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Négyévente, ill. a törvényi változásoknak megfelelően.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE
A 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény előírása szerint az iskola a
Pedagógiai programját a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezeti be.
Programunk kialakításánál figyelembe vettük a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
irányelve kiadásáról szóló a 32/2012. (X.8.) EMMI rendeletet.
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1.

Bevezető

Tisztelt Olvasó!
Ön a pedagógiai programunk részleteit olvasva betekintést nyerhet egy megyei jogú
város intézményének életébe, ahol sajátos nevelési igényű tanulókat nevelünk, oktatunk.
E program keretében szeretnénk iskolánkról képet adni, működésünket,
törekvéseinket, elképzeléseinket, tervezett programjainkat bemutatni.
Az 1962 óta működő intézményünkbe tanulóinkat a szakértői bizottságok javaslatai
alapján vesszük fel. Ebben az értelemben iskolánk „bemenet - szabályozott” intézmény.
Munkánkat az határozza meg, hogy a hozzánk helyezett sajátos nevelési igényű
tanulók részesülhessenek oktatásban, képzésben, egészségügyi ellátásban, gyógyító
nevelésben, munkára való felkészítésben és szabadidős tevékenységben, oly módon, hogy
ezek biztosítsák személyiségük legteljesebb kibontakozását szellemi, kulturális és egyéb
területen egyaránt.
Tanulóink iskolai fejlesztésénél figyelembe vesszük a tanulási képességeiket,
sajátos nevelési szükségleteiket, amelyek kielégítéséhez hozzáigazítva határozzuk meg a
fejlesztési területek tartalmait és eljárásait.
Sajátos elveink, értékeink, céljaink, feladataink és azok tartalma, de a szervezeti
keretek is tanulóink még eredményesebb nevelhetőségét szolgálják.
A gyermekek iránt érzett felelősség, a tudásba, a tudást közvetítő pedagógusokba
vetett hit lehet garanciája egy pedagógiailag átgondolt, a szülők által is támogatott
program megvalósításának.

Harasztiné Laczkó Beáta
intézményvezető

5

2.

Az intézmény szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal,
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. §(1) bekezdésben leírtakra, az alábbi szakmai
alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1.1. Hivatalos neve:
2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhely:

4400 Nyíregyháza, Báthory út 30.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Nyíregyházi Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó címe:

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

4. Típusa:

közös igazgatású köznevelési intézmény

5. OM azonosító:

038396

6. Köznevelési alapfeladatai
6.1. 4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30.
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 50 fő)
6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.1.3. sajátos

nevelési
igényű
gyermekek,
tanulók
gyógypedagógiai
nevelése-oktatása
(mozgásszervi
fogyatékos,
beszédfogyatékos,
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi
fogyatékos, értelmi fogyatékos – középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos –
látási fogyatékos) nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói
létszáma: 50 fő)

6.1.2. utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése
6.1.3. szakiskolai nevelés-oktatás
6.1.3.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulólétszám: 140 fő)
6.1.3.2. felnőttoktatás – nappali munkarend
6.1.3.3. évfolyamok száma: három
6.1.3.4.

sajátos
nevelési
igényű
gyermekek,
tanulók
gyógypedagógiai
nevelése-oktatása
(mozgásszervi
fogyatékos,
beszédfogyatékos,
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés
fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi
fogyatékos, értelmi fogyatékos – középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos –
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látási fogyatékos)
létszáma: 140 fő)

nappali

rendszerű

(felvehető

maximális

tanulói

Szakképesítések a 2016/2017. tanévtől kifutó rendszerben

A

B

C

D

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés
azonosítószáma

Szakmacsoport

OKJ rendelet
szerinti szakképző
évfolyamok száma

1

élelmiszer és vegyi áru
eladó (rész-szakképesítés)

3134105

17. Kereskedelemmarketing, üzleti
adminisztráció

3

2

parkgondozó (részszakképesítés)

2162202

20. Mezőgazdaság

3

3

sütőipari és gyorspékségi
munkás (részszakképesítés)

2154102

21. Élelmiszeripar

3

4

szobafestő
(rész-szakképesítés)

2158201

9. Építészet

3

Szakmák a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben

A

B

C

D

Képzés megnevezése

Ágazat/tanulmányi
terület

Sajátos nevelési
igény

Képzési idő (év)

