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I. Nevelési program  

I.1. Az egyházi oktatás alapelvei  

 A magyar református iskolák évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és 

pedagógiai kultúrájára épülő, az evangéliumi hit és erkölcs szellemében történő 

nevelés.  

 Korszerű ismeretanyag és általános műveltség közvetítése, a továbbtanulásra, 

sikeres alapműveltségi vizsgára való felkészítés.  

 A tanulók szellemi és fizikai képességeinek kibontakoztatása, munkás, alkotó, 

szolgáló életre nevelés, amelynek során a tanulók művelt, jellemes, hitüket gyakorló 

keresztyén emberekké, az egyetemes értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet 

hűséges és áldozatkész polgáraivá válnak.  

 Olyan keresztyén közösség teremtése, ahol a fiatalok hitben való megerősödéséhez, 

nemzeti hovatartozásuk vállalásához az iskolában tanítók lelki-erkölcsi példát 

nyújtanak.  

 Olyan értékek közvetítése tanulóink felé, amelyekben tükröződik a hit, a kitartás, az 

elfogadás, az empátia, és a barátság szerepe az ember életében.  

I.2. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei  

Oktató-nevelő munkánk középpontjában a minőségi nevelő- és oktatómunka áll. Ennek 

során az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt: felelősség, mértékletesség és példaadás. 

Alapelvek:  

 Minden személyiségnek van egy (vagy több) területe, amely számára a kibontakozás 

lehetőségét adja. Feladatunk segíteni a tanulókat ennek megtalálásában.  

 Minél több pozitív hatás éri az egyént, annál többrétegű, többirányú a 

személyiségfejlesztés. Ezért iskolánk sokféle foglalkozásformát kínál, melyre nem 

csupán az ismeretcentrikusság jellemző.  

 A tanulókat az iskolának fel kell készítenie az önálló ismeretszerzésre és 

önművelésre. Ennek feltétele a szilárd alapkészségek és az önszabályozó tanulás 

készségének kialakítása.  

 Segítünk kialakítani a tanulókban az önmaguk és mások, valamint a szűkebb s 

tágabb környezet iránt érzett felelősséget.  

 Minden tanulónak esélyt kell kapnia szocio-kulturális hátrányainak leküzdésére. 

Ehhez hatékony fejlesztő és felzárkóztató munkára van szükség.  

 A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük 

kibontakoztatására.  

 Az emberi szuverenitás magában foglalja a tárgyi és a személyes világunkban való 

eligazodás képességét. Ehhez fejlett kommunikációs képességekre és 

viselkedéskultúrára van szükség.  
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 Korunk alapvető követelménye legalább egy idegen nyelv megfelelő szintű 

elsajátítása, s az idegen nyelvű kommunikáció és ismeretszerzés igényének 

kialakítása.  

 Lépést kell tartanunk az infokommunikációs fejlődésben, a számítógép/internet 

használata elengedhetetlen a napi oktató munkában.  

 A megfelelő továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztása reális önismeret és 

életszemlélet kialakítását feltételezi.  

 A harmonikus személyiségfejlődés a testi és a lelki egészséget egyaránt magában 

foglalja.   

 Kiemelkedő fontosságot tulajdonítunk tanulóink keresztyén erkölcsi és szellemi 

nevelésére, a keresztyén hitelvek szerinti életvitel kialakítására és folytatására. A 

szakmai tudás mellett szilárduljon meg bennük a keresztyén erkölcs és hit.  

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

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét.  

I.3. Az iskola céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  

Pedagógiai tevékenységünk célja a személyiség hitbeli, szellemi, szakmai fejlődésének 

segítése. Továbbá, mindazoknak az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a 

kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat 

megteremteni, hogy a szűkebb és tágabb közösségük javait is szolgálja.  

  

Célok:  

 minden tevékenységünket a gyerekek iránti szeretet hassa át.  

 meglássuk és megláttassuk, valamint továbbfejlesszük minden gyermekben a 

személyiségének saját értékeit.  

 az adott életkornak megfelelő motívum- és tudásrendszer kialakítása (az 

intellektuális képességek felszínre hozása), és fejlődésének megfelelő ütemben való 

segítése.   

 nyújtsunk segítséget abban, hogy a tanulási folyamatban a külső motívumok mellett 

egyre nagyobb szerepet kapjanak a belső motívumok is.  

 a tárgyi tudás mellé a gyerek szerezze meg mindazokat az érzelmi, szociális, 

kommunikációs készségeket (képességeket) is, amelyek segítségével tudását 

önmaga és mások számára hasznosítani tudja.  

 a gyermekeket a mozgás szeretetére és az aktív élet előnyben részesítésére 

neveljük, s kialakítjuk a hozzátartozó készségeket.  

 erősítsük a tehetség kibontakoztatása érdekében a tanulók önismeretét és az 

önbizalmát.   

 támogassuk a tanulók együttműködésére alapuló, egymás segítését támogató 

munkaformák kialakítását.  

 az intézményen belüli mérési kultúra kialakításával összehasonlíthatóvá és 

objektíven értékelhetővé tegyük a tanulói teljesítményeket.  
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 a kompetencia-méréseken a tanulóink lehetőleg az átlag körüli vagy afeletti 

teljesítményt érjenek el.  

 személyes példamutatással neveljük tanulóinkat toleranciára, a különbözőség 

elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.  

 lehetőleg minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének, 

illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat. (integrált 

nevelés).  

 a 8. osztály elvégzése után minden tanuló a számára megfelelő középfokú oktatási 

intézményben folytassa tanulmányait.  

 olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi 

feltételeket, hogy gyermek és szülő egyaránt érezze, minden esélye megvan a 

gyermeknek az értelmi és az érzelmi fejlődésre, s a korszerű ismeretek és 

készségek elsajátítására.  

 kapcsolattartás a városban és a kistérségben működő oktatási, nevelési, kulturális 

intézményekkel, segítő- és szolgáltató szervezetekkel.  

 a szülőkkel olyan szemléletben alakítsuk az együttműködést, hogy egyértelművé 

váljék az, hogy közösek a céljaink és az érdekeink.  

  

Eljárásrend:  

 minden diákot önálló egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, 

nevelésének optimális lehetőségét,  

 az osztályfőnöki munkában a tanítványokkal és családjukkal való folyamatos 

kapcsolattartás, a nevelési folyamat irányítása,  

 folyamatos együttműködés a tanulót nevelő családdal – lehetőség szerint,   

 az oktató-nevelő munka segítése szakemberek bevonásával (fejlesztő pedagógus, 

ifjúságvédelmi felelős)  

 képességeknek, adottságoknak megfelelő tehetséggondozás és felzárkóztatás.  

  

Tevékenységi formák:   

 következetes tanári magatartás és követelményrendszer  

 a diákok folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetése,  

 tanulmányi visszajelzésként rendszeres értékelés és osztályozás,  

 a hagyományosnak tekinthető zárt oktatás folyamatának egy-egy elemében a nyílt 

oktatásra jellemző megoldások alkalmazása  

 az elektronikus napló segítségével a szülők és tanulók naprakész tájékoztatása,  

I.4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

A személyiségfejlesztés fontos része, hogy a gyermekekkel elfogadtassuk a keresztyén 

eszményeket, értékes példákat, magatartásformákat és az azokhoz való alkalmazkodást. 

Segítenünk kell diákjainkat saját egyéniségük formálásában is.   

Célunk istenszerető, református keresztyén hite szerint élő, optimista személyiség 

formálása, aki nyitott a világra, elfogadja annak szabályait, felelős önmaga és a környezete 
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iránt, képes megélni a társadalomban normális emberi viszonyok között, tudását tudja 

alkalmazni.   

  

Feladatok:  

 korszerű és hatékony óraszervezés  

 sokoldalúan szervezett képzés és önképzés,   

 diákcentrikus tanári gondolkodás és magatartás,  

 a reflektív gondolkodás előtérbe helyezése,  

 jól motivált, kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, 

közösségben is gondolkodó diák és tanár eszménykép érvényesítése  

 személyes pozitív példamutatás az élet minden területén (munkahely, család, 

egyház, közösségi színterek)  

 önálló értékrend, keresztyén világnézet kialakítását elősegítő nyitott, személyes 

kapcsolatokra, oktatási, ellenőrzési módszerre törekvő általános tanári magatartás,  

 a diákot saját személyiségéhez (képességeihez) és diáktársai teljesítményéhez 

egyaránt viszonyító igazságos tanári értékelés és minősítés,   

 belülről motivált, önálló tevékenységre (ismeretszerzés, önképzés, önellenőrzés, 

önértékelés) képes tanulói, tanári személyiség érvényesülése,  

 testben-lélekben egyaránt egészséges személyiség formálása,  

 hitbeli példamutatás és a keresztyén életvitelre, gondolkodásmódra való nevelés,  

 a bibliai értékrend továbbadása és gyakorlati példákon keresztül való bemutatása.   

I.5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

Az iskola református keresztyén közösséget alkot.  

Közösségi alapelvek:  

 az összetartozás tudata,  

 jóakarat, bizalom, őszinteség,  

 a különbözőség tisztelete,  

 azonosulási képesség, rugalmasság,  

 a társakkal való együttműködés,  

 kölcsönös felelősségvállalás,  

 türelem és mértékletesség a teljesítmény értékelésében,   

 a képességeknek megfelelő kötelességtudó, szorgalmas tanulási folyamat  

 a másik ember iránt érzett megértés, segítőkészség, figyelmesség, udvariasság,  

 testi-, lelki-, szellemi egészség, életöröm, vidámság  

 kulturált, illemtudó viselkedés, beszédstílus,  

 környezettudatos gondolkodás, esztétikai igényesség.  

  

I.5.1. Alsó tagozat (1 – 4. évfolyam)  

  

Az első osztályba lépve a kisgyermek számára új közösségek jönnek létre, ezért a 

legfontosabb az, hogy segítsük a beilleszkedést, s kialakítsuk azokat a normákat, szociális 



 

Kiss Bálint Református Általános Iskola – Pedagógiai Program  8  

  

  

  

készségeket, amelyek ezt lehetővé teszik. A nevelőknek oda kell figyelniük, hogy ne 

maradjanak a közösségből kitaszított, magányos tanulók egy-egy osztályban, akadályozzák 

meg a fizikális és verbális agresszió kialakulását. A beilleszkedést segítik a 

közösségalakító, csoportfejlesztő gyakorlatsorozatok, beszélgetések. Ebben segítséget 

nyújthat a drámapedagógia és hittan.   

A további évfolyamokon is célunk a már kialakult közösségek erősítése. Erre minden 

tanítási órán nyílik lehetőség, de az osztályfőnöki és a hittan órák kiemelt szerepet vállalnak 

ebben.  A kirándulások, közösségi programok szintén alkalmat adnak erre. Fontos szerepet 

töltenek be a közösségfejlesztésben az iskolai hagyományok (lásd ott), illetve a hitoktatók 

által szervezett programok (reggeli áhítat, csendes napok, családi vasárnapok, gyermek 

istentiszteletek, nyári hittanos táborok, stb.)   

  

I.5.2. Felső tagozat (5 – 8. évfolyam)  

  

A világban történő eligazodás képességének fejlesztésében fontos szerepe van az idegen 

nyelvek tanulásának. Iskolánkban angol, német és francia nyelv tanulására van lehetőség. 

Az informatikai ismeretek megkönnyítik a tájékozódást a szűkebb és a tágabb 

környezetben. Célunk, hogy minden tanuló részesüljön korszerű informatikai oktatásban.  

Osztályfőnöki órákon és egészségnevelés foglalkozásokon készítjük fel diákjainkat az 

egészséget károsító dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás veszélyeinek 

felismerésére. Az életkori sajátosságoknak megfelelően erősítjük bennük a rendszeres 

mozgás iránti igényt. Erre nyújtanak lehetőséget a szakkörök és a délutáni 

sportfoglalkozások. Környezetünk megismerésének és megóvásának igényét tudatosan 

alakítjuk tanulóinkban. A környezet szeretetére, védelmére és fejlesztésére, okos és 

mértéktartó felhasználására neveljük tanulóinkat a szaktárgyi és az osztályfőnöki órák 

keretében is.   

A közösségekbe tartozás tudatának elmélyítésére, az értékek megbecsülésére és 

védelmére, a nemzet, a haza, a református egyház és a szűkebb közösség 

hagyományainak megismerésére, ápolására és megbecsülésére történő nevelés fontos 

célunk. Szaktárgyi és osztályfőnöki órák, szakköri foglalkozások, kirándulások és a 

diákönkormányzat által szervezett programok keretében a hagyományok és az értékek 

tiszteletére, megbecsülésére és védelmére neveljük tanulóinkat. Iskolánk tudatosan 

ápolja, őrzi és folyamatosan bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő események, 

a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához való tartozást.  

Az iskolai rendezvények a tanév fontos eseményei, így a személyiségformálás fontos 

eszközei. Nyilvánosság előtt zajlanak, emiatt ezek az iskoláról alkotott jó vélemény, az 

iskola jó hírnevének letéteményesei. Ezért e tevékenységek az iskola nevelő-oktató 

munkájának szerves részét alkotják.   

I.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

Ha a képességet kibontakoztató és fejlesztő programról, stratégiáról gondolkodunk, 

feltétlenül két irányban kell elindulni akkor, ha az eltérő képességű tanulók ideális 

fejlesztését célozzuk meg. Gondolnunk kell a kiváló és jó képességű tanulók tehetségének 

továbbfejlesztésére, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyengébb képességű tanulók 
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lehetőség szerinti fejlesztését sem, minthogy mindkét területen speciális módszerekre és 

képzettségre van szükség. Ebből a megfontolásból ötödik osztályban ún. nívócsoportokat 

hozunk létre, ahol a tanulók bizonyos órákon (matematika, magyar, idegen nyelv) a 

tanulás szempontjából fontos sajátosságaik (részképességek fejlettsége, szociális 

érettség, intellektuális képességek, mint figyelem, emlékezet, koncentráció, szókincs, 

monotónia tűrés) szerinti csoportokban tanulnak, de mint osztályközösség a többi órán 

együtt maradnak. Az egyes csoportok között az átjárhatóság biztosított. A csoportokban 

tanító pedagógusok rendszeresen egyeztetnek a tanulók fejlődéséről, így a tanév bármely 

szakaszában lehetőség van másik csoportba kerülni.  

A részképesség zavarral küszködő tanulónak fejlesztő pedagógus irányításával egyéni 

és / vagy kiscsoportos fejlesztést biztosítunk.  

A magyar, matematika, idegen nyelv tanításának elsődleges célja 

megfelelő alapkészségek / kompetenciák kialakítása. Az iskola 

2016-ban kiváló akkreditált Tehetségpont címet érdemelt ki.   

  

I.6.1. A program szervezeti keretei  

  

Nívócsoportok (magyar irodalom, nyelvtan, matematika):  

Az alsó tagozatban 2 – 4. évfolyamon heti 1-1 órában csoportbontás segíti a magyar és a 

matematika tárgy oktatását. Az első évfolyamon lehetőség szerint pedagógiai asszisztens 

teszi lehetővé a segítő folyamatot, megfelelő szakképesítés esetén a kéttanítós modell 

működtetését.  

Az ötödik osztályban induló nívócsoportok kialakításánál figyelembe vesszük:   

 a negyedik osztályos év végi eredményeket, elsősorban a magyart és a matematikát  

 a negyedik osztály év végi szintfelmérő / kompetencia tesztek eredményeit  

 a tanítók javaslatát  

  

Idegen nyelv:  

Az idegen nyelvi csoportok kialakításának menete:  

Az idegen nyelv oktatását a negyedik évfolyamon kezdjük. A tanulók a következő nyelvek 

közül választhatnak: angol, német.  

Bármely nyelvi csoport akkor indulhat, ha a létszám eléri a 8 főt.   

1 – 3. évfolyamon szülői igény esetén szakköri formában indítható idegen nyelv.   

  

Projekt-hét / témahét:  

Tanév elején a tantestület dönt a projekt-hét / témahét pontos idejéről. Ezen a héten a 

tanulók tanáraik irányításával egy adott témán dolgoznak egyéni és/vagy csoportos 

munkaformában. Ezen a héten nem a hagyományos óra- és munkarend szerint folyik a 

tanítás, hanem a feladatokhoz igazodik.  

  

Tudásvásár:  

A tanulók egy választott mentorpedagógus segítségével egyénileg vagy kiscsoportban egy 

választott témán dolgoznak. A tudásvásáron bemutatják a téma kapcsán készített 

munkájukat. (prezentáció, tabló, kísérlet, szemléltetés, makett, stb.).  



 

Kiss Bálint Református Általános Iskola – Pedagógiai Program  10  

  

  

  

A Tudásvásáron résztvevő tanulók – megfelelő minőségű anyag esetén - a választott 

témához leginkább illeszkedő tantárgyból jutalomként hármas szorzójú vizsgajegyet 

kapnak. A nyolcadikosok esetében a vizsgajegy kiváltja egy adott tantárgy záróvizsgáját! 

A megfelelő minőségű anyag megállapítására pontrendszer került kialakításra. Az 

értékelést a munkaközösségvezetők által delegált zsűri végzi. (felsős munkaközösségek  

2-2 tag, amennyiben van alsós tudásvásáros tanuló, úgy az alsós munkaközösségekből 1- 

1 tag)  

A témához leginkább illeszkedő tantárgy meghatározására a jelentkezéskor kerül sor. (E 

tárgyhoz kerül kötelezően beírásra a megfelelő minőségű anyag esetén a hármas 

szorzójú érdemjegy).  

  

Munkaformák:  

 páros és csoportmunka  

 egyéni munka, egyéni kutatás  

 részben egyénre szabott munka  

  

A tananyag feldolgozása során kiemelt feladatnak tekintjük az alábbi módszerek és 

eszközök bevezetését:  

• projektkészítés (egyéni / csoportos)  

• tanulási stratégiák kialakítása (tudástérkép, memo-technikák, kritikai gondolkodás, stb.)   

• portfólió (egyéni / csoportos)  

• RJR óramodell  

o R-ráhangolódás (nemcsak érdeklődést kelt fel, hanem helyet készít az új 

ismereteknek, a meglévő ismeretek felidézése, amelyek közé majd beillesztheti az 

újat)  

o J-jelentésteremtés (adatok mennyisége helyett a minőség dominál, lépésre lépésre 

követik a bennük zajló megértési folyamatot, rendszerszemléletű gondolkodást 

eredményez, cél a beillesztés és az alkalmazhatóság)  

o R-reflektálás (az elsajátított ismeretek kreatív alkalmazása, az új tudás aktívan 

alakítja szemléletünket, gondolkodásunkat, átértékel, gyakorlati tudás lesz)   

  

Módszerek:  

• előadás  

• magyarázat  

• megbeszélés  

• nyilvános vita  

• játék  

• kutatás  

• drámajáték  verseny  

• interjú  

• jegyzetelés  

• begyakorlás  

• szemléltetés  

• könyvtárhasználat  

• szimuláció  

• felnőtt – gyerek együttműködés  

• szerepjáték  

• kooperatív tanulás  

• tanulói kiselőadás  

• forráselemzés  

• gyűjtőmunka  

• problematizálás  

• párbeszéd  
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A hagyományos ismeretközlő (tartalom központú) oktatás helyett a képességek, 

készségek és az alkalmazható (alkalmazás képes) tudás fejlesztésére kell helyezni a 

hangsúlyt, ami nem jelentheti a szükséges tárgyi tudás háttérbe szorítását. Így válhat 

képessé az ember az egy életen át tartó tanulásra.  