1

Élelmiszer eladó

XXXI. Kereskedelem

9

1 év előkészítő + 2

2

Parkgondozó

Mezőgazdaság és
Erdészet

27

1 év előkészítő + 2

3

Sütőipari és
gyorspékségi munkás

XXXVI. Élelmiszeripar

30

1 év előkészítő + 2

4

Szobafestő

XVI. Építőipar

33

1 év előkészítő + 2

6.1.4. A nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása
6.1.4.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 140 fő)
6.1.4.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.4.3. nemzetiségi
nevelés-oktatás
(magyar
nevelés-oktatás (magyar))
6.1.4.4. sajátos

nyelvű

roma/cigány

nemzetiségi

nevelési
igényű
gyermekek,
tanulók
gyógypedagógiai
nevelése-oktatása
(mozgásszervi
fogyatékos,
beszédfogyatékos,
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés
fejlődési
zavarral
küzdők,
értelmi
fogyatékos
–enyhe
értelmi
fogyatékos, értelmi fogyatékos – középsúlyos értelmi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos –
látási fogyatékos)
nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 140 fő)

6.1.5. egész napos iskola
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6.1.6. egyéb foglalkozások:
napközi
tanulószoba
6.1.7. A feladatellátási helyen iskolai tanműhely működik.
6.1.8. az iskolai tanműhely maximális létszáma: 190 fő
6.1.9. iskolai könyvtár:
iskolai / kollégiumi könyvtár
6.1.1.0 mindennapos testnevelés biztosításának módja:
saját tornaterem
6.1.11. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja:
együttműködésben, megállapodás alapján
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felett való rendelkezés és használat joga
7.1. 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.
7.1.1. Helyrajzi száma:

6257

7.1.2. Hasznos alapterülete: 2219 nm
7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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3.

Az iskola tanulónépessége - szociológiai helyzetkép
Az iskolánkban tanuló diákok egy része a társadalom perifériáján élő hátrányos

helyzetű családi környezetből érkezik. A családok általában előnytelen helyzetben
vannak,

mert

a

megváltozott

társadalmi

helyzetükben

a

piacgazdaság

„farkastörvényeihez” nem tudnak alkalmazkodni.
Tervező munkánk fontos része a családszociológiai vizsgálat. Felmérést
készítettünk az itt tanuló gyerekek családi hátteréről, a családok által nevelt gyerekek
számáról, a családok lakóhely szerinti elhelyezkedéséről, valamint a veszélyeztetett és a
hátrányos helyzetű tanulók számáról. A vizsgálatok célja az volt, hogy minél pontosabb
képet kapjuk tanulóinkról.
A 2021/2022-es tanévet 27 tanulócsoporttal indítjuk. Megoszlásuk a következő: alsó
tagozaton 5, felső tagozaton 7, a szakiskolában 5 és napközis csoport 10, azaz összesen
27 tanulócsoport. Az általános iskolai tagozat városi beiskolázású, a szakiskola a megye
egész területéről fogad tanulókat.
Az iskola két különálló épületszárnyból áll. Minden osztálynak saját tanterme van,
a napközis foglalkozásokon is a tantermeket hasznosítjuk. Az osztálytermek mellett 10,
a szakoktatást segítő szaktantermet is berendeztünk. Nevelő–oktató munkánk
hatékonyságát nagymértékben segíti az iskolai könyvtár, mely alapfeladatain túl
lehetőséget nyújt egyéni képességfejlesztő, felzárkóztató és habilitációs foglalkozások
megtartására is.
Tanulónépességünk gondos elemzést igényel munkánk során. Tervező munkánk
fontos részét képezi a statisztikai adatok alapján készített felmérés a gyerekek családi
hátteréről,

a

családok

által

nevelt

gyerekek

számáról,

lakóhely

szerinti

elhelyezkedésükről, valamint a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, illetve a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról. A vizsgálatok célja minden esetben az, hogy
még pontosabb képet kaphassunk a hozzánk helyezett tanulókról, és a tanórai kereten túl
is megkaphassák azt a segítséget/támogatást, melyeket iskolánk kínál.
Az elmúlt tanévekben az alábbi összesítések születtek:
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Tanév