  

A fejlesztés célja:  

 kommunikáció központúság  

 reflexivitás  

 tevékenység centrikusság-rendszeresség   

 differenciáltság  

 (partnerség) proszocialitás, együttműködés, kutatószemlélet  

  

Kompetenciamérés:  

Folyamatos felkészülést biztosítunk az év végi országos kompetenciamérésekre. Az 

olvasás és szövegértés készségfejlesztése nem korlátozódhat az anyanyelvi órákra.  

Minden szaktanárnak feladata, hogy beemelje a tananyagba azokat az olvasási 

stratégiákat, típusfeladatokat, „ujjgyakorlatokat”, amelyek segítik az olvasási és szövegértő 

készség fejlesztését. Ezeket a feladatokat a tanmenetekben rögzítjük. A tanmeneteknek 

tartalmazniuk kell a tervezett gyakorlóméréseket is, amelyek száma a tantárgy 

óraszámának arányban alakul: heti 1-2 óra esetén minimum egy, 3-4 óra esetén minimum 

két kompetencia teszt elvégzése szükséges a félév során, amelynek százalékos 

eredményét rögzítjük az adott osztály statisztikai lapján.  

A matematikai kompetencia fejlesztése elsősorban a matematikaórákra korlátozódik, de a 

környezetismeret-, kémia-, illetve fizikaórák is bevonhatók a típusfeladatok gyakorlására. A 

gyakorló mérésekre itt is ugyanaz vonatkozik, mint a szövegértés esetén.  

Az országos értékelésbe be nem vont évfolyam/ok feladatlapjait a tantestület tagjai javítják 

ki, s az eredményeket a záró értekezleten értékelik.   

A kompetenciamérésre a tanulókat mentálisan is felkészítjük. Erősítjük önbizalmukat, 

nyugodt, stressz-mentes munka lehetőségét biztosítjuk számukra. (A nyugodt 

munkakörülmények biztosítása érdekében a többi évfolyamnak erre a napra szervezzük 

az osztálykirándulásokat.) A kompetenciamérések eredményeit kizárólag százalékpontban 

(%) tesszük közzé.   

A tanulók értékelésénél (szóbeli és írásbeli) figyelembe vesszük a tanulók személyiségi 

jogait. (A felmérések eredményét az osztály előtt csak a tanulók hozzájárulásával közöljük, 

a szülőknek csak a saját gyermek előmeneteléről nyilatkozunk.)  

  

Református hittan:  

Minden tanítónak, szaktanárnak feladata, hogy beemelje a tananyagba azokat a tanulási 

stratégiákat, típusfeladatokat, „ujjgyakorlatokat”, amelyek segítik a hittan elsajátításához, 

elmélyítéséhez szükséges készségek fejlesztését. Ezeket a feladatokat a tanmenetekben 

rögzítjük.  
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Bemeneti mérés:   

Első évfolyamon DIFER-teszt segítségével bemeneti felmérés történik. Ötödik évfolyamon 

bemeneti mérést végzünk (szeptember 15 – 30. között) olvasás szövegértés, matematika 

tantárgyakból.   

  

I.6.2. A képesség kibontakoztató program szakaszai  

  

Lehetőség szerint minden tantárgy tanításában meg kell jelennie a keresztyén értékeknek, 

az esetleges bibliai, egyháztörténeti utalásoknak.  

  

Első (alapozó) szakasz: (1- 4. osztály)  

Cél a személyiség fejlődésének segítése, s ezen belül az alapkészségek fejlesztése. 

Fejlett személyiség nélkül a tehetség kibontakoztatása elképzelhetetlen.   

  

Első osztályban az elsődleges cél a beilleszkedés elősegítése, az alapvető viselkedési 

normák megismerése, a tantervben szereplő írás – olvasás – matematikai alapkészségek 

kialakítása. Az átmenet megkönnyítése érdekében fontos a tájékozódás az óvodában 

kialakított, jól működő tevékenységi formákról, amelyek folytatása nagyobb 

magabiztosságot jelent az elsős tanulóknak.  

A tankönyv és taneszközök megválasztásánál alapvetőnek tartjuk a megfelelő ár-érték 

arányra való odafigyelést.  

A tanulók legszebb, legjobban sikerült munkáikat egy mappában (portfólió) gyűjtik össze, 

amely képet ad saját magának, a szülőnek és a nevelőnek az egyéni fejlődésről.  

Második osztálytól kezdődik el az alapfeladatok gazdagítása. Továbbra is fő cél a 

készségfejlesztés.   

Harmadik év végén a tanulók idegen nyelvet választanak. Szülői igény alapján, a 

harmadik évfolyamon szakköri formában indulhat el az informatikaoktatás.  

  

Értékelési 

forma  

1. évfolyam  2. évfolyam  3. évfolyam  4. évfolyam  

I. félév  II. félév  I. félév  II. félév  I. félév  II. félév  I. félév  II. félév  

szóbeli  X  X  X  X  X  X  X  X  

szöveges  X  X  X            

osztályzatok        X  X  X  X  X  

  

Második szakasz: (5 – 8. osztály)   

Elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése, miközben 

a gyerekek képességeitől és érdeklődésétől függően lehetőség nyílik tehetségük 

gazdagítására a különböző délutáni szakköri, sportköri foglalkozásokon.   

A szaktanárnak a tananyag feldolgozásakor figyelembe kell vennie a tanulók 

számítógépes / internet-felhasználói ismeretét, s erre (is) építve tervezi meg a 

munkaformákat.   

5. osztályban tanév elején felmérjük és értékeljük a gyerekek tanulási stílusát és 

stratégiáját. Szeptember hónapban az újonnan belépő tantárgyak tanulási stratégiáit 

ismertetjük meg és gyakoroltatjuk a gyerekekkel. Szeptember hónapban elvégezzük a 
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bemeneti mérést (olvasás és szövegértés, matematika, környezet) tantárgyakból, 

amelynek az eredményeit az osztályok statisztikai táblázatában rögzítjük. Folytatódik a 

portfólió készítés. A számítógép és az internet egyre nagyobb szerepet kap a tananyag 

feldolgozásban (egyéni munkák, projekt feladatok, stb.)  

7 – 8. osztályban folytatódik a belépő új tantárgyak (földrajz, biológia, fizika, kémia) 

tanulási stratégiáinak megismertetése és gyakoroltatása. Az újszerű munkaformák (egyéni 

kutatás, részben egyénre szabott munka, csoportmunka) egyre nagyobb szerepet kapnak 

a tananyag feldolgozása terén.  A szaktanárok felhasználják és felhasználtatják a 

számítógép és az internet adta lehetőségeket a tudás megszerzésében, a készségek 

kialakításában (SDT tananyagok, MOTTO, on-line tesztek, stb.).   
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I.6.3. A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai  

  

Alapvetőnek tartjuk, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi munka megelőző (preventív) és 

javító jellegű legyen egyszerre. A gyermekek, a fiatalok veszélyeztetettségének, a 

csavargásnak, a bandázásnak, az értelmetlen rombolásnak, az alkoholizmus és 

dohányzás okainak stb. felderítése és a feltárt nevelési hibák, a károsító hatások 

megelőzése a cél.   

  

A nehezen nevelhető tanulók két nagy csoportja, jellemző viselkedési stílusa  

 Agresszív, a környezet felé megnyilvánuló magatartászavar (rendbontás, 

nyugtalanság, hazudozás stb.).  

 Regresszív, visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, túlzottan érzékeny, gátolt 

gyermekek csoportja.  

  

Az ifjúságvédelmi felelős feladatai  

 a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartása,  

 segélyezéssel kapcsolatos ügyintézések,  

 kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal és a gyámügyi hatóságokkal,  

 a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése az 

osztályfőnökök együttműködésével, szükség esetén intézkedés,  

 a veszélyeztető tényezők feltárása,  

 a tanulók személyiségének fejlesztése, a megfelelő életszemlélet kialakítása, 

osztályfőnök – tanár – szülő együttműködésével,  

 hetente két fogadóórát tart.  

  

A pedagógusok gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei  

 Közreműködnie kell a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 

a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében.  

 Biztosítania kell a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben levő gyermek, tanuló 

felzárkóztatását.  

 Meg kell akadályoznia, hogy bármely gyermek a kiközösítés és / vagy a verbális / 

fizikális agresszió célpontja legyen.  

 A pedagógusnak észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag 

indokolatlanul leromlik. Fel kell figyelnie a családban jelentkező gondokra, 

problémákra. (Pl. a szülők anyagi helyzetének vagy a családi életének a romlása.)   

 Jeleznie kell a problémákat az iskolai gyermekvédelmi felelősnek. Amennyiben 

iskolai eszközökkel nem tudnak segítséget nyújtani, úgy kötelessége a 

Gyermekjóléti Szolgálatot értesíteni.  
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Az ifjúságvédelmi felelős és ebbe a munkába bevont osztályfőnökök, tanárok, stb. az 

intézkedések során tiszteletben tartják az érintett tanulók és családok méltóságát és 

személyiségi jogait, s a birtokukban lévő információt ennek megfelelően kezelik.  

  

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek  

  

Társadalmunkban az utóbbi években felgyorsult folyamatok az egyenlőtlenségek 

elmélyüléséhez vezettek. Ez a társadalmi helyzet képeződik le iskolánkban is, tanulóink 

közel 40 %-át sorolhatjuk valamilyen vagy több szempontból is a hátrányos és 

veszélyeztetett gyermekek közé. Ma a veszélyeztetettségi kritériumok között vezető 

szerepet játszik a családok alacsony jövedelme. Ez sok esetben a gyermek egészségét is 

veszélyezteti, mely alultápláltságban, nem megfelelő ruházkodásban, gyakori 

betegségben is megnyilvánul. Ehhez járulnak még a családok körében nagy számban 

előforduló kedvezőtlen, rossz lakásviszonyok.   

Sok esetben az elkényeztetés, a mozgáshiány, a túltápláltság, a túlzott gondoskodás hat 

kedvezőtlenül a gyermekek testi-lelki egészségére.  

A veszélyeztetettséggel és a hátrányos helyzettel összefüggésbe hozható beilleszkedési, 

magatartási zavarokat, tanulmányi eredménytelenséget, értékeket hordozó kulturális 

közeg hiányát a keresztyén értékek mentén próbáljuk orvosolni. A Lelkészeink 

segítségével lelki támaszt nyújtunk az ilyen gyermekeken keresztül a szülők számára is. A 

hátrányok leküzdésében természetesen nevelő-oktató munkánk minden mozzanatában az 

ilyen gyermek segítségére sietünk. Célunk az esélyegyenlőtlenségek leküzdésében a 

tanulmányi téren történő felzárkóztatás, az erkölcsi arculat fejlesztése, az érzelmi élet 

gazdagítása, az akarat edzése és a magatartás alakítása. Fontos alapelv számunkra, 

hogy az iskolában szabályozott helyes életrend, napirend, a szabadidő kulturált eltöltése 

kihasson a tanulók otthoni életrendjére is. Iskolánk alapvető megoldásnak a belső, lelki 

változást tartja.  

Az ifjúságvédelmi felelős nyilvántartja a veszélyeztetett körülmények között élő, nehezen 

nevelhető tanulókat. Az igazgatóhelyettessel, valamint az osztályfőnökkel együttműködve 

rendszeres kapcsolatot tart az elsőfokú gyámhatósággal. Folyamatosan figyelemmel kíséri 

a tanulók segélyügyeit, a kérelemtől a folyósításig. Intézi az iskola tanulóinak étkezési díj 

segélykérelmeit. Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőségek biztosítása 

érdekében az olvasási-számolási problémák (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia) felismerése 

és preventív kezelése érdekében a kollégák javaslatai alapján munkakapcsolatot tart fenn 

az iskola fejlesztő pedagógusaival és a Megyei Pedagógiai Intézet és a helyi Családsegítő 

Központ szakembereivel.  

I.7. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

I.7.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő 

iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a 

tanulás és a munka egészséges színtere legyen.  
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Az egészségfejlesztés iskolai feladatai  

 Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti az iskolai közösség egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és egészséges környezetet biztosít az 

eredményes tanuláshoz.  

 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szolgálatokkal, szakemberekkel, a szülőkkel annak érdekében, hogy az iskola 

egészséges környezet legyen;  

 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az 

egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret 

ad a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak.  

 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok 

és a tanulók méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.  

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi 

közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá 

– vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást.  

  

Az iskolai egészségfejlesztés módszerei  

 egészségnevelés, felvilágosítás  

 rizikócsoportos megközelítés  

 adaptált programok  

  

Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvető tényező határozza meg:  

 genetikai tényezők  

 környezeti tényezők  

 életmód  

 az egészségügyi ellátórendszer működése  

  

 Az iskola a szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül érdemi hatást – az 

iskola fizikai-tárgyi és pszichoszociális környezetének alakításával -, az 

iskolaegészségügyi ellátás minőségére és az életmódra tud gyakorolni. Az iskolai 

egészségfejlesztő munka alapvetően befolyásolja az iskola egészének mindennapjait.  

 Az egészségfejlesztés magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges 

prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés 

feladatait, módszereit.   

I.7.2. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása  

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki-, 

biológia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.   



 

Kiss Bálint Református Általános Iskola – Pedagógiai Program  17  

  

  

  

  

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:  

Az elsősegély iránti érdeklődés felkeltése és az alapismeretek elsajátításának elősegítése. 

A célok közt nem csupán az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek 

megtanítása és számonkérése szerepel, hanem élettani, egészségvédelmi és számtalan 

egyéb területtel kapcsolatos kérdések is. Kapcsolat a helyi mentőszervezetekkel, 

egészségtudatos magatartás kialakítása, felelősségteljes gondolkodásmód, érzékenység 

embertársaink iránt, szociális képességek fejlesztése, stb.  

  

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának formái:  

 órarendi keretben (pl. biológia),   

 projektheti képzés során.  

 

I.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel  

I.8.1. A diákokkal való kapcsolattartás formái  

  

A  diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi találkozások során történik a  

tanítási órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely 

tanárukat megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az 

osztályközösségről információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől.  A diákok 

személyét érintő problémákkal elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok 

foglalkoznak.   

  

Iskolagyűlés  

A diákok többségét vagy jelentős részét érintő információk áramlásának eszköze – 

legalább 5 diák előzetes írásos kezdeményezésére – az Iskolagyűlés. A diákokat az 

intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával kapcsolatos 

eseményekről, eredményekről, tervekről.   

  

I.8.2. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai  

  

Szülői értekezlet  

Az iskola éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassa 

a szülőket gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és 

az iskolában jelentkező feladatokról. A szülői értekezleten minden alkalommal nevelési 

kérdések is előkerülnek, valamint áttekintő képet ad az osztályfőnök osztálya neveltségi 

szintjének alakulásáról.  Szülői értekezletet évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az 

osztály helyzete, problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az iskola 

igazgatója rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a 

problémák közös megoldási lehetőségének megtalálására.   
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Fogadóóra  

Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről, 

magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat 

adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatosan. Az iskola biztosítja, hogy a fogadóórán a 

szülő négyszemközt beszélhessen gyermeke tanárával személyes problémáiról. A 

fogadóórákat évente legalább három alkalommal, minden felső tagozatos pedagógus 

számára egységes késő délutáni időpontban tartjuk.   

  

A szülők írásos tájékoztatása  

A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, 

késéseiről, valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről a digitális 

napló , illetve az üzenő füzet révén.  A tanuló félévi és év végi eredményeiről a szülő a 

félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban kap tájékoztatást. Az iskola minden 

jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel a digitális naplóban vagy egyéb szokásos 

írásos formában. Az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri a diákoknak beírt 

osztályzatokat, a tanulói hiányzásokat és késéseket.  

Az írásos tájékoztatás további bevált formái:  

• az iskolai hirdetőtábla   

• intézményi weblap (www.kissbalint.hu)  

• kéthavonta megjelenő Szemfüles nevű tájékoztató kiadvány.  

  

Taneszköz tájékoztató  

A hatályos előírások szerint a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a 

tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 

amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. 

Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és 

más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola tud-e valamilyen segítséget nyújtani 

a szülői kiadások csökkentéséhez.  

  

Nyílt nap  

A nyílt napot évente kétszer szervezi meg az iskola igazgatósága és tantestülete. Célja 

bepillantást adni az iskola életébe, információt nyújtani az intézményben működő 

képzések formájáról és tartalmáról, a nyelvoktatásról. A nyílt napon szülők és 

pedagógusok is részt vehetnek. A nyílt napon a szülők az első két tanítási órát 

látogathatják.  

  

Igazgatótanács  

Az igazgatótanács az egyházi törvények által alapított szervezet. Az iskola és a fenntartó 

egyházközség választott és hivatalosan delegált képviselői alkotják.  Az igazgatótanács 

dönt minden olyan kérdésben, amelyben a fenntartó döntési jogát átruházza e 

szervezetre. Jóváhagyási jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat, az 

adatkezelési szabályzat, valamint a házirend elfogadásakor. Véleményezési joga van az 

intézmény működését érintő összes kérdésben.  

  

http://www.kissbalint.hu/
http://www.kissbalint.hu/
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A szülői munkaközösség  

A szülői munkaközösség célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely 

átfogja az iskola működésének egészét.  A szülői munkaközösség annak szervezeti és 

működési szabályzatában foglaltak szerint épül föl és működik.  Az osztályok egy-egy 

szülőt delegálnak az iskolai szülői munkaközösségbe. Vezetőjét a szülői munkaközösség 

maga választja az intézménybe járó diákok szülői közül. A munka koordinálását a 

tantestület javaslatára az igazgató által megbízott igazgatóhelyettes végzi. A szülői 

munkaközösség véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő bármely 

kérdésben. Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő események 

lebonyolításában való közreműködés is.   

  

Egyéb kapcsolattartási formák  

A „Kiss Bálint-napok" keretében tartott és az egyéb sport- és kulturális rendezvények, 

amelyekre várjuk a szülőket, az előkészítésben és lebonyolításban is számítunk 

segítségükre. Hasonlóan a hagyományos jótékonysági bál is nagyszerű alkalmat ad arra, 

hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a szülők és pedagógusok.  

A partnerszervezetekkel és a diákokkal való együttműködés fejlesztése érdekében az 

együttműködés során kiemelt figyelmet kell fordítani a közös munka eredményességének 

értékelésére, a partnerszervezetek és a diákság jogainak gyakorlására. Amennyiben akár 

egyetlen területen a rendellenes működés, a kapcsolatok lazulásának jelei mutatkoznak, 

tárgyalásokat kell kezdeményezni az érintett partnerszervezettel az együttműködésben 

tapasztalható gondok feltárására, a szabályozó rendszer módosítására.  

I.9. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai   

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.   

  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:   

 a tanítási órákra való felkészülés,  

 a tanulók dolgozatainak javítása,  

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése,  

 osztályozó- és javítóvizsgák lebonyolítása,  

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és 

értékelése,  

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése,  

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása,  

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  
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 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

 egyházi és iskolai ünnepségeken, rendezvényeken való részvétel,  

 reggeli áhítatok megtartása,  

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

 részvétel a hétkezdő tantestületi áhítatokon, az iskola vagy a fenntartó által 

szervezett csendesnapokon,  

 legalább havonta egy alkalommal – az iskolai hivatalos alkalmakon túl - részvétel 

egyházi gyülekezeti alkalmon  

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  osztálytermek 

rendben tartása és dekorációjának kialakítása.  

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

  

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre   

 Az iskola megteremtheti annak lehetőségét, hogy igény szerint, osztályonként két 

osztályfőnök / osztálytanító lássa el az osztályt segítő munkát.  

 Az iskola pedagógiai programjának és az egyházi előírásoknak a szellemében neveli 

osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés 

jegyeire.  Segíti a tanulóközösség kialakulását.  

 Megtervezi az osztály fejlődésének morális feltételeit. Erkölcsi szabályrendszert alkot 

az osztállyal közösen, amely az osztály tagjainak együttélését szabályozza.  

 Legalább havonta egy alkalommal – az iskolai hivatalos alkalmakon túl – személyes 

példamutatásával segíti és szervezi az osztály tanulóinak részvételét egyházi 

gyülekezeti alkalmon.  

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Fejlesztési programot (osztályfőnöki tanmenet) készít az iskola filozófiájára, vállalt 

értékeire, illetve a gyerekcsoport tagjainak életkorára, igényeire és fejlettségi 

szintjére tekintettel. Felméri és írásban rögzíti a kiinduló helyzetet, majd az osztállyal 

kapcsolatos fontosabb eseményeket, megfigyeléseket. A tapasztalatokat 

folyamatosan elemzi.  

 Segíti a gyermekekben rejlő lehetőségek kibontakozását a megfelelő körülmények 

alakításával, támogatja őket saját értékeik megtalálásában, formálódásában, irányítja 

tudást szerző tanulási folyamataikat. Ebben segítségére van az iskola 

tehetségfejlesztési szakértő pedagógusa.   

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  
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  Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti.   

 Szülői értekezletet tart.  

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 

megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 

igazolása.  

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.   

 Lehetőség szerint órát látogat (hospitál) az osztályában.  

 

I.10. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje  

Diákközgyűlés  

A diákönkormányzat kezdeményezésére évente kötelezően összehívandó fórum, ahol a 

diákönkormányzat a tanulók jelentős részét vagy egészét érintő problémákat, panaszokat 

vethet fel, azokra választ kérhet. A diákközgyűlés az a legmagasabb fórum, amelyen az 

intézmény tanulói és diákönkormányzata minden olyan problémát fölvethetnek, amely a 

tanulói jogok érvényesülésével akár az intézményen belül, akár a jogi szabályozásban 

feszültséget, méltánytalanságot okoz.   

A diákönkormányzat vagy a diákközgyűlés véleményezési joggal bír az alábbi iskolai 

dokumentumok elfogadásakor, módosításakor:  

 szervezeti és működési szabályzat  

 pedagógiai Program  

 házirend  

I.11. A tanulmányok alatti vizsga szabályzata  

Az iskola minden tanév végén záróvizsgát szervez a kilépő nyolcadik évfolyamos tanulók 

számára. A záróvizsga a 8. osztályban tanulóknak kötelező.  Január 31-ig dönthetnek a 

tanulók arról, hogy a kötelező tárgyak mellett melyik két választható tantárgyból tesznek 

vizsgát. A vizsgatételeket a szakmai munkaközösségek dolgozzák ki.  

  

A záróvizsga célja és feladata:  

 Az érvényes tantervi követelmények megerősítése.  

 A kimeneti teljesítmény ellenőrzése.  

 A középfokú továbbtanulásra való felkészülés színvonalának emelése.   

  

A szóbeli és írásbeli vizsgák rendje:   

Kötelező vizsgatárgyak:  

 magyar nyelv (írásbeli)   
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 magyar irodalom (szóbeli)  

 matematika (írásbeli)  

 idegen nyelv (írásbeli és szóbeli)  

  

Választható vizsgatárgyak (a felsoroltak közül kettőt kell választani):   

 történelem  

 biológia  

 fizika  

 kémia  

 földrajz  

 református hittan  

 informatika  

 ének  

  

A vizsgabizottság tagjai az iskola pedagógusai, az igazgató vagy helyettesei lehetnek.  

A vizsgatételek száma tantárgyanként minimum 10, maximum 20 lehet.  A tételeket a 

tanulóknak minden tanév január 31-ig meg kell kapniuk. A vizsgatételeket az igazgató 

jóváhagyásával lehet kiadni.   

A záróvizsga eredménye beszámít a tanuló 8. év végi osztályzatába. (Hármas szorzójú 

vizsga jegyként kell beszámítani.)   

Ha kötelező tárgy esetén a tanuló írásbeli dolgozata elégtelen, lehetőséget kell biztosítani 

a szóbeli vizsgára is. A záróvizsga eredménye külön lapon (tanúsítványon) a tanuló 

általános iskolai bizonyítványában is szerepel. A bizonyítványok elkészítése az 

osztályfőnökök feladata az igazgatóhelyettes által biztosított sablon alapján.  

Egy adott vizsgatárgyból elért kiemelkedő országos (I – VI. helyezés) vagy megyei – nem 

levelezős - versenyeredmény (I – III. helyezés) esetén a tanuló számára a záróvizsga jegy 

megajánlható. A Tudásvásáron való részvétel esetén, nyolcadik évfolyamos tanuló 

számára, a mentortanár javaslatára, a szakmai zsűri által megfelelő színvonalúnak ítélt 

produktum alapján megajánlott záróvizsga jegy jár.  

A szóbeli vizsgán a tétel kihúzása után legalább 10, legfeljebb 20 perc felkészülési időt 

kell biztosítani, de a tanuló önként korábban is megkezdheti feleletét. A vizsgáztatás 10 

percnél hosszabb nem lehet egy-egy tantárgyból.   

  

Felkészülés záróvizsgára:  

Az 5-6-7-8. osztályos tanulókkal minden tanév elején a szaktanárok megbeszélik a 

záróvizsgát. Az általános tájékoztatáson túl tisztázzák, hogy az éves anyagból mi fog 

szerepelni a záróvizsga tételeiben. Erre tanév során is – az adott témakör feldolgozásakor 

– külön gondot fordítanak.  Ajánlatos a tételek mellett tételvázlatok kidolgozása is.   

  

A záróvizsgát megelőző hónap tanítási óráin a záróvizsga tételeinek tárgyalására kerülhet 

sor, ami egyben a több éves általános iskolai tananyag rendszerező ismétlését is jelenti.  

Az évfolyam szülői értekezleten ismertetni kell a vizsgaszabályzatot.  
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A záróvizsga ütemezése:  

 írásbeli vizsgák – május első felében egy héten hétfőn és szerdán délelőtt  

 választott vizsgák – május első felében egy héten kedden és csütörtökön délután 

(délelőtt is lehet, ha megoldható az iskola munkarendjének akadályozása nélkül)  

 szóbeli vizsgák – június 1.és június 10. között kell megtartani, az éves munkatervben 

előre rögzített adott intervallumba eső napon.  

  

I.12. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  

Az iskolaváltás hivatalos dokumentumai és eljárásrendje   

  

távozó tanuló esetén (A szülő szándéka írásban vagy szóban jelenthető be)  

 a szülő részéről fogadóintézmény (igény esetén fogadónyilatkozat) megjelölése,  

 iskolával kapcsolatos tartozások-túlfizetések rendezése (pl.: iskolai könyvtári 

állomány, étkezési díj)  

 iskolaváltoztatási értesítő kiállítása, bizonyítvány átadása a szülőnek,  

 a hivatalos visszaértesítő kézhezvételétől számított öt munkanapon belül   

o hivatalos visszaértesítő iktatása,  

o a KIR rendszerben történő adatjelentés,   

o elektronikus napló jogviszony megszüntetés,  

o beírási napló, törzslap jogviszony megszüntetés.  

  

érkező tanuló esetén   

 igény szerint fogadónyilatkozat kiállítása  

 iskolaváltoztatási értesítő iktatása, bizonyítvány átvétele a szülőtől vagy küldő 

iskolától  

 a hivatalos visszaértesítő megküldése a gyermek előző iskolájának  

 a beiratkozás dátumától számított öt munkanapon belül   

o a KIR rendszerben történő adatjelentés,   

o elektronikus napló jogviszony létesítés, adatfelvétel, osztályba- és csoportba 

sorolás o beírási napló, törzslap jogviszony létesítés.  

 

I.13. A felvételi eljárás különös szabályai  

Az intézmény világnézetileg elkötelezett, református egyházi oktatási intézmény. Ennek 

megfelelően a beiratkozni kívánó tanulók esetében a pedagógiai programban 

megfogalmazott szempontokat vehet figyelembe:  

 kereszteltség (pl.: református, evangélikus, katolikus)  

 óvodai – vagy magasabb évfolyamokon iskolai – hittanoktatásban való 

részvétel.  

  

Tanév közben iskolaváltásra csak indokolt esetben kerülhet sor. Minden esetben az 

igazgató a leendő osztályfőnökökkel konzultálva és annak véleményét figyelembe véve 

hozza meg döntését.   



 

Kiss Bálint Református Általános Iskola – Pedagógiai Program  24  

  

  

  

A nyári szünetben történő iskolaváltásról az igazgató hoz döntést, érkező tanuló esetén 

előzetesen a leendő osztályfőnökkel konzultálva és annak véleményét figyelembe véve.  

A felvételi eljárások során minden esetben figyelembe kell venni a maximális 

osztálylétszámra vonatkozó rendelkezéseket. 
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II. Helyi tanterv  

II.1. A választott kerettanterv  

Az iskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

számú EMMI rendelet mellékleteiben felsorolt kerettantervekre alapozva készítette el helyi 

tantervét.  

II.2. A választott kerettanterv tananyaga, óraszáma  

II.2.1. A 2020/2021-es tanévtől felmenő formában érvényes új órakeret 

 

Heti óraszám/évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 7 0,5 7 0,5 5 0,5 5 1,0 4 4 3 0,5 3 0,5

Matematika 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 1,0 4 4 3 0,5 3 0,5

Történelem 2 2 2 2

Állampolgári ismeretek 1

Hon- és népismeret 1,0

Hittan (Etika/hit és erkölcstan) 1 1 1 1 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1

Természettudomány 2 2 0 0

Kémia 1 2

Fizika 1 2

Biológia 2 1

Földrajz 2 1

Első élő idegen nyelv 0,5 0,5 1,0 2 3 1,0 3 1,0 3 0,5 3 0,5

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1

Dráma és színház 0,5 0,5

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1

Digitális kultúra 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Hittan egyházi intézményben

Egyházi ének

Kötelező alapóraszám

Szabadon tervezhető óra 2 2 2 2 1 2 2 2

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 26 2 28 2 28 2

Összesített óraszám

Összesített óraszám egyházi 

többletórákkal együtt

Maximális órakeret

Maximális órakeret egyházi 

többletórákkal együtt

28 30 30

24 24 24 25 28 28 30 30

24 24 24 25 28

26 28 28

1 1 1 11 1 1 1

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020
A bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszáma, a jobb oldali rovat a szabadon tervezhető órák

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1 1

25 25 25 27 30

22 22 22 23 27

29 31 31

27 27 27 29 31 31 33 33
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II.2.2. Korábbi alsó tagozatos órakeret (1 – 4. évfolyam)  

 

Tantárgyak  1. évf.  2. évf.  3. évf.  4. évf.  

Magyar nyelv és irodalom  7 + 1,5  7 + 1  6 + 1,5  6 + 1  

Idegen nyelvek  
      

2  

Matematika  4 + 0,5  4 + 1  4 + 0,5  4  

Hittan (Erkölcstan keretében)  1  1  1  1  

Környezetismeret  1  1  1 + 1  1 + 1  

Ének-zene  2  2  2  2  

Vizuális kultúra  2  2  2  2  

Életvitel és gyakorlat  1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Egyházi ének        + 1  

Szabadon tervezhető órakeret  2  2  3  3  

Rendelkezésre álló órakeret  25  25  25  27  

Hittanóra (kereten túli)  1  1  1  1  

  

Megjegyzés: kifutó rendszerben érvényes a 2023/24-es tanévig. 

 

II.2.3. Korábbi felső tagozatos órakeret (5 – 8. évfolyam) 

 

Tantárgyak  5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  

Magyar nyelv és irodalom  4  4  3 + 1  4  

Idegen nyelvek  3 + 1  3 + 1  3 + 1  3 + 1  

Matematika  4  3 + 1  3 + 1  3 + 1  

Hittan (Erkölcstan keretében)  1  1  1  1  

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek  
2  2  2  2  
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Természetismeret  2  2      

Fizika      1,5  1,5  

Kémia      1,5  1,5  

Biológia-egészségtan      1,5  1,5  

Földrajz      1,5  1,5  

Ének-zene  1  1  1  1  

Dráma és tánc  1        

Hon- és népismeret    + 1      

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Informatika    1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat  1  1  1  + 1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Egyházi ének  +1        

Szabadon tervezhető órakeret  2  3  3  3  

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31  

Hittanóra (kereten túli)  1  1  1  1  

  

Megjegyzés: kifutó rendszerben érvényes a 2023/24-es tanévig. 

 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai 

foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, 

kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, 

óraszámát a III. részben található Részletes helyi tantervek tartalmazzák.  

II.3. Tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, térítésmentes tankönyv  

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét, a szakmai munkaközösségek vitatják meg. Javaslatukat 

egyeztetik a szülői munkaközösséggel.  
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Az iskola minden év május 31-ig nyilvánosságra hozza az iskolai könyvtárból 

kölcsönözhető tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét. Az iskola 

a 16/2013. EMMI-rendelet 27. § (3)-(5). előírásainak megfelelően előnyben részesíti a 

tartós tankönyveket. Az 1 – 4. évfolyamos tanulók által az egyes tanítási napokon használt  

tankönyvek tömege a három kilogrammot nem haladhatja meg.  

  

A tankönyvválasztás szempontjai  

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:   

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, fedje le a tantárgy kerettantervi 

anyagát,  

 a tankönyv tartalma szaktárgyi szempontból korrekt és igényes legyen,  

 a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a tantárgy 

tanítására rendelkezésre álló órakeretben,  

 a taneszköz segítségével a kerettantervben megadott fogalomrendszer jól 

megtanulható, elsajátítható legyen, nyelvezete alkalmazkodjon a tanulók életkori 

sajátosságaihoz,  

 a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására,  

 a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő tudományos szemlélet kialakításához, 

ábraanyagával támogassa, segítse a tanári demonstrációs és a tanulói kísérletek 

megértését, rögzítését.  

  

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:   

 amelyek több éven keresztül használhatók,   

 amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai,  

 amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló),   

 amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely IKT eszközökkel (pl.: 

interaktív táblán) segíti az órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő 

oktatási segédletekkel,   

 amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal,  

 Mérlegelni szükséges az ár-érték arányt.  

II.4. A pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai  

II.4.1. Fejlesztési területek – nevelési célok  

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

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

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

hatásának is. E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, 

készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel és a tudásszerzést 
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segít attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent 

új társadalmi igényeket.    

Célunk a keresztyén értékrend és gondolkodásmód gyakorlatban történő alkalmazására 

való megtanítás.  

A tantestület tagjai számos továbbképzésen vettek és vesznek részt folyamatosan, hogy 

pedagógiai és szakmai tudásukat szinten tartsák. A kerettantervben új területként 

megjelent tartalmakat természetesen beépítjük a tanítási órákba is, de – mivel minden 

területhez tudunk kapcsolni olyan kollégát, aki ilyen irányú továbbképzést végzett és/vagy 

szívesen foglalkozik részletesebben az adott témával, „beledolgozta magát” – úgy 

gondoltuk, célszerűbb, ha külön is foglalkozunk ezekkel a témákkal, évfolyamonkénti 

bontásban, témahét keretében.  

  

A témák állandóak, évfolyamonként a következők:  

5. évfolyam: A(z ön)tudatos ember –  (önismeret, tanulásmódszertan, 

környezetvédelem, tudatos vásárlás, testi és lelki egészség, honismeret)  

6. évfolyam: Környezettudatosság és fenntarthatóság – (takarékosság és pazarlás, 

digitális világ, környezetszennyezés)  

7. évfolyam: Háztartás és családi gazdálkodás – (önismeret, kémia a háztartásban, 

pénzkezelési technikák, sütés-főzés, média (fotó, film), pályaorientáció, KRESZ)  

8. évfolyam: Állampolgári tudatosság – (állampolgári ismeretek, médiatudatosság, 

elsősegélynyújtási alapismeretek, pénzügyi ismeretek, protokoll)  

  

Az erkölcsi nevelés  

Iskolánk egyházi fenntartású intézmény, így tanulóink hittanoktatásban vesznek részt. 

Minden évfolyamon heti két órában zajlik hitoktatás. A hitoktatás megszervezésére a 

tanuló beiratkozáskor történő választása alapján kerül sor. (református, római katolikus 

vagy evangélikus). 4 – 5. évfolyamon heti egy órában minden tanuló egyházi ének 

oktatásban részesül.   

  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

A hagyományok tiszteletben tartásával, a nemzeti ünnepeinkről való méltó 

megemlékezésekkel igyekszünk kialakítani tanulóinkban a hazaszeretet érzését, 

magyarságtudatukat. Az irodalom- és történelemórákon kiemelt területként kezeljük, hogy 

a tanulók megismerjék nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók munkásságát. A honismereti foglalkozásokon elsajátítják azokat az ismereteket, 

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

megbecsülését. A megismerés lehetőségeit bővíti - pályázat segítségével - a hetedik 

évfolyam számára a Határtalanul! program és a kapcsolódó témahét. A nyolcadik 

évfolyamban a témahéten a tudatos állampolgárság ismérveit járjuk körül. Hangsúlyozzuk 

a tanulók számára, hogy Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége.   
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A nyolcadik évfolyamban az állampolgári ismeretek téma feldolgozása során 

megismertetjük tanulóinkkal a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, ennek 

keretében biztosítjuk számukra a honvédelmi nevelést is. A közügyekben való részvétel 

megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra 

fejlettségét. Ezeket a készségeket a magyar nyelv és irodalom, a történelem, , valamint a 

témahéten a „protokoll” foglalkozásokon is fejlesztjük. A tanulásszervezési eljárások közül 

erősítjük a tevékenykedtetésre, az együttműködésre épülőket, ezáltal a felelősség, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását támogatjuk tanulóinkban.  

  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

Ötödik és hetedik évfolyamon a témahétbe építve önismereti foglalkozásokon vesznek 

részt tanulóink. Ezáltal segítjük őket hozzá, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles 

kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a 

fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Emellett az osztályfőnöki órákon minden 

évfolyamban hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók énképét gazdagítsuk, és 

tudatosítsuk bennük, hogy a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk 

tudják alakítani.  

  

A családi életre nevelés  

Iskolánk református egyházi intézményként a pedagógusok példáján keresztül is igyekszik 

közvetíteni a család jelentőségét. Osztályfőnöki órákon, illetve az egészségnevelési 

koncepciónkban megfogalmazott elvek alapján készítjük fel tanítványainkat a családi 

életre, külön kiemelve a szexuális kultúra kérdéseit.  