2015/2016
216 fő

Tanulók

2016/2017

2017/2018

224 fő

223 fő

2018/

2019/

2020/

2019

2020

2021

210 fő

197 fő

171fő

létszáma
Magántanuló
16

7%

16

7%

9

4%

6,6%

4,5%

4%

29

9%

29

13%

35

16%

13%

10%

7,6%

36

13%

36

16%

30

10%

3,5%

2,9%

50

23%

50

22%

32

18,5%

13,7%

14%

Veszélyeztetett
Hátrányos
helyzetű

13,5
%

Halmozottan
hátrányos

14%

helyzetű
Az iskolánkban tanuló csonka családban (a szülők elváltak vagy árva) vagy állami
gondozásban (nevelőotthonban vagy nevelőszülőknél) élő gyermekek több odafigyelést
és törődést igényelnek mind a pedagógusok, mind a szociális segítő részéről.
E tények alapvetően meghatározzák, befolyásolják az iskola nevelési-oktatási céljait,
feladatait, és így pedagógiai programját is. Az így kapott információkat, adatokat
felhasználjuk nevelési céljaink meghatározásánál, módosításánál, az egyéni fejlesztő
programok

elkészítésénél,

elsősorban

a

magatartás-,

és

viselkedészavarokkal

kapcsolatban a szociális ellátó tevékenység érvényesítésénél, a családok, a szülők
megsegítésénél, a gyermekvédelmi munka tervezésénél, valamint az osztályfőnöki
feladatok kijelölésénél.
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4.

Helyzetértékelés

4. 1. Iskolatörténet
Iskolánk története az 1963-as évre nyúlik vissza, ekkor épült az eredetileg 120 főre
tervezett „gyógyítva nevelő” intézmény a Kölcsey utcában. Az iskola kisebb - nagyobb
bővítésekkel és átalakításokkal egészen a 2000/2001-es tanévig a város tanulásban
akadályozott gyerekeinek alapfokú oktatását - nevelését szolgálta. Az ezredfordulóra már
a város körzetéből beiskolázott tanulók száma meghaladta a 200 főt, akik 16 tanuló- és 8
napközis csoportban folytatták tanulmányaikat. Az iskola ekkor csak 14 tanteremmel
rendelkezett, amelyből 5 szükségterem volt, két osztály pedig az iskolaépületen kívül
nyert elhelyezést.
Az 1998/1999-es tanévtől kezdődően cigány etnikai oktatási program épül be
iskolánk pedagógiai programjába. A program fő célja a roma tanulók iskolai
sikerességének növelése, hátrányaik csökkentése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése
pedagógiai eszközökkel.
A 2000/2001-es tanévtől az iskola profiljában lényegi változás következett be: az
alapfokú oktatás mellet intézményünk felvállalta a tanulásban akadályozott tanulók
szakiskolai képzését. E feladatok ellátására a Kölcsey utcai épület már túl kicsinek
bizonyult, s így 2001-ben az intézmény a megszűnt Báthory István Általános Iskola
épületébe költözött, Göllesz Viktor Szakiskola és Általános Iskola néven. Így lehetővé
vált - megyei beiskolázással -, hogy tanulóinkat OKJ szerinti szakmákat elsajátítására is
felkészíthessük. A gyakorlatorientált szakképzési programunk következő oktatott
szakmái közül választhatnak tanulóink. Kifutó rendszerben a Nemzeti Szakképzési
Intézet által kibocsátott, az OKJ-ben szereplő rész-szakképesítések: sütőipari és
gyorspékségi munkás, élelmiszer és vegyi áru eladó, szobafestő, valamint parkgondozó.
A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben oktatott rész-szakképesítések a
szakiskolában: élelmiszereladó, parkgondozó, szobafestő, sütőipari-és gyorspékségi
munkás. Az iskolarendszeren belül olyan képzést valósítunk meg, amely integrálja az
elméleti képzést, a gyakorlati tevékenységet és felkészít a munkavállalásra.
2017. január 1-jén iskolánk fenntartója a Nyíregyházi Tankerületi Központ lett.
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Iskolánk tanulóinak sajátos nevelési igénye miatt a habilitációs foglalkozásainkon
(testséma, téri tájékozódás, kognitív képességek, játék, kommunikáció, finom-, és
nagymotorika fejlesztése) túl a tehetséggondozás, felzárkóztatás is nagy hangsúlyt kap.
Tanulóink szabadidejének hasznos eltöltését, a tehetséggondozást, készség- és
képességfejlesztést tesznek lehetővé szakköreink (informatika, irodalmi színpad,
tömegsport és idegen nyelvi képességek fejlesztése, Ritmus zenekar, Floorball,
sportpoharak, barkács). Az egyes területeken kiemelkedő képességű tanulókkal való
foglalkozás eredményességét mutatják a különböző versenyeken elért helyezéseink.