  

A testi és lelki egészségre nevelés  

A technika és életvitel, valamint a testnevelésórákon kiemelten foglalkoznak 

pedagógusaink az egészséges életmódra neveléssel. A helyes táplálkozás iránti igény 

kialakítása, illetve a rendszeres testmozgás, sportolás egészségjavító hatásainak 

bemutatása fontos feladat. A káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzése kiemelt célunk. Az osztályfőnöki órákon kiemelt szerepet kap a lelki 

egészségre nevelés.  
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

                                     
  

Tanulóink minden évben részt vesznek „Szeretethíd” református önkéntes nap 

programban, melynek keretében a társadalmi felelősségvállalás jegyében a gyerekek 

kisebb-nagyobb csoportokban munkálkodnak szociális, fejlesztési vagy ökológiai 

területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településünknek, és az adott intézményeknek, a 

gyülekezetnek.  

Számos olyan hátrányos helyzetű gyermek van határon innen és túl, akik hiába vágynak 

ajándékra karácsonykor, mégsem kaphatnak családjuk kilátástalan anyagi helyzete, 

rászorultsága miatt. Ezen gyermekek számára minden évben gyűjtést szervezünk, hogy 

ne múljon el számukra sem meglepetés nélkül az ünnep.   

  

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A környezetismeret, a biológia- és a földrajzórákon rendszeresen foglalkozunk ezzel a 

témával. Ezen kívül a témahéten 5. évfolyamon önálló témaként szerepel a 

környezetvédelem, míg 6. évfolyamon a környezettudatosság és a fenntarthatóság. 

Kiemelten foglalkozunk ezen a héten a környezetszennyezéssel, az erőforrások tudatos, 

takarékos és felelősségteljes felhasználásával, a pazarlás formáival. 8. évfolyamon az 

állampolgári ismeretek témában a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására is hangsúlyt fektetünk.  

  

Pályaorientáció  

A 7. évfolyamosok a témahéten megismerkedhetnek a munka világával. Ennek érdekében 

látogatásokat szervezünk üzemekbe, különböző vállalkozásokhoz, illetve vendégeket 

hívunk meg különféle szakterületekről. Emellett a pályaorientációban szerepet vállal a 

pályaválasztási szaktanácsadó is, ezáltal a diákok segítséget kaphatnak megtalálni leendő 

hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé 

válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Az első osztálytól 

folyamatosan vezetett pedagógiai portfólió segít abban, hogy a tanuló képességprofilja 

kirajzolódjon, és megmutatkozzon, mely területen érdemes folytatnia a tanulmányait.  

  

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

Tanulóink számára biztosítjuk a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi 

szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi 

jogok tanítását. A témahéten 7. és 8. évfolyamon szervezzük meg ezen ismeretek 

átadását. Szakemberrel rendelkezik ezen a területen iskolánk. A pénzügyi gondolkodás 

kialakítása azonban már 5. évfolyamon, a matematikaórákon megkezdődik.  
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Médiatudatosságra nevelés  

A magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyak ismeretanyagába 

beépítetten jelenik meg a médiaismeret. Mivel ezen a területen is rendelkezik iskolánk 

szakemberrel, így a médiatudatosságra nevelés a témahéten is megjelenik. Itt a cél, hogy 

a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és 

a hagyományos médiumok nyelvét.  A tanulók megismerkednek a média működésével és 

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

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai 

jelentőségével.  

  

A tanulás tanítása  

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

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

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a 

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

információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek 

az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások, képletek. Mindezek megsegítésére az 5. évfolyamon a témahéten 

tanulásmódszertan foglalkozásokat szervezünk, hiszen több kolléga is részt vett 

továbbképzésen.  

II.4.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek  

Pedagógiai munkánk kulcsmondata: megismerni tanítványainkat, és amiben szükséges és 

lehetséges, egyénre szabottan fejleszteni. A nevelés tervezésében az ún. adaptív 

tervezési logikát alkalmazzuk. „…adaptivitáson a pedagógiában olyan alkalmazkodva 

fejlesztést/fejlődést értünk, amely egyaránt tekintettel van az egységesség és a 

differenciáltság szempontjaira, akár az egyének, akár a csoportok, akár az intézmények 

igénye felől közelítünk.” (M. Nádasi Mária) Ez azt jelenti, hogy igyekszünk folyamatosan 

érzékelni és elemezni a nevelést befolyásoló körülmények és feltételek változásait. Az 

iskola által képviselt értékeket, a megfogalmazott céljainkat tanítványaink lehetőségeit, 

belső adottságait, tulajdonságait felmérve alakítjuk konkrét, az egyes gyerekek fejlesztését 

szolgáló feladatokká. Diákjaink a korosztály, az őket körülvevő világ, a tapasztalataik és az 

érdeklődésük okán egységesek, ugyanakkor más szempontokat tekintve (családi háttér, 

szociokulturális viszonyok, kognitív és affektív jellemzőik, lelki alkatuk, egyéni érdeklődési 

területeik stb.) teljesen eltérőek, egyediek. Az adaptív oktatás egyik lényeges eleme a 

differenciálás, amely magában foglalja az öndifferenciálás lehetőségét. A tanulóismeret 

mellett az öndifferenciálás megköveteli, hogy a pedagógus képes legyen a tanulóknak 

megfelelően sokszínű feladatot, munkaformát felajánlani, s ennek hatékony 

alkalmazásához a tárgyi feltételeket biztosítani. A feladatok, technikák, munkaformák 

sokszínűsége azért szükségszerű, hogy minden tanuló az egyedisége szerint 

választhasson ezek közül. A pedagógus számára viszont azért nélkülözhetetlen a 

tanulóismeret, hogy ennek megfelelően kínálja fel a különböző feladatokat, 
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munkaformákat, hogy a tanulók saját erősségeikre alapozva legyenek képesek fejlődni, 

önmagukat, akár gyengeségeiket fejleszteni.  

A tanulóismeretet biztosítja a pedagógiai portfólió, amelyet az iskolába lépéstől kezdve 

vezetünk minden tanulóról.   

A nevelési folyamat megszervezése során tehát igyekszünk előnyben részesíteni azokat a 

szervezési módokat, amelyek a fentieket hatékonyan biztosíthatják. Ilyenek: kooperatív 

munka (páros, kiscsoportos), tevékenykedtetés, kreatív technikák alkalmazása, IKT 

eszközök használata, szimultán óraszervezés, RJR modell. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

diagnosztikus értékelésre.  

  

Az eredményes tanulás segítésének elvei  

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók képességeinek megismerésére, a készségek, 

ismeretek, tudástartalmak és az attitűdök feltérképezésére. Ehhez segítségül szolgálnak 

azok a diagnosztikus felmérések, amelyeket az iskola fejlesztő pedagógusai, valamint a 

tehetségfejlesztési szakértő végez. Az eredmények és a fejlődés nyomon követhető a 

pedagógiai portfólióban. Az osztályfőnökök a családlátogatások során igyekeznek feltárni 

a tanuló szociokulturális hátterét.  

  

Képesség-kibontakoztató felkészítés  

A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával 

és a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális 

hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, 

tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. E 

feladat koordinátora az iskola tehetségfejlesztési szakértő pedagógusa, akinek elsődleges 

feladata ebben a minőségében az, hogy a tehetségdiagnosztika módszereit felhasználva 

segítse a gyermekekben rejlő lehetőségek megtalálását, felszínre hozását. Az egyes 

tanulók osztályfőnökével együttműködve cél a növendékek személyiségének, 

képességeinek minél alaposabb megismerése. A fejlődés követhetősége érdekében 

pedagógiai portfólió vezetése.  

  

Egész napos iskoláztatás  

Ez a tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a 

tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony 

pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti 

nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához, illetve szakköri és egyéb 

foglalkozásoknak, valamint az önálló tanulásnak.  

  

Természettudományos nevelés  

Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás 

rendszerének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos 

gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi 

életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása a Nemzeti alaptanterv kiemelten 

fontos tartalma. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be 



 

Kiss Bálint Református Általános Iskola – Pedagógiai Program  34  

  

  

  

a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a 

mindennapi problémák értelmezése és megoldása során.   

  

A mindennapos művészeti nevelés  

A nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti nevelés, amely az 

iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával is megvalósulhat, így teremtve 

alkalmat a tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti tevékenységeinek 

fejlesztésére.  

  

A nevelés tervezése  

A nevelés tervezésében az ún. adaptív tervezési logikát alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy 

igyekszünk folyamatosan érzékelni és elemezni a nevelést befolyásoló körülmények és 

feltételek változásait. Az iskola által képviselt értékeket, a megfogalmazott céljainkat 

tanítványaink lehetőségeit, belső adottságait, tulajdonságait felmérve alakítjuk konkrét, az 

egyes gyerekek fejlesztését szolgáló feladatokká.  

  

Szervezési módok  

A nevelési folyamat megszervezése során előnyben részesítjük azokat a szervezési 

módokat, amelyek közelebb visznek a tervezett eredményekhez.  

II.4.3. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor lép, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket legalább elégséges (2) minősítéssel teljesítette.  

 Az első-harmadik évfolyamon a tanuló csak abban az esetben utasítható 

évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és 

igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. Ezen rendelkezést kell alkalmazni 

az idegen nyelv tanulás esetén is a negyedik évfolyamon.  

 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az 

esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a 

kiskorú tanuló esetén a szülő írásban benyújtott kérésére az igazgató dönt.  

 A szülő írásos kérésére az 1 – 4. évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam 

megismétlését.  

 Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát köteles tenni. 

Ha az elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettőt, a tanuló a nevelőtestület 

engedélyével tehet osztályozóvizsgát. Ezen vizsgák tananyagát a mindenkori 

tanmenetben rögzített tantárgyi minimum alapján a tanító vagy szaktanár határozza 

meg. Javító-, pót-, vagy osztályozóvizsgára bocsátott tanulók sikeres 

vizsgaeredmény esetén léphetnek felsőbb évfolyamba.  

 Ha a tanuló a tanév végén háromnál több elégtelen osztályzatot kapott, a tanévet 

megismételni köteles.  

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja a kétszázötven órát, és mulasztásait a tanév végéig nem tudja pótolni, a 
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tanítási év végén nem osztályozható, a továbbhaladáshoz osztályozóvizsgát köteles 

tenni.  

 Az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek teljesítéséről a tanuló 

bizonyítványt kap. A bizonyítvány közokirat.  

 A nyolcadik évfolyam végén a tanulók az iskola vizsgaszabályzata alapján 

záróvizsgát tesznek. Az előírt vizsga teljesítéséről a tanulók tanúsítványt kapnak.  

 A tanulónak módja van évfolyamok összevont teljesítésére. A tanuló – a szülő írásos 

kérésére – a teljes oktatási időszak alatt egyszer az eredményesen befejezett 

évfolyamot megismételheti.  

 A mindenkori tehetségfejlesztő pedagógus feladata a tanulás folyamatosságát, a 

középiskolába való átlépést segíteni.  

 Többszöri évismétlés esetén lehetőség szerint kérni kell fejlesztő pedagógus 

segítségét, képességvizsgálatot. A szülővel való megállapodás alapján ki kell 

választani azt a képzési formát, amelyben a gyermek előrehaladása a leginkább 

biztosított.  

 

II.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja  

Intézményünk a mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítását az Nkt. 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.  

Heti két testnevelés óra alól felmentés az alábbiak esetén adható: 

 versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme 

alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított 

igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel. (Ebben az 

esetben a felmentéssel érintett testnevelés órák esetében a gyermek felügyeletéről 

a szülőnek kell gondoskodnia.) 

 egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme 

alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre 

érvényes, az egyesület által kiállított igazolással. (Ebben az esetben az 1-6. órában 

megszervezett testnevelés órák esetében nem érvényesíthető kikérő.) 

II.6. Választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai  

A délutáni idősávban a tanulók számára szakköri foglalkozásokat biztosítunk. Itt 

lehetőségük van megválasztani, hogy melyik szakkör munkájában szeretnének részt 

venni.    

Az induló első osztályok esetében – a felvehető létszámkeretet betartva – a 

beiratkozáskor lehetőség szerint figyelembe vesszük a szülők kérését az osztálybasorolás 

kapcsán.  
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II.7. Értékelési elvek  

 A pedagógus folyamatosan végezzen az osztályában személyre irányuló értékelést, 

illetve visszatérően az osztályt érintő, teljes körű értékelést is.  

 Az értékelés legyen konkrét, objektív, könnyen és jól dokumentálható.  

 Alkalmazzuk az önellenőrzést, önértékelést, ítéletalkotást, vitát, fordítsunk gondot 

ezek fejlesztésére.  

 Fontos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után maguk is 

pontosabb képet alkothassanak saját és társaik képességeiről, felismerjék 

hiányosságaikat, érezzék szükségét a hiányok pótlásának, a hibák kijavításának.  

A tanuló minden szóbeli és írásbeli produktumát értékeljük, lehet néhány szavas 

vagy mondatos.  

 Az értékelés döntően személyre szóló, fejlesztő legyen, vagyis a tanuló aktuális 

teljesítményét saját korábbi teljesítményéhez is viszonyítsa.  

 A reális és ösztönző értékelés alapja a tanulók tudásának, teljesítményének alapos 

ismerete. E tekintetben nagy jelentősége van a folyamatos megfigyelésnek, 

adatgyűjtésnek, az adatok rendszerezésének, reflektálásának.  

 Formáló-segítő értékelésre van szükség, vagyis megerősíteni, visszaigazolni, amit a 

tanuló már tud, amit sikeresen old meg, egyúttal útmutatást adni arra nézve: hogyan 

emelhetné tudását, teljesítményét még magasabb szintre.   

 A tanár változatosan, árnyaltan értékelje a tanulók munkáját. A tanári értékelés 

formáját tekintve lehet verbális vagy nonverbális, ill. szóbeli vagy írásbeli visszajelzés 

(ez utóbbiak egy szótól a szövegig terjednek).  

 A tanár figyelme terjedjen ki a tanulók írásbeli munkáinak folyamatos javítására, 

szöveges értékelésére is.  

  

A tanítás során a következő értékelési formákat alkalmazzuk:  

 diagnosztizáló értékelés: szerepe az, hogy nyilvánvalóvá tegye a pedagógus 

számára, mit, hogyan tudnak, miről, hogyan gondolkodnak, hogyan tevékenykednek 

a gyerekek – nem csupán a tanév elején alkalmazandó, hanem az új téma 

bevezetésekor is;  

 formáló-segítő értékelés: szerepe az, hogy a kiderült hiányok korrigálásához, a 

tudás továbbépítéséhez még a tanulás folyamatában segítséget adjunk;  

 összegző-lezáró értékelés: a tanulási folyamat eredményeit vetjük össze a 

követelményekkel.  

  

A tanév eleji felmérés diagnosztizáló értékelésnek, míg a tanév végi felmérés 

összegzőlezáró értékelésnek számít: eredményüket százalékos formában kell jelezni. 

Ezen két típusú felmérés érdemjeggyel nem osztályozható.  

II.7.1. Érdemjegyek  

A tanuló iskolai előmenetelét a 2. évfolyam második félévétől a 8. évfolyam végéig 

érdemjegyekkel minősítjük.  
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Az érdemjegyek fajtái:  

 kis jegy (kék, 0,5x érték): a házi dolgozat, szorgalmi munka, gyűjtőmunka, kutatás, 

versenyen való részvétel (amikor helyezést nem ért el a tanuló), iskolai műsorokban 

való felkészülés  

 normál jegy (fekete, 1x érték): szóbeli vagy írásbeli számonkérés, órai gyakorlati 

munka, tanulói kiselőadás, házi dolgozat vagy blog, eredményes versenyzés  

 dolgozat jegy (zöld, 1 x érték): írásbeli dolgozat 

 témazáró jegy (piros, 2x érték): témazáró dolgozat – a tantárgyi témaegységet lezáró 

összegző írásbeli felmérés, projektmunka produktuma, kiemelkedően eredményes 

versenyzés  

 vizsgajegy (lila, 3x érték): nyolcadikos záróvizsga vagy a Tudásvásár szakmai zsűrije 

által elfogadott megfelelő minőséget képviselő produktuma.  

  

II.7.2. Érdemjegyek törlése („passzolás”)  

A 2-7. évfolyamon törlés évente egyszer kérhető. Törlési időszak: május 25 – június 5.  
A 8. évfolyamon törlés évente egyszer, csak az első félév zárását megelőzően kérhető. 
Törlési időszak: január 5-15.  
 
Egy diák legfeljebb három tantárgyból, tantárgyanként egy-egy jegyet töröltethet. Nem 
törölhető a házifeladat vagy felszerelés hiányért járó összesítő jegy, illetve a témazáró 
jegy. 
 
A törlést a diák tájékoztató füzetében írásban rögzített kérése alapján meg kell tenni, 
annak végrehajtása nem mérlegelhető. A jegy törlését csak az érintett diák 
kezdeményezheti.  
 
A törlésre került érdemjegyekről az érintett tanár köteles kimutatást készíteni és azt a 
tanév végéig megőrizni.  
 

II.7.3. Félévi, tanév végi minősítés  

A tanuló félév (félévi értékelés) vagy teljes tanév (év végi értékelés) során megszerzett 

érdemjegyeinek súlyozott átlaga alapján értékelhető. A tanuló minősítéséhez félévente 

minimum 3 érdemjegy szükséges.   

  

Érdemjegyek súlyozott 

átlaga  

Félévi osztályzat  Év végi szöveges 

minősítés  

5,00  5   kitűnő  

4,51 – 4,99  5  jeles  

3,51 – 4,49  4  jó  

2,51 – 3,49  3  közepes  

1,51 – 2,49  2  elégséges  

0 – 1,49  1  elégtelen  
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A súlyozott átlagértékek határán (x,50) a pedagógus döntheti el, hogy melyik irányban 

kerekít. Az iskolai hagyományok alapján általában félévkor (kivéve a 8. évfolyamot) lefelé, 

tanév végén felfelé kerekítünk.   

Kitűnő rendű eredmény esetében javasolt a dicséret megadása, melyet félévkor az 

érdemjegy mellé írt nyomtatott nagy „D” betű jelez; tanév végén pedig a „kitűnő” szöveges 

formula használata.  

Félévkor gyenge tanulmányi eredmény esetén 1,50 – 1,99 átlag között használható a 

figyelmeztetés, melyet az érdemjegy mellé írt nyomtatott, nagy „F” betű jelez.  

II.7.4. Témazáró dolgozatok minősítése  

elért eredmény %-ban  

matematika, fizika, kémia,  

tantárgyak esetében elért 

eredmény %-ban  

osztályzat  

100 – 90  100 – 90  5  

89 – 75  89 – 75  4  

74 – 55  74 – 55  3  

54 – 40   54 – 30  2  

39 – 0  29 – 0  1  

  

Házi dolgozat készítése – a házi dolgozatnak több változata lehetséges:  

a) Egy-egy rövidebb téma lezárásakor a tanulók kötelező feladatként is kaphatják a 

házi dolgozat elkészítését – a témazáró dolgozat helyett. Célszerű 

gondolkodtató – problémamegoldó feladatot kiadni, a tények egyszerű 

összegyűjtése helyett, ezáltal kizárható a szimpla másolás. A házi dolgozat 

értékelésének szempontjai ebben az esetben:  

• milyen mértékben járja körbe a dolgozat a felvetett problémát  

• terjedelme legalább 2 (5 – 6. évfolyam), illetve 4 (7 – 8. évfolyam) 

oldal legyen (A/4, 12-es betűméret, 1.5 sortávolság) + a képek, ha vannak  

• kézzel is írható, de ez nem elvárás  

• a felhasznált forrásokat a dolgozat végén szakszerűen fel kell tüntetni. 

A dolgozat érdemjegye 2x-es szorzós.  

b) Szorgalmi vagy kiegészítő feladatként is készíthető házi dolgozat, egy-egy 

anyagrészhez kapcsolódóan. Elsősorban gyűjtőmunka bemutatására 

alkalmazható. Az értékelés szempontjai:  

• ötletesség, kreativitás  

• hányféle forrásból gyűjtött a tanuló  

• milyen mértékben kapcsolható az adott anyagrészhez.      A dolgozat 

érdemjegye 1x-es szorzós.  

  

A projektmunka produktumát egyenlő értékűnek tekintjük egy témazáró dolgozat 

érdemjegyével, hiszen a projektmunka során sokféle szellemi tevékenységformára van 

szükség. A projektmunka eredménye mindig valamilyen mások számára is bemutatható 

produktum, amelyet a csoport közösen készít el. A csoport minden tagja ugyanazt az 

érdemjegyet kapja.  
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A részképesség-zavarral küzdő tanulóink tudásának felmérése érdekében a 

hagyományostól (írásbeli felmérés, témazáró dolgozat) eltérő számonkérési módokat 

biztosítunk. Mivel csupán a szóbeli feleltetés a magas osztálylétszámok miatt kevéssé 

valósítható meg, egyéb lehetőségeket kell biztosítanunk a tanulók számára:  

 ezen tanulóink délutáni időpontokban lehetőséget kapnak (a szaktanárral előre 

egyeztetett időpontban) a szóbeli feleletre is.  

 A témazáró dolgozat megírása digitális formátumban – ebben az esetben a tanuló 

ugyanazt a dolgozatot írja meg, mint az osztály többi tagja, de nem papír alapon. 

Egy tanuló esetén ez megoldható a dolgozatírás időpontjában, a szaktanteremben. 

Több tanuló esetén azonban – mivel a szaktanteremben nem áll rendelkezésre 

több számítógép – egy délutáni időpontot kell választani a dolgozat megírására, 

amikor az informatikaterem szabad.  

 Rajzos gondolattérkép, képregény készítése egy-egy témáról – részképesség-

zavaros tanulók esetében a témazáró dolgozat kiváltható rajzos gondolattérkép 

vagy képregény készítésével is.  

Az értékelés szempontjai:  

 milyen mélységben kapcsolható a tananyaghoz  

 a kulcsfogalmak milyen mértékben és minőségben jelennek meg a munkában  

 kivitelezés.  

A munka érdemjegye 2x-es szorzós.  

 

II.7.5. A nyolcadikos záróvizsga minősítése  

elért eredmény %-ban  

Természettudományos 

tantárgyak esetében elért 

eredmény %-ban  

osztályzat  

100 – 90  100 – 85  5  

89 – 75  84 – 70  4  

74 – 55  69 – 50  3  

54 – 40   49 – 30  2  

39 – 0  29 – 0  1  

 

II.8. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei  

II.8.1. Csoportbontás  

Pedagógiai munkánk kulcsmondata: megismerni tanítványainkat, és amiben szükséges és 

lehetséges, egyénre szabottan fejleszteni. A gyermekek tanulás szempontjából fontos 

sajátosságainak megismerésében iskolánk fejlesztő pedagógusai és tehetségfejlesztési 

szakértő pedagógusa segíti a pedagógusokat. A megismert jellemzők alapján tervezzük 

és szervezzük meg a tanulók adaptív oktatását. Ennek egyik alapfeltétele, hogy a tanulás 

szempontjából hasonló sajátosságokkal rendelkező tanulókat, illetve a tanuláshoz 

szükséges fontos jellemzőikben társaiktól eltérő tanulókat más-más tanulócsoportban 

oktatjuk. Mivel az alapkészségek fejlesztése elsősorban a magyar- és matematikaórákon 
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valósul meg célszerű nagyobb órakeretet biztosítani e tárgyak esetében. Az idegen nyelvi 

oktatás és történelemtanítás sikeressége is a kommunikációs képesség és 

készségkialakításon alapszik. A természetismeret hatékony tanulásához elengedhetetlen 

az értő olvasás készségének és az elemi számolás képességének megfelelő fejlettségi 

foka. A technika, életvitel, háztartási ismeretek órához alapvetően lehet alapkészségek 

fejlesztését kapcsolni.  

  

Csoportbontás – alsó tagozat:  

 2 – 4. évfolyamon magyar és matematika tantárgyból heti 1-1 órában  

  

Csoportbontás – felső tagozat:  

 magyar nyelv és irodalom,   

 matematika,   

 idegen nyelv   

  

A csoportba sorolás alapelvei:  

 A tanulás szempontjából fontos sajátosságok felmérése (részképességek fejlettsége, 

szociális érettség, intellektuális képességek – figyelem, emlékezet, koncentráció, 

szókincs, monotónia tűrés).  

 A tanuló korábbi tantárgyi mérési eredményei: félévi és tanév végi mérések (értő 

olvasás, nyelvtan-helyesírás, matematikai logika és idegen nyelv)  

 A 4. évfolyamos tanítók minden tanév végén május 31-ig javaslatot állítanak össze 

az 5. osztályokban induló három csoport összetételére. (csoportok javasolt 

létszámaránya: 1.: 35-40%, 2.: 35-40%, 3.: 25-30%, minimum 10 fő, maximum 22 fő) 

 

Csoportokon belüli átjárhatóság:  

 Félévente az osztályozó értekezleteken.  

 Az 5. évfolyamon, illetve az iskolába újonnan bekerült felsős diákok esetében az őszi 

szünet után kerül sor az első megbeszélésre. 

 

II.8.2. Egyéb foglalkozások szervezési elvei  

A diákok egyéni és csoportos tevékenységei kapcsán igény és érdeklődés szerint kerül 

sor a különböző szakkörök, sportkörök és egyéb foglalkozások megszervezésére:  

 szabadon választott idegen nyelv tanítása  

 egyes tantárgyak anyagát elmélyítő szakkörök  

 több tantárgy ismeretanyagát összekapcsoló szakkörök  

 középfokú tanulmányokra felkészítő foglalkozások  

 természetjárás, tanulmányi kirándulások  

 a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek számára kompenzáló és/vagy korrekciós 

tevékenységek (korrepetálás, speciális fejlesztő foglalkozás, a tanulás tanítása)  

 a tehetséges gyerekek tevékenységének megszervezése  

 a diákok érdeklődésére épülő hobbi- és szórakoztató tevékenységek  
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II.9. A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag  

Településünkön a két kisebbségi önkormányzat működik:  

 cigány  

 görög  

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag a Helyi Tantervben feltüntetett módon az alábbi 

tantárgyak anyagába építetten jelenik meg:  

 magyar nyelv és irodalom  

 honismeret  

 földrajz  

 ének-zene  

 rajz  

 

II.10. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek  

A NETFIT® a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése. A NETFIT® program 

küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás 

jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik 

és a köznevelés szereplői körében.  

  

A NETFIT® újszerűsége többek között az alábbi területeken érhető tetten:  

 a tudományos megalapozottságban;  

 a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében;  

 a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban;  

 az egészségközpontúságban;  

 a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában;  pedagógiai 

alkalmazhatóságában;  

 online adatkezelő rendszerében.  

  

Az egészségközpontú fizikai fittség egy olyan döntően genetikailag meghatározott állapot, 

amelyben a különböző testrészek, szervrendszerek hatékony együttműködése lehetővé 

teszi, hogy a mindennapokban egészséges és aktív életet éljünk. Összességében az 

egészségközpontú fittség azon képességeket jelenti, amelyeknek közvetlen befolyásuk 

van az egyén egészségi állapotára.  

  

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy 

tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet 

tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi 

(állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a 

hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz.  
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A NETFIT® Fittségi profiljai és tesztjei   

  

Fittségi profil 

megnevezése  

Fittségi tesztfeladat 

megnevezése  
Vizsgált terület  

Testösszetétel és  

tápláltsági profil  

Testtömeg mérése  
Testtömegindex (BMI)  

Testmagasság mérése  

Testzsírszázalék-mérés  Testzsírszázalék  

Aerob  fittségi  (álló- 

képességi) profil  

Állóképességi ingafutás teszt 
(20 méter vagy 15  

méter)  

Aerob kapacitás  

Vázizomzat fittségi profil  

  

Ütemezett hasizom teszt  
Hasizomzat ereje és 

erőállóképessége  

Törzsemelés teszt  
Törzsfeszítő izmok ereje és 

nyújthatósága  

Ütemezett  fekvőtámasz 

teszt  
Felsőtest izomereje  

Kézi szorítóerő mérése  Kéz maximális szorító ereje  

Helyből távolugrás teszt  Láb robbanékonyereje  

Hajlékonysági profil  Hajlékonysági teszt  

Térdhajlítóizmok  

nyújthatósága, 

 csípőízületi 

mozgásterjedelem  

  

 A NETFIT® az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől 

függően – további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és 

„fokozott fejlesztés szükséges” zóna).  

  

A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső 

kritériumértékekhez, úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az 

egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum értékeket jelentenek, amelyeket 

túlteljesítve a tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai 

inaktivitással összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben. Az 

egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét 

lehet mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő 

komponens:  

 a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil  a 

vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat 

fittségi profil és hajlékonysági profil  

 a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil  

  

A NETFIT® a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja:  

 kötelező, intézmény szintű fittségi tesztelés,  

 öntesztelés és önértékelés,  
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 egyéni tesztelés,  

 az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés.  

  

Az 5-8. évfolyam mérése történik kötelezően. Alsó tagozatban is javasolt, de nem 

kötelező.  

II.11. Egészségnevelési program  

„Az egészséget az ember teremtette és éli meg mindennapi élete díszletei között, ott ahol 

tanul, dolgozik, játszik és szeret. Az egészség azáltal keletkezik, hogy az ember törődik 

saját magával és másokkal, hogy képes döntéseket hozni és életkörülményeit kézben 

tartani, továbbá azáltal, hogy a társadalom, amelyben él, olyan feltételeket teremt, 

amelyek lehetővé teszik az egészség elérését valamennyi tagja számára.”  /Ottawai 

Egészségfejlesztési Charta, 1986./  

  

Az iskola legfontosabb célcsoportjai az egészségnevelés terén a tanulók és a családok, a 

szülők, a helyi közösség és a tantestület tagjai.   

Alapelvünk, hogy a nevelés és oktatás komplex, soktényezős és hatását tekintve 

legkevesebb kétirányú (egymásra kölcsönösen ható) folyamat. A diákok nevelését és 

oktatását, ezen belül az egészségfejlesztését, csak autentikus (pedagógus) 

személyiségek tudják igazán felvállalni, de ehhez nekik is sok-sok segítséget kell kapniuk. 

Az iskola feladata tehát kettős, megosztani a figyelmet és az energiát az oktatás-nevelés 

tárgyai és alanyai között, s tudatosan felépíteni az adott intézmény nevelési programját 

úgy, hogy a két oldal harmóniában legyen.  

Pedagógiai tevékenységünk célja, hogy az általunk közvetített értékek révén 

megalapozzuk és fejlesszük azokat a személyiségi jegyeket, amelyek birtokában tanulóink 

egyéni életútjuk során alkotó, gondolkodó, a környezettel harmóniában élő, testileg-lelkileg 

egészséges felnőttekké váljanak.  

  

Állapotfelmérés  

Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvető tényező határozza meg:  

 genetikai tényező  

 környezeti tényező  

 életmód és gondolkodásmód  

 az egészségügyi ellátórendszer működése  

Az iskola a szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül érdemi hatást – az 

iskola fizikai-, tárgyi- és pszichoszociális környezetének alakításával – az 

iskolaegészségügyi minőségére és az életmódra tud gyakorolni.  

  

II.11.1. Az egészségnevelés célkitűzései  

 

 Az egészségnevelés célja a tanulók egészségmagatartásának formálása, az 

önmaguk egészségéért felelős életvitel elősegítése.  

 A tanulók egészségügyi szokásrendszerének kialakítása, magasabb szintűvé tétele.  
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 A testi-lelki tartalmakat együttesen tartalmazó egészségnevelő munka 

megvalósítása.  

 Az egészségtartalmak az egész iskolát átfogó nevelési rendszerbe integrálása.   

 Hatékony egészségnevelő munkával a tanulók belső kontrolljának kialakítása, 

megerősítése.  

 A tanulók közötti interperszonális kapcsolatok, a társas erőterek dinamikájának 

célirányos felhasználása (kortárscsoportok, referencia személyek, referencia 

csoportok).  

 Személyiségfejlesztő, drogprevenciós programok.  

 A csoporthoz tartozás szükségletéhez pozitív alternatívák megteremtése.  

 Az életminőséget szem előtt tartó egészségtudatos – magatartás – formáló 

nevelésben egymást erősítsék a direkt és indirekt hatások.  

 Az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése, készségek kialakítása, fejlesztése – 

magatartásformák begyakoroltatása.  

 Akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése.  

 A tanulók mentális zavarainak elsődleges megelőzése, szocializációjának segítése.  

 Az egészségnevelés szempontjait is érvényesítő tanulásbarát környezet megtartása, 

fejlesztése: azon tárgyi feltételek bővítése, megőrzése, amelyek az iskolát 

biztonságossá és egyben az egészségfejlesztés alkalmas színterévé teszik.  

 A tanulók egészsége érdekében a hatékony kommunikáció elősegítése az 

iskolaegészségügyi szolgálat és a pedagógusok között.  

 A beteg, sérült vagy fogyatékos embertársak iránti empátiás és segítőkész 

magatartás fejlesztése.  

 Mindennapos iskolai testedzés.  

  

II.11.2. A célok érdekében végzett tevékenységek  

 

Tanórai tevékenységek  

  

Tevékenységek, módszerek  Célcsoport  Felelős  

A helyes fogmosás bemutatása, 

gyakoroltatása  
1 – 2. évfolyam  

Városi Gyermekfogászat 

Fogorvosi asszisztens  

Személyi higiéné: Az általános 

tisztálkodással, testápolással  

kapcsolatos tanácsadás, beszélgetés  

3 – 4. évfolyam  Iskolaorvos, osztálytanítók  

A dohányzás egészségkárosító 

hatásai: filmvetítés, beszélgetés  
6. évfolyam  

Ifjúságvédelmi felelős, 

egészségnevelő tanár, iskolai  

védőnő  

Kábítószer-megelőzés, 

bűnmegelőzés. Előadás, beszélgetés  
7 – 8. évfolyam  

Ifjúságvédelmi felelős, 

egészségnevelő tanár  
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Lelki egészségtan: pozitív 

személyiségjegyek, célok, erőforrások  
1 – 8. évfolyam  

Osztályfőnökök, 

mentálhigiénés szakértők  

Felvilágosító órák témakörei:  5 – 8. évfolyam    

Serdülőkor: testi-, lelki fejlődés,  

  higiéné  

Társkapcsolatok konfliktusai  

Káros szenvedélyek: alkohol,  

  

Szociálpedagógus, szülész-

nőgyógyász szakorvos  

  

dohányzás, kábítószer  

Tini szex: együtt járás, szerelem 

fogamzásgátlás, terhesség, 

terhességmegszakítás, szülés, nemi 

betegségek  

Környezetvédelem  

 Egyházi szakember, lelkész 
meghívása, aki a felsorolt  

témakörökben tart keresztyén 

megközelítésű előadást  

Életvezetési ismeretek és készségek 

című személyiségfejlesztő 

drogprevenciós program interaktív  

módszer   

1 – 8. évfolyam  
Osztályfőnök, tanítók, 

egészségnevelő tanár  

  

 Tanórán kívüli tevékenység  

 Mentálhigiénés célzatú egyéni- és csoportfoglalkozások  

 Egyéni tanulási nehézségek, konzultáció pedagógusokkal, szülőkkel konkrét nevelési 

problémák megoldására  

 Szülők részére nevelési tanácsadás  

 Első osztályos tanulók szűrése, részképességeik feltérképezése csoportos, illetve 

egyéni vizsgálatok alapján  

 Fejlesztő program ajánlása, valamint a gyerekek számára egyénre szabott 

részképesség-fejlesztés kiscsoportos formában  

 Ötödik osztályokban képességfelmérés egyéni és csoportos formában  

 Szociometriai mérések, melyek az osztályközösségek szerkezetét segítenek feltárni, 

és a közösségfejlesztés szempontjából fontos információkat adnak  

Pályaorientációs vizsgálat  

 Probléma jellegétől függően szakintézményekbe utalás, szükség esetén nyomon 

követés, konzultáció  

  

Az egészségnevelés iskolán kívüli formái  

 nyári táborok,  

 tanulmányi kirándulás,   

 kiállítások,  

 családsegítő szolgálatok által szervezett programok,  

 sportversenyek intézményen kívüli helyszíneken.  

  



 

Kiss Bálint Református Általános Iskola – Pedagógiai Program  46  

  

  

  

Intézményen kívüli segítők  

 Családsegítő Központ  

 Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó   

 Önkormányzati Hivatal Szociális Osztály  

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat   

 Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete  

 szentesi református egyházközségek  

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

  

II.11.3. Boldog Iskola program 

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiírt Boldog Iskola programban iskolánk is részt vesz. 

Az iskola vállalja, hogy legalább 2 tanuló csoportban rendszeresen tart ,,boldogságórákat”. 

Az ehhez kapcsolódó feladatokat 10 hónapon keresztül a programban meghatározott témák 

sorrendjében végzi.  

A program témái:  

 Boldogságfokozó hála  

 Optimizmus gyakorlása  

 Kapcsolatok ápolása  

 Boldogító cselekedetek  

 Célok kitűzése és elérése  

 Megküzdési stratégiák  

 Apró örömök élvezete 

 Megbocsájtás  

 Testmozgás  

 Fenntartható boldogság. 

 

II.11.4. Iskolai drogstratégiánk fő céljai  

 

A hangsúly az elsődleges prevención van.  

 Közvetlen környezettel való szoros együttműködés. A szülők megnyerése és 

aktivizálása a drogmegelőzés érdekében. A szülők és pedagógusok egységes 

egészségfejlesztési szemléletmódjának formálása.  

 Pedagógusaink nevelési módszertárának bővítése a kölcsönösen egymásra ható, 

azaz interaktív módszerrel.  

 A tantestület drogprevencióval kapcsolatos ismereteinek gyarapítása.  

 A tanulók azon képességeinek fejlesztése, melyeknek birtokában „nem”-et tudnak 

mondani, vissza tudják utasítani a legális és illegális drogokat.  

 Segítő kapcsolatok feltérképezése, a velük való együttműködés kialakítása.  

 Változatos szervezeti keretű tevékenységek megszervezése, ami mintát és gyakorló 

terepet nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére.  
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 A tanulók egészségmegőrző szokásainak alakítása és a káros szenvedélyektől 

mentes életmód kialakítása.  