4. 2. Személyi feltételek
Iskolánk alapításkor 11 pedagógus álláshellyel rendelkezett, ami 2020/2021-es
tanévre 63 főre növekedett. A 2020/2021 - es tanévben iskolánk dolgozóinak a száma: 80
fő.
Az intézményben a szakember-ellátottság a törvényi előírásoknak megfelelő.
Nevelő - oktató munkánk jellegénél fogva elsősorban gyógypedagógiai végzettség
szükséges, de a szakoktatói feladatokat szaktanárok és (pedagógiai végzettséggel és
szakiránnyal rendelkező) szakoktatók végzik. Az intézményben 63 főállású pedagógus
dolgozik. Az elmúlt években a pedagógusi továbbképzések támogatása során kiemelt
szempont volt számunkra, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához, terápiás
fejlesztéséhez nélkülözhetetlen, speciális ismereteket szerezzenek nevelőink, és
ismerkedjenek meg a hatékony munkához szükséges újszerű módszerekkel és
eljárásokkal.

A PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉG SZERINTI
MEGOSZLÁSA (2019)
iskolapszichológus
2%
szakoktató
6%

gyógytestnevelő
2%
gyógypedagógus
53%

pedagógus
37%
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Tantestületünk döntő többsége több diplomával rendelkező munkaerő, akik
folyamatosan fejlesztik és képezik magukat. Pedagógusaink 83%-a kettő, vagy annál több
diploma birtokosa.

A pedagógusok diploma szerinti megoszlása
(2019)

főiskola
53%

Az iskola vezetése:

egyetem
47%

1 fő intézményvezető
1 fő intézményvezető-helyettes
1 fő intézményegység-vezető

Iskolánkban 3 munkaközösség működik:
-

Alsó tagozatos munkaközösség

-

Felső tagozatos munkaközösség

-

Szakiskolás munkaközösség

Az EGYMI utazó gyógypedagógusainak szakmai közösségét az intézményegység-vezető
kordinálja.
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Iskolánk szervezeti felépítése

Intézményvezető
Az intézményi tanács
elnöke
Intézményi Tanács

Belső ellenőrzési csoport

A szülői szervezet vezetője

Iskolatitkár

Közalkalmazotti Tanács
Kisegítő dolgozók
Pedagógus Szakszervezet

Utazó gyógypedagógusi, utazó
konduktori hálózat intézményegység
vezető

Intézményvezető-helyettes

Alsós munkaközösség-vezető
Alsós munkaközösség

Utazó gyógypedagógus szakmai
közösség

Felsős munkaközösség-vezető
Felsős munkaközösség
Szakiskolai munkaközösség-vezető
Szakiskolai munkaközösség

DÖK vezető

N

e

v e

l

ő

t e

s

t ü

l

e

t

gyógypedagógiai asszisztensek
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A köznevelési törvény értelmében iskolánk élén magasabb vezető beosztású
intézményvezető áll. Az iskola életét, szervezeti felállását, belső rendjét, működési
sajátosságait a törvény előírásaival szinkronban a nevelőtestület dönti el.
Iskolánk életét érintő valamennyi terület szabályozását az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza. A törvényességet, a zökkenőmentes működést még
további szabályzatok, tervek segítik, mint a munkavédelmi szabályzat, az iskolai
házirend, az éves munkaterv, munkaközösségi munkatervek, DÖK munkaterv. Az egész
szervezet organizációját az iskolánk vezető testülete végzi, amelynek élén az
intézményvezető áll.
A vezetőtestület tagjai:

-Intézményvezető,
-Intézményvezető-helyettes,
-Intézményegység-vezető,
-Munkaközösség-vezetők.

A

munkaközösség-vezetők

a

nevelőtestület

képviselői,

szavazattal,

döntéshozatallal felruházott tagok.
A szűkebb iskolavezetésnek nem tagja, de munkaprogram alapján a
tanácskozások résztvevője lehet a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács
vezetője, a szülői szervezet vezetője.