  

A drogprevenciós tevékenység külső segítői  

 Tisztiorvosi Szolgálat   

 Rfk. Bűnmegelőzési Alosztály Ifjúságvédelmi Csoportja  

 Családsegítő Otthon  

 Önkormányzat szociális és gyámügyi szervezetei  

 Oktatást végző vállalkozások  

 Városi Kórház Drogambulancia  

 Iskolaorvos, védőnő   

 Iskolapszichológus   

 Gyógytestnevelő  

  

Veszélyeztető tényezők   

 Családon belül          Családon kívül  

Családi háttér          Játékterem  

Rossz lakáskörülmények                  Drogok terjedése  

Alkoholizmus          Diszkó  

Felügyelet hiánya                    Iskolakerülő barátok  

Munkanélküliség          TV-, számítógép függőség  

Elhanyagolás          ,,Bandázás"  

Érzelemhiány          Negatív példakép  

Durva bánásmód          Ingerszegény lakókörnyezet  

Motiválatlanság  

Közös családi programok hiánya  

Sok pénz  

  

A drogperevenció színterei és módszerei  

A drogprevenciós tevékenység összetett személyiségfejlesztő munka, amelyben azonos 

hangsúlyt kell kapniuk a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásoknak.  

  

Tanórai foglalkozás  

 A tanítási órákon a pozitív személyiség kialakítására, illetve az egészséges 

életmóddal kapcsolatos ismeretek bővítésére tág lehetőség van.  

 Szaktárgyi órákon a kapcsolható témakörökben megjeleníteni az 

egészségfejlesztést, drogprevenciót.  

 Az irodalom-, történelem-, rajzórák alkalmasak az érzelmi nevelésre, a tanulók a 

kulturális, erkölcsi értékek megismerése során példákat láthatnak az 

értékteremtésre, a pozitív és negatív emberi tulajdonságokra, azok emberiségre 

gyakorolt hatására.   

 Biológiaórákon a testi-lelki fejlődés alapjaival ill. az egészséges életmódhoz 

szükséges korszerű ismeretekkel, jártasságokkal ismerkednek.  
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 A testnevelésórák hozzájárulnak, hogy a tanulók az egészséget saját 

értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, felismerik a sport 

egészségügyi prevenciós értékeit.  

 Az osztályfőnöki órákon az egészséges életre nevelés szerves része a 

drogmegelőzés.   

  

Tanórán kívüli foglalkozás  

 mindennapos testedzés lehetősége,  

 iskolai sportköri szakosztályok,   

 kulturális rendezvények közös látogatása,  

 kirándulások,  

 kézműves tevékenységek,  

 szakkörök,  

 filmvetítés,  

 előadók meghívása (pl. a rendőrség ifjúságvédelmi csoportjának munkatársa 

drogprevenciós előadásokat tart felső tagozatban.  

 Gyermek és ifjúságvédelem:  

o A hátrányos helyzetű, ill. veszélyeztetett tanulók segítésével, komplex 

családgondozással, pszichológiai szűréssel, tanácsadással, életvezetési ismeretek 

és készségek program vezetésével járulnak hozzá az eredményes végrehajtáshoz.  

o Kapcsolattartás és együttműködés a városi szakintézményekkel, hatóságokkal, 

civil szervezetekkel. Szülői értekezletek (cél: a szülők részére ismeretterjesztés).  

 

II.11.5. Munkahelyi egészségfejlesztés az iskolában  

 

Kiindulási alapnak a pozitív pszichológia azon alaptételét tekintjük, amely hangsúlyozza, 

hogy az egészségfejlesztés középpontjában az egészség, az emberi és környezeti 

erősségek, humán erények állnak. Az egészségfejlesztésnek pedig alapvető feladata, 

hogy egyrészt a fizikai és társas környezetet, másrészt az emberek személyiségét 

formálja olyanná, hogy képes legyen az elégedettség, a testi-lelki jóllét 

megtapasztalására, a belső fejlődésre. A testi-lelki egészséget befolyásoló hatások sok 

esetben nem tudatosak, ezért a munkahelyeken ezek számbavételét a külső tárgyi 

környezettől elindulva egészen a személyiségfejlődést segítő sikerélmények 

összegyűjtéséig kell elvégezni. Az iskola hatása a pedagógusokra sok irányból érkezik, 

ezért az egészségfejlesztést a külső környezet vizsgálatával kell kezdeni. A rendezett, 

tiszta udvar vagy ebédlő; a virágok, képek, az igényességet és a kreativitást dicsérő tanítói 

vagy diák munkák a tantermek vagy a folyosók falán nem csak a belépő idegeneknek  

(szülőknek) vonzók, de melegséggel töltik el az ott dolgozókat és tanulókat is.   

  

A korszerű berendezések (számítógépek, internet, oktatóprogramok, stb.) amellett, hogy 

hozzájárulnak az oktatás élményszerűvé, hatékonyabbá tételéhez, nem kevés 

sikerélményhez, az énhatékonyság, az énfejlődés, az autelikus (önmagát jutalmazó) 

élmény megtapasztalásához juttatja el azt a pedagógust, aki sok-sok munkával, 

akaraterővel próbál lépést tartani a technikai és módszertani fejlődéssel, az iskolai 
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„csúcstechnikával”. A tantestület összetétele, a nemek kiegyensúlyozottabb aránya, az 

életkor szélesebb eloszlása, a sokféle speciális szaktudással, hobbival, érdeklődéssel 

rendelkező tagjai olyan erőforrást jelentenek mind az egyén, mind a közösség számára, 

amely jótékony hatással van a kreativitásra és az innovációra. Ahhoz azonban, hogy ezek 

a rejtett források felszínre kerüljenek, meg kell teremteni a bizalmat, s az alkotómunkához 

alkalmas, motiváló légkört kell kialakítani. A tevékenységekhez azonban kellenek 

szabályok, elvárások, követelmények, amelyek megszabják a kereteket. A meghatározott 

célok akkor válnak a közösség hasznára, ha minden egyéb tartalmi elvárás mellett a 

tantestület tagjai azonosulni tudnak velük, s a saját egyéni céljaikat is el tudják helyezni 

bennük. A célok megvalósítása lendületet ad a folytatáshoz, s egy-egy újabb örömforrást.  

  

Hasonló örömforrásként szerepelhetnek azok a pozitív elvárások, szakmai kihívások, 

amelyek egy-egy új feladat megoldásához, innovációhoz, új ismeretek és készségek 

megszerzéséhez járulnak hozzá. Abban az esetben, ha az erőfeszítést – legyen szó 

tanulásról, pályázatról, programfejlesztésről, esetleg egy új módszer kipróbálásáról – 

érdeklődés vagy elismerés övezi, megsokszorozhatja az alkotó energiát, ami szintén 

növeli az önbecsülést, s ezzel az elégedettséget. A változatos, a képességekhez igazított, 

kihívást jelentő munka magában hordozza a jutalmazást is. A kedvező munkahelyi légkör 

megteremtésében alapvető szerepe van az intézményvezetőnek. A személyes kapcsolat, 

a bizalom, a következetesség, a pozitív elvárás, az elismerés az a vezetői magatartás, 

amely megemelheti a szubjektív jóllét szintjét a beosztottak között.    

  

A stressz jelenléte az iskolában nem kizárható, így szükségesek a védőfaktorok (sport, 

informális programok, sikerélményt adó feladatok, a kölcsönös tiszteletre alapuló társas 

kapcsolatok, stb.). Ideális az a helyzet, amikor egy-egy jó példa (pl. sportolás, 

hangversenyre járás, stb.) követőkre talál. Fontos szerep juthat ez esetben is a 

vezetőknek vagy az idősebbeknek, akik mintakövetésre késztethetik – implicit módon – 

mind a diákokat, mind a kollégákat.   

  

Védőfaktorok kiépítése  

a) Nagy, közös iskolai feladatok, projektek, rendezvények:   

ünnepségek, kirándulások, sportrendezvények, egész napos iskolai programok, külföldi 

iskolai kapcsolatok  

b) Egyházi alkalmak:   

reggeli áhítat, istentiszteletek, ifjúsági alkalmak, egyházi rendezvények 

c) Szakmai műhely:  előadások, prezentációk, beszámolók, 

kiselőadások, tréningek  d) Informális programok, rendezvények:   

Jótékonysági bál, tanulmányutak, tantestületi kirándulások, sportversenyek, 

sportprogramok, vacsorák, fogadások, hangversenyek, színházi előadások e)  Egyéni 

kezdeményezések:  

 teadélután, névnap, születésnap  
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II.12. Környezeti nevelési program  

„A környező világra igaz: ‘ és látta Isten, hogy jó. ‘  Az ember kötelessége vigyázni rá, s 

Isten akarata szerint művelni.  Az ember műveli, és ugyanakkor őrzi a rá bízott világot: ’és 

vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy művelje (culturate) és 

megőrizze (conservare) azt’. Felelős érte. Az ember hatalma csak addig terjedhet, amíg 

megéli ezt a felelősséget.” (A Magyarországi Református Egyház Általános Iskolai 

Kerettanterv, 2005)  

  

Bevezetés  

Az ember és a természetes környezet közötti harmónia helyreállítása és fenntartása 

állandó, komplex és tervezett tevékenységet igényel. Ennek egyik leghatékonyabb formája 

a környezeti nevelés, melynek tartalma az utóbbi időben világszerte kiszélesedett. 

Magában foglalja a természet és az emberiség jövőjének fenntarthatóságát. A 

fenntarthatóságra neveléshez meg kell érteni az ember és a környezet kölcsönös 

összefüggéseit és egymásrautaltságát. Ehhez hozzátartozik a globális társadalmi és 

geopolitikai jellemzők, a biológia, a fizika és az emberi szociális és gazdasági rendszerek 

ismerete. A jövő emberének szüksége lesz a szélesebb látásmódra, a műveltségi anyag 

integrációjára. Kívánatos, hogy a jövő iskolájában az iskolai életet még jobban hassa át a 

környezeti nevelés. Feladatunk tehát abban áll, hogy ezen gondolatokat általánossá 

tegyük minden területen és megvalósítsuk.  

Egy iskola fontos feladata a környezeti nevelés, az ökológiai gondolkodás megalapozása 

és fejlesztése, annak felismertetése a tanulókkal, hogy az ember életének minősége 

döntően függ a környezettől, a környezet és az ember viszonyától. Tőlünk is függ milyen 

lesz a jövő, ezért mélyreható és tömeges szemléletváltozásnak kell bekövetkeznie.  

Iskolánk jelentős szerepet akar vállalni e folyamatban oktató-nevelő munkájával. Nevelési 

eszmény: A környezeti nevelés embereszménye: a „környezettudatos személy”.  

  

Elvek  

A környezet:  

 az emberiség közös öröksége  

 minőségének megőrzése és javítása közös és egyéni kötelesség  

 az egészségvédelem és az ökológiai egyensúly fenntartásának része  

 védelméhez minden ember képes hozzájárulni  

 részét képező erőforrásokat előrelátóan és ésszerűen szabad csak felhasználni  

  

Az iskola feladata:   

 magatartásminták  

 ismeretek  

 értékek  

 életviteli szokások megtanítása, kialakítása  

  

A környezeti nevelés általános, hosszú távú célkitűzései  
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 A tanulók képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek 

összefüggő rendszerét.  

 A felmerülő problémákra keressenek válaszokat. Igényeljék az egyes kérdések 

megválaszolásánál a több alternatív megoldás lehetőségét. Megfelelő értékelés, 

ellenőrzés után legyenek képesek a megfelelő válasz kiválasztására.  

 Legyenek képesek a környezeti problémák mögötti gazdasági, társadalmi okok 

azonosítására saját környezetükben, és tanuljanak meg ezeket szem előtt tartva 

cselekedni.  

 Értsék meg, hogy környezetünk minősége, gazdagsága egyik alapvető 

meghatározója létminőségünknek.  

 Fedezzék fel a tanulók, mit is tehetnek egyéni életükben.  

 A tanulók értsék meg, hogy biológiai sokféleség nélkül nincs emberi létezés sem.  

 Lássák be, hogy az ember a történelem során nemcsak szembefordult a 

környezetével, hanem tudott azzal harmóniában is élni, és e harmonikus együttélés 

eredménye a jelenlegi szerves kultúra.  

 Az ember feladata a „sáfárság”.   

  

Iskolánk konkrét céljai  

 Pozitív attitűd kialakítása   

 Kortárscsoportok közötti kapcsolat elősegítése  

 Az iskolaközösség külső és belső kapcsolatrendszerének gazdagítása  

 A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása  

 Szaktárgyi kompetenciák erősítése  

 

Iskolai együttműködési rendszer  

ISKOLA  

(tantestület, technikai személyzet)  

  

tanóra, napközis foglakozások  

tanulói és pedagógus pályázatok 
közművelődési formák (kiállítás,  
ismeretterjesztő előadás, akciók,  

gyűjtések, témanapok, témahetek, 

tanulmányi versenyek)  

DIÁKÖNKORMÁNYZAT  

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK  

  

kézműves foglalkozások, népi kismesterség-  

képzések, faültetés, szelektív hulladékgyűjtés, 

lakótelep-takarítás, tudatos takarékossági  

versenyek (vízhasználat, energiahasználat,  

levegő tisztasága, megújuló energiaforrások), 

kirándulások,  

környezetvédelmi jeles napok  

programok, tevékenységek, mint a 

szabadidős tevékenységeknél  

az osztályok környezetvédelmi 

felelőseinek összefogása, irányítása  

SPORTKÖR  

egészséges életmódra nevelés  

(környezet és egészség témaköre)  

  

Környezeti nevelés a tanórákon  

Alsó tagozatban a természetet tisztelő szokásrendszerek kialakítása, a magatartás 

formálása a cél. A gyerekek élvezzék a természet szépségeit, érezzék fontosságát. 
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Ébredjen fel bennük az egyéni felelősség a környezet iránt (pl.: nem pazarolok, nem 

szemetelek, az élőlényeket hagyom saját élőhelyükön élni stb.). A nevelés folyamatában 

az emóció szerepe változatlan, de vele egyenrangú szerephez jutnak az ok-okozati 

összefüggések  feltárására irányuló intellektuális folyamatok is.   

Felső tagozatban a tanulóknál környezetbarát magatartást alakítunk ki, érzékenységet a 

környezet problémái iránt, ezekre építve aktív és felelősségteljes cselekvési készséget 

fejlesztünk ki.   

  

Tanórán kívüli környezeti nevelés  

A tanórán kívüli tevékenységek iskolai és iskolán kívüli alkalmazása rendkívül fontos, 

hiszen aktív résztvevőkké tehetjük a tanulókat. E módszer a szemlélet alakításán kívül, 

olyan emberi- és munkakapcsolatok megteremtésére ad lehetőséget, amelyekre a 

hagyományos tanórai keretek között nincs lehetőség.  

  

Iskolai szintű feladatok                                             

 Bekapcsolódás városi, megyei, országos természettudományos versenyekbe   

 Környezetvédelmi jeles napok  

 KRESZ-vetélkedő  

 Papírgyűjtés   

 Szelektív hulladékgyűjtés   

 Környezet és egészséges életmód   

 Nyári táborok  

 Kirándulások  

 Részvétel városi szervezésű környezetvédelmi akciókban   

 A víz világnapja és a Föld napja rendezvénysorozat   

  

A környezeti nevelési program értékei. Összegzés.  

 A környezeti nevelési program értéke, hogy a tanulókkal és rajtuk keresztül a szülőkkel is 

megismertetjük a környezettudatos magatartás és életvitel normáit, az emberiség 

jövőjének fenntarthatóságát, az ember és környezet kölcsönös egymásrautaltságát az élet 

minden területén.  

Ezen túlmenően bővülnek ismereteik, személyiségük tudatosan fejlődik, aktív kapcsolatok 

alakulnak ki, közösségek formálódnak, lehetőség van az önmegvalósításra, a fejlesztésre.  

A környezeti értékek megismerésében és a környezeti 

konfliktusok kezelésében érvényesülő  személyes 

 tapasztalatszerzés  és együttműködés  vezethet 

 a  tudatos,  cselekvőképes, 

környezettudatos magatartáshoz, életvitelhez.   

Az iskola 2010-ben és 2013-ban a környezettudatos 

nevelés érdekében végzett munkája elismeréseként 

ÖKOISKOLA címet érdemelte ki. 2016-ban az iskola ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet 

szerzett.  
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II.13. Tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések   

Az iskola a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét elősegítendő folyamatosan felméri és 

nyilvántartja a következő adatokat:  

 Bejáró tanulók  

 Sajátos nevelési igényű tanulók  

 Beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő tanulók  

 Évismétlő tanulók  

 Veszélyeztetett tanulók  

 Továbbtanulási mutatók  

 Félévi és tanév végi statisztika  

 Félévi és tanév végi osztályfőnöki értékelés  

 Kompetenciamérések és egyéb mérések eredményei  

  

A szükséges esetekben az iskola fejlesztő pedagógusa, ifjúságvédelmi felelőse segíti az 

osztályfőnökök, pedagógusok munkáját.  

Az esélyegyenlőség megvalósulását segítik az iskolai tanítási órán túli lehetőségek, illetve 

a csoportbontások, kiscsoportos foglalkozások.  

A mozgásukban akadályozottakat segíti az iskola akadálymentesítését szolgáló lift.  

 

II.14. Magatartás, szorgalom minősítésének elvei  

II.14.1. Magatartás  

 

A magatartás értékelési szempontjai:  

 A tanuló magaviselete órákon, egyéb foglalkozásokon és a szünetekben.  

 A tanuló viszonya az osztály- és iskolaközösséghez.  

 A tanuló tanuláshoz, munkához, egyházi alkalmakhoz való hozzáállása.  

 A tanuló környezete, személyiségjegyei.  

  

Példás (5) magatartású:   

 önként vállal  munkát a közösségért és azt megbízhatóan teljesíti; felelősségérzettel 

van a közösség iránt, megtartja a házirendet és arra törekszik, hogy mások is 

megtartsák;    

 törekszik az önnevelésre és nincs fegyelmi büntetése vagy igazolatlan mulasztása.  

 a tanév során, gyűjtőfüzetében igazolt módon legalább 10 alkalommal részt vett 

templomi vagy - a házirendben rögzített - egyházi alkalmon. (Az iskolai kötelező 

alkalmak - tanévnyitó, tanévzáró ünnepség, egyházi ünnepekhez kapcsolódó iskolai 

istentiszteletek - ebbe NEM számítanak bele.) 

 

Jó (4) magatartású:  

 aki az előbbiek egyikének-másikának nem felel meg kifogástalanul, de igazolatlan 

hiányzása nincs;  



 

Kiss Bálint Református Általános Iskola – Pedagógiai Program  54  

  

  

  

 segítségére lehet számítani, udvarias.  

 

Változó (3) magatartású:    

 igazolatlan órája van, vagy aki a házirend ellen ismételten kisebb mértékben vétett;  

 rendszeresen késik;  

 segítőkész, de nem megbízható,   

 

Rossz (2) magatartású:       

 ismételten igazolatlanul hiányzott vagy áthelyezték más osztályba;  

 órai viselkedése visszaveti társait a tanulásban;  

 a legelemibb udvariassági szabályokat sem tartja be.  

 

II.14.2. Szorgalom  

A szorgalom értékelési szempontjai:  

 Kellően kihasználja a képességei adta lehetőségeket?  

 Vállal-e többletfeladatokat, részt vesz-e versenyeken?  

 Önmagával szembeni kötelességtudata, igényessége.  

 Mennyire önálló a tanulásban, munkában?  

 Milyen a családi háttere, életkörülményei?  

 Mennyire aktívan, példamutatóan vesz rész az istentiszteletek vagy más iskola vagy 

egyházközség által szervezett programokban?  

  

Példás (5) szorgalmú:          

 kötelességeit pontosan teljesíti és képességeinek megfelelően, megbízhatóan 

készül;  

 tevékenyen részt vesz a diákkörök munkájában, tanulmányi versenyeken, 

tehetséggondozó szakkörök munkájában részt vesz;  

 rendben tartja iskolai felszerelését, és azt gondosan mindig elhozza a 

foglalkozásokra, írása gondos és külalakja rendes;  

 társai elé példaként állítható  

 

Jó (4) szorgalmú:              

 tanulmányi kötelezettségeinek rendszeresen eleget tesz;  

 képességeinek megfelelően tanul;  

 otthoni gyakorló feladatait elvégzi;  

 versenyeken időnként részt vesz.  

 

Változó (3) szorgalmú:     

 tanulmányi kötelezettségének változó módon tesz eleget;  

 eredményei jelzik, hogy felkészülése nem rendszeres;  

 írásbeli munkái rendezetlenek, hiányosak;  

 felszerelése hiányos.  
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Hanyag (2) szorgalmú:     

 akit javítóvizsgára köteleztek kettő vagy több tantárgyból;   

 tanulmányi kötelezettségeit rendszeresen elmulasztja;  

 jegyeinek 50 %-a 2-es vagy rosszabb;  

 felszerelése rendszeresen hiányos;  

 órai munkája nem értékelhető.  

 

II.15. Sajátos pedagógiai módszerek  

A digitális kompetencia hangsúlyozása szükségessé teszi, hogy a digitális eszközöket is 

használhassák a tanulók tudásuk bemutatása során. A házi dolgozat elkészíthető blog 

formában is. Ennek szabályait (pl. nem lehet az sms-ben gyakran alkalmazott 

rövidítéseket használni, milyen terjedelmű legyen egy-egy bejegyzés stb.), valamint az 

értékelés szempontjait (pl. elkészült-e határidőre, megfelelő terjedelmű-e a blog, tartalmát 

tekintve mennyire kidolgozott stb.) a szaktanár dönti el a II.7. fejezetben rögzített 

értékelési elvek figyelembevételével.  

II.15.1. Digitális iskola projekt 

 

Iskolánk az EFOP 3.2.3-17-2017-00058  sz. sikeres pályázata révén digitális iskola projekt 

végrehajtására és fenntartására kerül sor intézményünkben 2018. 03.31. és 2021.02.28. 

között. 

 

Cél: A tanulói ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése, a digitális készségek 

kiteljesítése:   

az infokommunikációs eszközök napi tanítási-tanulási gyakorlatba való integrálásának 

támogatása 

a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése digitális taneszközök és digitális tartalmak 

honosításával, valamint azok tanórai használatának elősegítésével, könyvtári 

szolgáltatások igénybe vételével intézményi informatikai fejlesztések segítségével.  

sajátos nevelési igényű tanulók részére digitális taneszközök rendelkezésre bocsátása 

tanulási céllal;  

a tanulók információkezeléssel (információkeresés, -szűrés, -feldolgozás, -értékelés, 

prezentáció) kapcsolatos készségeinek fejlesztése módszertani fejlesztésekkel, valamint 

olyan digitális tartalmak és taneszközök fejlesztésével, amely támogatja ezen készségeket. 

 

A pályázat kapcsán rendelkezésre álló technológiák, eszközök: 

 

LEGO® MoretoMath (1-4. évfolyam) 

A LEGO® eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika 

oktatásában program során azt a szemléletet helyezzük a középpontba, hogy az általános 

iskola alsó tagozatában a gyerekek elsődleges ismeretelsajátító eszköze a játékos tanulás, 

amely az élményszerű feladatmegoldások révén képes a motiváció hosszú távú 
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fenntartására, valamint kreatív problémamegoldás képességének fejlesztésére, oly módon, 

hogy a matematikai kompetencia áll a középpontban. 

E célok megvalósításában segít a LEGO® Education matematika készlete, amellyel a fizikai 

környezetben történő feladatmegoldás során fejlesztjük a tanulók matematikai és 

problémamegoldó gondolkodását, a logikus következtetés és az elvonatkoztatás 

képességét, amely az alapja a korszerű matematikai kompetenciának. Ezen túlmenően 

kiemelt figyelmet szenteltünk annak, hogy már alsó tagozatban a digitális tanulási 

környezetben kellő jártasságot szerezzenek, amelyre jó lehetőséget biztosít a LEGO® Math 

Builder, amely segítségével a fizikailag elkészített feladatmegoldásokat a virtuális térben 

fejleszthetnek tovább, akár a pedagógussal közösen, az IKT-eszközök aktív 

alkalmazásával. 

 

LEGO® StoryStarter (1-8. évfolyam) 

 

Alsó tagozat 

A LEGO® StoryStarter alkalmazása az alsó tagozatban játékosan segíti, hogy az olvasást 

és a játékos tanulást megszerettesse a gyerekekkel. Az eszköz és a hozzá tartozó 

módszerek segítik a gyerekek digitális kompetenciájának kialakítását. Az 1-4. osztályban a 

magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs 

képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. További 

nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának 

elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, az olvasás-

szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztése. 

 

Felső tagozat 

A kerettantervben az 5–8. évfolyamon az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület 

alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, 

szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és 

alkalmazása. A LEGO® StoryStarter készlet segíti a pedagógus munkáját a kerettantervben 

megfogalmazott célok elérésében, mivel a tematizált elemek segítségével gyorsan és 

egyszerűen megoldható a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő feladatok 

előkészítése. Az előre elkészített elemek használata ugyanakkor lehetőséget nyújt azoknak 

a tanulóknak is, akik más módon (pl. rajzban) nem tudnák megfelelő formába önteni 

(például az olvasottak dramatizálása során) a gondolataikat. 

 

LEGO® Mindstorms Education  (5-8. évfolyam) 

A robotok a mai világunk minden területén megtalálhatóak, a felhasználhatóságuk 

sokszínűsége rengeteg kiaknázatlan lehetőséget rejt. A robotok oktatásban történő 

alkalmazásával fejleszthető a tanulók algoritmikus gondolkodása, megismerkedhetnek a 

programozási technikákkal, a természettudomány példáin keresztül történő 

eszközhasználat elsajátítása pedig támogatja a STEM (természettudomány, technológia, 

műszaki, és matematika) területek komplex fejlesztését.  
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II.15.2. Informális és nem formális tanulási lehetőségek 

 

Iskolánk az EFOP 3.3.7-17-2017-00047 sz. sikeres pályázata révén informális és 

nonformális tanulási módszerek bevezetése projekt végrehajtására és fenntartására kerül 

sor intézményünkben 2017. 11.01. és 2019.12.31. között. 

 

21. században a modern IKT eszközök észrevétlenül beépültek a gyerekek mindennapi 

életünkbe, az eszközök használatával kapcsolatos kompetenciáik már igen fiatalon 

elkezdenek kialakulni. A tanórákon a legtöbb esetben problémát jelent, hogy a tanulók 

unalmasnak találják az órát, a motiváltság fenntartásához szükséges új eszközöket, 

módszereket alkalmazni. Az általános iskola alsó tagozatában a gyerekek elsődleges 

ismeretelsajátító eszköze a játékos tanulás, ez a hatékony tanulás kulcsa. Amennyiben 

sikerül a gyermekek számára csupán játékkal megoldani az előttük álló feladatot, 

észrevétlenül sajátítják el az új ismereteket, melyek nem felületes tudást, hanem hosszú 

távú bevésődést eredményeznek. 

 

Kalózbirodalom, ami egy szabadulószoba formájában valósul meg.  Lényege, hogy minél 

játékosabb formában, füzet és könyv használata nélkül, egy teljesen más közegben várjuk 

a gyerekeket egy foglalkozásra. A négy évfolyam feladatsora természetesen más, hiszen 

az életkori sajátosságaik is eltérőek.  A kollegákkal ismertettük az egyes évfolyamok 

feladatsorait, és így ők maguk is igénybe vehetik a kalózbirodalmat akár szakköri, akár 

szabadidős tevékenységként, de még akár matematikaórán is.  Sikerélmény biztosítására 

törekszünk, élményszerűvé szeretnénk tenni ezt a programot. Kollegáink örömmel vették a 

4 fős csapatokban való munkát, mivel iskolánk egyébként is alkalmazza a kooperatív 

technikákat, így itt is tovább mélyíthetjük az együtt munkálkodás, egymástól tanulás 

előnyeit.  

Az iskola udvarán és folyosóin olyan szabadtéri logikai játékokat valósítunk meg, amelyek 

mozgáshoz kötődnek, ezáltal még játékosabb, de mégis fejlesztő hatású.  

 

A pénzügyi nevelés lehetőségei az iskolában 

 A családi költségvetés (bevétel, kiadás, megtakarítás, hitel).  

 A pénz és formái (érme, bankjegy, virtuális pénz, pénzhelyettesítők, bankkártyák). 

 Pénzkezelés (bankszámlák és műveletek). 

 Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, árfolyam, 

infláció). 

 Vállalkozói alapismeretek (a vállalkozó személye, felelős vállalkozói magatartás, a 

vállalkozások szűkebb-tágabb környezete).  

 Alapvető adózási, biztosítási, egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási, pénzügyi 

és gazdasági ismeretek; hivatali ügyek intézése.  

 A pénzvilág működése: bevétel és kiadás, fizetőeszközök (nemzeti és közös 

valuták). 

 Pénzügyi fogalmak a matematikában: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, 

értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő. 

 Családok játéka program 
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ÉOV: Éneklő Osztályok Versenye 

Célja, hogy minden felsős diák énekeljen kórusban, dobogón, álljon szembe a közösséggel. 

Meg-, átélhesse, az együtt végzett "alkotás izgalmát, hogy megismerje a jól végzett munka 

örömét."  Rájöjjön arra, hogy énekelni jó. Akármilyen is a hangja, de jó és szükséges. 

A közösség, az osztály ezekre az alkalmakra szorosabban összefűződik, hisz a produktum 

az egyéni teljesítmények alapján jön létre. Ezt egyszerre, egy időben kell tenniük. Ettől szép 

és ettől nehéz. Mindenki kicsit túllép önmagán a közös célért. 

 

Tanulásmódszertan 

Az 5. évfolyamon találkoznak a gyerekek ezzel először. Nagyon fontos, hiszen sokan ekkor 

kezdenek el igazán egyedül, önállóan tanulni. Egyedül botladoznak, vagy a szülők 

legjobban bevált módszereit tanulgatják, illetve kísérleteznek, hogy mi lehet nekik a legjobb. 

Ehhez nyújt segítséget ez a tárgy. 

A különböző tanulási technikák elsajátítására sajnos nincs idő, de néhány stratégia 

bemutatására igen. A tanulási körülmények, feltételek változatosak, de akkor is lehet egy 

algoritmust követni.  

 

Diákrelax 

Dr. Bagdy Emőke, a Diákrelax program megálmodója, kidolgozója. Évekkel ezelőtt már 

jelezte, az iskoláskorú magyar gyermekeknél a mentális, pszichikai vagy alkalmazkodási és 

magatartási zavarok előfordulási aránya 15,8 százalékos, azaz már népbetegség szintű. 

Ezért is tartotta fontosnak, hogy a gyerekek elsajátítsák a különböző relaxációs 

gyakorlatokat, megtanulják a stresszkezelést, a feszültségek feloldását, az 

érzelemszabályozást, az agresszió megelőzését segítő relaxációs eljárásokat. A diákrelax 

lényege tehát, hogy iskolai keretek között a gyerekek megismerkedjenek, begyakoroljanak 

olyan életkoruknak megfelelő gyakorlatokat, amelyek (tudományosan bizonyított módon) 

hozzájárulnak lelki egészségük megőrzéséhez. Megtanulják figyelmüket befelé, önmagukra 

fordítani, ezzel lecsendesíteni gondolataikat, pihentetni önmagukat. A belső figyelem 

tudatosítja a testképet, a belső jelzésekre irányítja a figyelmet. A mesék és más (belső 

képalkotásukat erősítő) szövegek segítségével maga a képi áttétel már önmagában 

csökkenti az érzelmi feszültséget.  Mindezzel az iskolai tevékenységekre oly jellemző bal 

agyféltekei tevékenységet háttérbe szorítva a jobb agyfélteke működését serkenti. Ez pedig 

segíti az érzelmi intelligencia erősödését. A diákrelax fontos része az élmények 

megosztása, egymás közötti megbeszélése is.  Ennek során lehetővé válik a magam jobb 

megértése, és mások elfogadása. Mindez hozzájárul a helyes önértékeléshez és empátiás 

képesség fejlődéséhez is. 

Pszichokorrektív módszereket (értelmezés, átdolgozás) nem alkalmaz. Célja a testi-érzelmi 

szabályozás megtanítása: a testi feszültségoldáson keresztül a pszichés feszültség 

enyhítése. Ezen kívül bátorítania kell a gyerekeket saját élményeik spontán átélésére és 

kifejezésére, valamint ezeknek elfogadására. Fontos szerepe van a rendszeres gyakorlás 

kialakításában is.  
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II.15.3. Modul- és projekthetek 

 

Elsősorban egy olyan gazdagító program megvalósítása volt a célunk, amely megfelel a 

nem szakrendszerű oktatás követelményeinek is. 

A gazdagítás célja elsődlegesen nem az ismeretek bővítése, hanem az olyan képességek 

fejlesztése, mint a kreatív gondolkodás és problémamegoldás, a kritikai gondolkodás stb. 

Ezeken a tanítási napokon más módon, korszerű tanítási módszerekkel igyekszünk 

motiválni a tanulóinkat, és minél több lehetőséget biztosítani számukra, hogy maguk 

fedezzék fel a világot a mi segítségünkkel, hogy alkalmazkodni tudjanak az élet 

kihívásaihoz, hogy az ismereteiket rendszerbe tudják foglalni. 

A gazdagító programok jellemzői: 

 Nagyfokú komplexitás, azaz a dolgok sokoldalú megközelítése, ami a magasabb 

szintű gondolkodási eljárások alkalmazását követeli meg. 

 Összefüggésekre koncentrálás, ami a hivatalos tananyag és az azon túlmutató 

témakörök egyes részei közötti kapcsolatok felismertetését célozza. 

 Újszerű források bevonása, vagyis olyan anyagok, eszközök, tárgyak, berendezések, 

tankönyvön kívüli információforrások felhasználása, amelyekkel a tanulók a 

szokásos órai keretek között nem, vagy alig találkoznak. 

 

A tanév során 3 modul- és projekthetet kerül megvalósításra: 

 az első tanítási héten 

 a tavaszi szünet előtti és utáni darab heteken 

 az utolsó tanítási héten. 

 

Az alsó tagozatban a munkaközösségek tervezik meg az adott tanév projektjeinek témáját. 

 

A felső tagozatos modulhetek 

 

Minden évfolyamnak van egy mottója, a modulok nagyjából ezekre a témákra épülnek: 

 5. évfolyam: Az (ön)tudatos ember 

 6. évfolyam: Környezettudatosság és fenntarthatóság 

 7. évfolyam: Család és háztartás 

 évfolyam: A tudatos állampolgár 

 

5. évfolyam 

Intézményi órakeretre épülő modulok (éves óraszámok): 

 Osztályfőnöki (10) 

 Honismeret (8) 

 Mesterségek utcája (6) 

 Pénz világa: pénztörténet (1) 

 Pénz világa: bevétel – kiadás (1) 

 Pénz világa: tudatos vásárlás (2) 

 Önismeret (6) 
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 Tanulásmódszertan: memória technikák (2) 

 Tanulásmódszertan: tanulási stílus, szokások (4) 

 Tanulásmódszertan: térképolvasás (2) 

 Tanulásmódszertan: logikai játékok (3) 

 Környezetvédelem (2) 

 Biztonságos internet (6) 

 Idegen nyelv (8) 

 Testi egészség (4) 

 Lelki egészség (7) 

 Könyvtári ismeretek (2) 

 Szabadon választható (6) 

 

6. évfolyam 

Intézményi órakeretre épülő modulok (éves óraszámok): 

 Osztályfőnöki (10) 

 Honismeret (12) 

 Mesterségek utcája (6) 

 IQ 6 (8) 

 Pénz világa: pénzkezelés (1) 

 Pénz világa: bankszámla (2) 

 Pénz világa: haszon, kölcsön (2) 

 Egészségtan (4) 

 Tanulásmódszertan: jegyzetelési technikák (2) 

 Hogyan olvassak? (6) 

 Digitális világ (4) 

 Környezetvédelem (6) 

 Lelki egészség (3) 

 Testi egészség (4) 

 Idegen nyelv (8) 

 Könyvtári ismeretek/rajz (2) 

 Szabadon választható (6) 

 

7. évfolyam 

Intézményi órakeretre épülő modulok (éves óraszámok): 

 Osztályfőnöki (10) 

 Kresz (4) 

 Pályaorientáció (4) 

 Kémia a háztartásban (4) 

 Pénz világa: családi költségvetés (4) 

 Pénz világa: hitel, kamat (4) 

 Pénz világa: háztartás (2) 

 Pénz világa: A pénzvilág működése (2) 
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 Pénz világa: pénzintézetek (2) 

 Egészségtan: tinidolgok (4) 

 Tanulásmódszertan: ppt készítése (2) 

 Médiaismeret (8) 

 Digitális világ (6) 

 Környezetvédelem (2) 

 Lelki egészség (3) 

 Testi egészség (4) 

 Idegen nyelv (8) 

 Végzős évfolyam búcsúztatása (6) 

 Szabadon választható (6) 

 

8.évfolyam 

Intézményi órakeretre épülő modulok (éves óraszámok): 

 Osztályfőnöki (10) 

 Állampolgári ismeretek (4) 

 Elsősegély (12) 

 Protokoll (6) 

 Pénz világa: vállalkozási alapismeretek (4) 

 Pénz világa: A pénztőke működése, a tőzsde (1) 

 Egészségtan: tinidolgok (2) 

 Tanulásmódszertan: kompetencia (4) 

 IQ 8 (6) 

 Médiaismeret (2) 

 Digitális világ (4) 

 Környezetvédelem (2) 

 Lelki egészség (2) 

 Testi egészség (2) 

 Idegen nyelv (8) 

 Búcsú, ballagási próba (6) 

 Szabadon választható (6) 

 

Egyéb modulheti programelemek: 

 Istentisztelet (1) 

 Éneklő Osztályok Versenye (2) 

 Zeneiskolások hangversenye (2) 

 Idegen nyelvi bemutató (2) 

 Tudásvásárra készülés 
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II.16. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati számonkérés rendje  

írásbeli számonkérés  

 kisdolgozat  

 írásbeli felelet  

 dolgozat  

 témazáró dolgozat  

 teszt  

 írásbeli záróvizsga (8. évfolyamon)  

  

A témazáró dolgozatok esetében a pedagógus részéről kötelező, egyéb dolgozatok 

esetében ajánlott - a megírást legalább egy tanítási órával megelőző - előzetes bejelentés 

szóban és az e-napló felületén keresztül.   

  

szóbeli számonkérés  

 kiselőadás  

 felelet (pl. memoriter, versmondás, párbeszéd)  

 szóbeli záróvizsga (8. évfolyam)  

  

gyakorlati számonkérés és egyéb formák  

 kiselőadás  

 prezentáció  

 házi dolgozat  

 projektmunka  

 tabló  

 művészeti feladat (rajz, festmény, plasztika, vegyes technika)  

 gyakorlati feladat (különböző technika)  

 blog  

 

II.17. Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai   

Az otthoni, napközis és tanulószobai írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

és korlátai  

 A házi feladatok – mind a szóbeli, mind az írásbeli – a tanítási órán feldolgozott 

ismeretek gyakorlását, elmélyítését szolgálják.   

 A házi feladat érdemjeggyel történő minősítése nem javasolt, de a kiemelkedő 

munka, pl. önálló gyűjtőmunka szaktanári dicsérettel vagy érdemjeggyel 

jutalmazható.  

 A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégzése szükséges, többszöri hiány esetén az e-

naplóban 0,5-szörös szorzójú elégtelen adható a tanulónak.  

 Fontos, hogy a napközis és otthoni felkészülés mellett a gyerekeknek maradjon 

idejük életkori sajátosságuknak, gyermeki személyiségüknek megfelelő 

tevékenységekre; pihenésre, regenerálódásra, mozgásra, játékra.  
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 Ennek tükrében az otthoni és napközis felkészüléshez az alábbi elveket és korlátokat 

alkalmazzuk.  

o A tanultak begyakorlása érdekében a tanulók otthoni (napközis és 

tanulószobai) felkészülés formájában szóbeli és írásbeli házi feladatot kapnak.  

o Az osztályfőnökök és szaktanárok a házi feladatok feladásakor figyelembe 

veszik a tanulók egyéni képességeit, életkori sajátosságait, aktuális állapotát 

és ezekből kiindulva differenciált formában adnak feladatokat az otthoni és 

napközis felkészüléshez.  

o Emellett folyamatos tanácskozást folytatnak a napközis nevelővel, akik 

visszajelzésekkel tájékoztatják a délelőttös nevelőkkel a házi feladatokkal 

kapcsolatos tapasztalataikról.  

  

Az otthoni, napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

típusukban megegyeznek.   

 Írásbeli feladatok: a tanóra anyagához kapcsolódó, az órai munkához hasonló 

feladatok ill. a korábbi évfolyamokon tanult ismeretekhez fűződő ismétlő feladatok. 

A feladatok a tanulók teljesítményétől és képességeiktől függően differenciálhatóak 

is.   

 Szóbeli feladatok: az órán tanult fogalmak, tételek, ismeretek megtanulása, 

megértése ill. a témakör korábbi anyagainak ismétlése és a kapcsolódó, korábbi 

évfolyamokon tanult ismeretek felidézése. Az írásbeli és szóbeli feladatok 

mennyisége együttesen nem haladhatja meg egy átlagos képességű diák esetén 

felső tagozatban tantárgyanként a 30 perc intenzív tanulást.   

 Házi feladatok hétvégére (szombatra-vasárnapra) lehetőleg nem adunk házi 

feladatot, de a tantestület döntése értelmében indokolt esetben megengedett a házi 

feladat adása, ha az összességében nem befolyásolja a tanuló pihenését, 

regenerálódását. o Hétvégének a tantárgyak szempontjából az számít, ahol 

pénteken és hétfőn egyaránt van óra. Ennek megfelelően a csütörtök – hétfő vagy 

a péntek – kedd párosítások nem számítanak hétvégének. Munkaszüneti napok 

esetében az számít ide, ahol az előző és az azt követő napon is van óra  

o projekt és témahét alatt, ha a délutáni elfoglaltság miatt nem 

biztosított a megfelelő felkészülési idő nem adunk házi feladatot, ha az azt 

követő napon is van ugyanazon tantárgyi óra!  

o az őszi, téli és tavaszi szünetekre hasonlóan adunk házi feladatot, 

mint hétvégén, de kizárólag annyit, mint egyéb esetben egy következő órára 

való felkészüléshez!  

o a nyári szünidőre (az évközi terhelés csökkentése érdekében) 

szabadon választhatóan adjuk fel a házi olvasmányokat. Ennek megtörténtét 

jutalmazhatjuk, szünidei elkészítésük elmulasztását nem büntetjük.   

 

A házi feladatokkal kapcsolatos követelmények:  

 a házi feladat funkciója nem lehet a tanórai tanulási, megértési folyamat pótlása, 

hanem a megértett anyag rögzítése, gyakorlása, a következő óra előkészítése;  

 formális házi feladatot (csak azért, hogy legyen) nem szabad adni;  
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 az otthoni feladatok esetében is lehetőség szerint figyelembe kell venni a differenciált 

fejlesztés szempontjait.  

  

1 – 4. évfolyam  

Az egy napra feladott kötelező írásbeli házi feladat elkészítési ideje – átlagosan haladó 

tanulót tekintve – nem haladhatja meg az összesen 30 percet, tantárgyanként a 10 percet. 

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. A 

tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) sem adható kötelező házi feladat, legfeljebb ajánlott 

olvasmány, gyakorló feladatok. Az ajánlott, gyakorló feladatok el nem készítése nem 

jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél.   

  

5 – 8. évfolyam  

5-6. évfolyam: Az egy napra feladott kötelező írásbeli házi feladat elkészítési ideje – 

átlagosan haladó tanulót tekintve – nem haladhatja meg az összesen 45 percet, 

tantárgyanként a 10 percet.  

  

7 – 8. évfolyam  

 Az egy napra feladott kötelező írásbeli házi feladat elkészítési ideje – átlagosan haladó 

tanulót tekintve – nem haladhatja meg az összesen 60 percet, tantárgyanként a 15 percet.  

  

A házi feladatok mennyiségét – a fenti követelmények figyelembevételével – a 

szaktanárok / tanítók határozzák meg. A tanítási szünetekre sem adható több házi feladat, 

mint amikor tanítási nap következne.  

 

II.18. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása   

II.18.1. Általános alapelvek  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának helyi szabályozása kapcsán az 

alábbi elveket vettük figyelembe:  

 a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,  

 az intézményfenntartó minőségirányítási célkitűzéseit,  

 a szülők elvárásait és  

 az általuk nevelt tanulók sajátosságait.  

   

Az Irányelv célja  

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más 

gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy:  

 a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, 

segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb  

 beilleszkedést,  

 az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,  
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 ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is 

terjedjen ki,  

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények 

pedagógiai programjainak tartalmi elemeivé,  

 a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.  

   

Ennek érvényesítése érdekében meghatározza  

 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit,  

 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,  

 a nevelés, oktatás és fejlesztés a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli 

kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat.  

Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos 

nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai 

intézményekben) történő nevelésére, oktatására.  

   

A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása  

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és 

szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, 

képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki.   

A sajátos nevelési igény kifejezi:  

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 

körű módosulását,  

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, 

fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.  

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé.  

   

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei  

 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő közoktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, 

rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény 

dokumentumai tartalmaznak.  

 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi 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 céljai és feladatai  

 Pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy 

helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával.  
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 Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.  

 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.  

 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése.  

 Az  egyes területeken  kimagasló  teljesítményt  nyújtó tanulók 

 tehetségének kibontakoztatása.  

   

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők  

 A pszichés fejlődési zavar típusa, súlyossága, kialakulásának, felismerésének és 

diagnosztizálásának ideje.  

 A sajátos nevelési igényű tanuló o   életkora, pszichés és egészségi állapota, 

rehabilitációs műtétei, o   képességei, kialakult készségei,   o   kognitív funkciói, 

meglévő ismeretei.  

 A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, 

pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés.  

A pszichés fejlődési zavar típusának megfelelő, szakirányú végzettséggel rendelkező 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár kompetenciája:  

 a programok, programcsomagok összeállítása,  

 a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli 

megsegítés,  

 közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében ezt követően a 

konzultációban.  

 

A fejlesztési feladatok meghatározása és dokumentálása  

 A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő 

gyógypedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét.  

A többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú 

rehabilitációját egyéni fejlődési lapon dokumentálja.  

 A tanév tizenkettedik hetének végéig minden tanuló részére el kell készíteni a 

személyre szabott, a tanuló fejlesztésének súlypontjait meghatározó egyéni 

fejlesztési tervet.  

 A tanuló fejlődését a tanítási év végén, a központilag kiadott nyomtatványon 

szövegesen értékeli. A szöveges értékelés tartalmazza a tanulónak az egyes 

fejlesztési területen elért eredményeit és nehézségeit, valamint a következő tanítási 

év egyéni fejlesztési tervének elkészítéséhez szükséges javaslatokat.  

  

Helyi tantervi sajátosságok  

Az integrált nevelés-oktatásnak több típusa, szintje létezik a magyar köznevelés 

rendszerében. Intézményünkben funkcionális (részleges) integrációs oktatást tudunk 

biztosítani. Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket 

kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, 
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önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek 

eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják:  

 Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, 

gyermek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók 

fogadására.  

 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a 

habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus 

módszertani eljárások alkalmazása.   

 A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” 

alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások 

súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.  

 A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé 

teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként 

egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő 

speciális eszközök alkalmazását.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

résztvevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, 

tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 

rendelkező pedagógus, aki o a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait;  

o egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus együttműködésével, ennek 

alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz;  

o a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban 

szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a 

tanulói teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja 

eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;  

o egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat 

keres;  

o alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;  

o együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

  

Részleges integráció során a sajátos nevelési igényű gyermek a tanítási órák egy 

részében együtt tanul a többiekkel, de adott tantárgyak esetén, előírt óraszámban 

kiemeljük az osztályból, és gyógypedagógus segítségével elkülönítetten tanulhat a saját 

ütemében.  

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók a magyar nyelv és irodalom, a 

matematika tantárgyak esetében részlegesen elkülönítetten, míg a többi tantárgyat a 

többségi osztályban sajátítják el.  

Iskolánk a sajátos nevelési igényű gyermekek számára évfolyamonként - lehetőség szerint 

- heti 2-2 habilitációs / rehabilitációs célú foglalkozást biztosít.  



 

Kiss Bálint Református Általános Iskola – Pedagógiai Program  68  

  

  

  

II.18.2. Az SNI-s és a tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók segítése  

A programban megfogalmazódnak a tanulók sajátos nevelési igényéből eredő hátrányok 

csökkentését szolgáló speciális tevékenységek.  

   

Előkészítő fázis  

A beiratkozott gyermekeknél a tanév kezdetén a fejlesztőpedagógus elvégzi a DIFER 

mérést. A hiányos készségekkel rendelkező, lassabban fejlődő tanulókat egyéni 

fejlesztésben részesíti a tanév folyamán. A súlyosabb esetekben kezdeményezi más 

szakemberek segítségét is (logopédus, pszichológus, stb.).  

   

A fejlesztő foglalkozások feladatai 1 – 4. évfolyamokon  

A tanulói kudarcok csökkentése érdekében történő fejlesztés területei:  

 bemeneti felmérések elvégzése tesztekkel,  

 fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása,  

 felzárkóztatás,  

 tanulási technikák elsajátítása,  

 önálló életvezetés,  

 szociális képességek,  

 gondolkodási funkciók fejlesztése nem nélkülözheti az emlékezet, a figyelem, a 

koncentráció folyamatos fejlesztését,  

 motoros képességek fejlesztése,  

 finommozgás fejlesztése, vizuomotoros koordináció kialakítása, nagymozgások 

lendületes végzése, egyensúlygyakorlatok, ügyességi játékok,  

 tér- és időbeli tájékozódási képességek alakítása,  

 kommunikációs képességek fejlesztése (beszédindíték, beszédkedv fokozása, 

ösztönzés a beszédre)  

 a beszéd technikai részének fejlesztése beszédmintával, gyakorlatokkal, mint pl.: 

tagolt beszéd, helyes légzés, toldalékok pontos, tiszta ejtése, szünettartás,  

 szókincs gyarapítása, aktivizálása,  

 fogalmak beépítése a tanuló aktív szókincsébe.  

   

Az olvasás-írás tanulásában mutatkozó fejlődési lemaradások, nehézségek 

leküzdésének feladatai:  

 olvasás irányának gyakorlása, helyes olvasástechnika elsajátítása,  

 szövegértő olvasás kialakítása, sortartás, sorváltás,  

 magánhangzók differenciálása (időtartam, ajakállás),  

 mássalhangzók  megkülönböztetése  (zöngés,  zöngétlen, 

 betűfelismerési  és összeolvasási gyakorlatok.  

 beszédkészség fejlesztése: Az olvasottak megértése, elmondása.  

   

Írásmozgás fejlesztése:  

 ceruzafogás,   
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 görcsös, szaggatott, lassú írásmozgás korrekciója,  

 kapkodó, rendezetlen, olvashatatlan íráskép korrekciója.  

   

A számolásban gyenge tanulók fejlesztési területei:  

A matematika megtanulásához, elsajátításához olyan képességek, készségek 

szükségesek, amelyek a kognitív folyamatokat erősítik, ezek fejlesztése elengedhetetlen:   

 rövid távú emlékezet,  

 koncentráció,  

 figyelem, pontos megfigyelés,  

 kitartás,  

 képzetalkotási képesség,  

 absztrakciós képesség (tudjon elvonatkoztatni a konkrétumtól és felismerni a 

mögöttes tartalmat),  

 megosztott figyelem képessége,  

 előzetes tudás felidézésének képessége (előhívni a szükséges ismereteket a hosszú 

távú emlékezetből),  

 sémák ismerete (bizonyos feladattípusokban mi a célravezető megoldás),  

 hangos gondolkodás képességének kialakítása (csak így tudunk a tipikus hibák 

nyomára bukkanni).  

   

A fejlesztő foglalkozások feladatai 5 – 8. évfolyamokon  

Az előző szakaszban felsorolt korrekciós területek és feladatok ismétlődnek, de 

tartalomban, mennyiségben követik a tanulók életkori sajátosságait, a tanulók fejlettségi 

szintjét  figyelembe  veszik  az  elvárható  tudás  megközelítése 

 érdekében.  A habilitáció/rehabilitáció kiemelt feladatai:  

 gondolkodási képességek fejlesztése,  

 tanulási képességek fejlesztése,  

 kommunikációs képességek fejlesztése.  

   

Cél a gondolkodási képességek fejlesztése során:  

 az újonnan megszerzett és a már meglévő ismeretek közötti kapcsolat kialakítása,  

a lényeges elemek kiemelése,  

 eltérések differenciálása,  

 relációkban való gondolkodás elősegítése.  

    

Feladat a tanulási képességek fejlesztése során:  

 a szándékos, önálló, célra irányuló tanulás kialakítása,  

 önálló tanulási módszerek gyakorlása,  

 önellenőrzés igényének kialakítása,  

 tudatos koncentráció képességének kialakítása a tanuláshoz, (pl.: zavaró ingerek 

kiszűrése),  

 a tanulási kudarcok, nehézségek leküzdéséhez a személyiség fejlesztése,  

 egészséges önbizalom elősegítése.  
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Feladat a kommunikációs képességek fejlesztése során:  

 az összefüggő beszéd megerősítése,  

 információközlés képessége szóban és írásban,  

 szövegértelmezés az olvasottak alapján, szövegalkotás,  

 grammatikai gyakorlatok, helyesírási hibák felismerése, elemzése, okfeltárás,  

 hiányos szabályismeret pótlása, gyakorlása az automatizáltság hiányának elkerülése 

végett,  

 nyelvi szabályok gyakorlati alkalmazása,  

 beszédhibából fakadó problémák korrigálása.  

   

A fejlesztéseknek szolgálniuk kell a harmonikus személyiség alakítását, az önfegyelemre, 

a tudatos magatartásra, a céltudatos feladat- és munkavégzésre nevelést.  

A fejlesztés komplex diagnózisra épül. A foglalkozásokat mindig az adott gyermek 

fejlődési zavarának súlyossági foka, egyéni struktúrája, értelmi szintje, életkora, 

szenzomotoros és kommunikációs szintje határozza meg. A fejlesztés egyéni vagy 

kiscsoportos formában történik. Fontos a gyermek szükségleteinek megfelelő forma 

megtalálása a legoptimálisabb fejlődésének biztosítása érdekében, ezáltal 

befogadóképessé tesszük a tananyag elsajátítására. Minden tanuló annyi fejlesztő órában 

részesül, amennyire hátránya felszámolásához, illetve enyhítéséhez szükség van.   

II.19. A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata  

A pedagógiai program a szakmai munkaközösségek és az alkalmazotti tanács 

véleményének kikérésével a nevelőtestületi elfogadás, és az intézményvezetői jóváhagyás 

után 2020. szeptember 1-jén lép életbe.  

A dokumentum felülvizsgálata minden év március 31-ig történik.  

 

Az iskola az Nemzeti Köznevelésről szóló törvény előírásainak, valamint a korábbi 

működési elveknek és az iskola hagyományrendszeréhez illeszkedő eddigi pedagógiai 

gyakorlatnak a figyelembevételével, a jelenleg felmérhető anyagi és emberi erőforrások 

átgondolásával tervezte meg pedagógiai programját.  
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III. Részletes helyi tantervek (Külön egységként)  

Alsó tagozat  

 Magyar nyelv és irodalom 1 – 4. évfolyam  

 Matematika 1 – 4. évfolyam  

 Környezetismeret 1 – 4. évfolyam  

 Ének-zene 1 – 4. évfolyam  

 Vizuális kultúra 1 – 4. évfolyam  

 Életvitel és gyakorlat 1 – 4. évfolyam  

 Testnevelés és sport 1 – 4. évfolyam  

 Idegen nyelv 4. évfolyam (lásd a felső tagozatnál)  

 

Felső tagozat  

 Magyar nyelv és irodalom 5 – 8. évfolyam  

 Matematika 5 – 8. évfolyam  

 Idegen nyelvek 4 – 8. évfolyam  

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 – 8. évfolyam  

 Természetismeret 5 – 6. évfolyam  

 Fizika 7 – 8. évfolyam  

 Kémia 7 – 8. évfolyam  

 Biológia-egészségtan 7 – 8. évfolyam  

 Földrajz 7 – 8. évfolyam  

 Ének-zene 5 – 8. évfolyam  

 Vizuális kultúra 5 – 8. évfolyam  

 Életvitel és gyakorlat 5 – 8. évfolyam  

 Testnevelés és sport 5 – 8. évfolyam  

 Informatika 6 – 8. évfolyam  

 Dráma és tánc 5. évfolyam  

 Hon- és népismeret 6. évfolyam  

 Osztályfőnöki 5 – 8. évfolyam  

Egyházi helyi tantervek  

 Református hittan 1 – 4. évfolyam  

 Református hittan 5 – 8. évfolyam  

 Egyházi ének 4 – 5. évfolyam  
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Függelék 1  

 Római katolikus hittan kerettanterv (http://www.kpszti.hu/hittan)  

 Evangélikus hittan kerettanterv (http://hitoktatas.lutheran.hu/index.php/neveles-es-oktatas/kerettantarvek-2013)  

 

 

Melléklet 

 

III.1.1. Digitális fejlesztési terv (DFT) 

                                            
1 A társfelekezetek hit- és erkölcstan tantervére nem terjed ki a református köznevelési intézmény , illetve 

fenntartójának a pedagógiai program elfogadásával, jóváhagyásával kapcsolatos jogköre. A társfelekezetek 

hit- és erkölcstan tanterve a szülők törvényes jogának biztosítása érdekében szerepel az intézmény helyi 

tantervében, a társfelekezetek által rendelkezésre bocsátott formában.  
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