Igazgatás
Intézményvezető
Feladatköre, az iskola pedagógiai munkájának irányítása.
Hatásköre: az intézmény tervező, szervező, ellenőrző feladatainak ellátása, az iskola
képviselete, a pedagógusok és egyéb beosztású dolgozók szakmai képviselete és más
kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, az intézmény jog szerinti működtetése,
irányítása. A főiskolai hallgatók, gyógypedagógiai asszisztensek gyakorlati képzésének
szervezése, irányítása, ellenőrzése.
Kapcsolattartás a szülők és diákok szervezetével.
Megbízás időtartama: öt év
Megbízó: Emberi Erőforrások Minisztériuma – felelős miniszter
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Intézményvezető-helyettes
Feladatköre, hatásköre - vezetői feladatok ellátása gyógypedagógusként, vezetői
munkáját az intézményvezető irányításával végzi.
A vezetői munkamegosztásban, feladat megjelölésben szervezési, irányítási, ellenőrzési
jogokkal rendelkezik.
Megbízás időtartama: öt év
Megbízó: Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója
Intézményegység-vezető
Feladatköre, hatásköre – az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat vezetői
feladatainak ellátása gyógypedagógusként, vezetői munkáját az intézményvezető
irányításával végzi.
A vezetői munkamegosztásban, feladat megjelölésben szervezési, irányítási, ellenőrzési
jogokkal rendelkezik.
Megbízás időtartama: öt év
Megbízó: Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója
Egyéb pedagógiai vezetők - munkaközösségek vezetői
A munkaközösségek tagjai által választott, szakmai vezetők.
Feladatkörük, jogkörük - az iskolában működő szakmai közösségek életét szervezik,
irányítják, koordinálják éves terveik szerint. Szakmai tanácsadói jogokkal, képviseleti
jogokkal rendelkeznek.
Munkájukat közvetlenül az intézményvezető, közvetetten az intézményvezető-helyettes
irányításával végzik. Tevékenységükről folyamatos tájékoztatással tartoznak. Megbízás
időtartama: tanévenkénti megerősítéssel a visszavonásig szól.
4. 3. Tárgyi feltételek
A tanulók nevelése-oktatása 17 osztályban történik, 16 osztályteremben. Az iskola
szaktantermeinek száma 10: 2 informatikai terem, 1 tankonyha, 1 sütőipari oktatóterem,
1 ABC kabinet, 2 parkgondozó oktatóterem, 1 növényház, 2 festő oktatóterem.
Tanulócsoportos foglalkozásra 8 kisterem áll rendelkezésre. Ezek közül egy helyiségben
sószobát alakítottunk ki. Terápiás céllal kialakított helyiség: 1 Snouzelen szoba, és 3
logopédiai kisterem. Összesen 36 oktatási helyiségben van lehetőség a tanulók
fejlesztésére. Az iskola tornateremmel is rendelkezik, amely a testnevelés és sportköri
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foglalkozásokon túl a gyógytestnevelés foglalkozások megtartására is lehetőséget nyújt.
Az orvosi szoba a tanulók rendszeres vizsgálatát teszi lehetővé.
A könyvtárban 7200 könyv és 241 digitális dokumentum található. Pedagógusaink
rendelkezésére állnak digitális taneszközök: dokumentumkamera, projektor, interaktív
tábla, interaktív panel, televízió, magnó, számítógépek és videokamera, fényképezőgép.
A szabadidő tartalmas eltöltésére a gyerekeknek lehetőségük nyílik az iskola terültén
kialakított játszótéren.
4. 4. A feltételrendszer fejlesztése
Személyi feltételek:


Gyógypedagógiai képzettség megszerzése,



Továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel,



E-képzésekbe való bekapcsolódás.

Tárgyi feltételek:
 A taneszköz készlet folyamatos bővítése: könyvtár, médiatár, szemléltető
eszközök, sporteszközök kínálatának a bővítése.
 Az oktatótermek, szaktantermek eszközfejlesztése.
 Az oktatást segítő kiadványok, fejlesztő feladatlapok készítése. Iskolánk
pedagógusai által készített tankönyvek (Játékos okoskodás; Anyanyelv és
kommunikáció 9-10.; Irodalom 5.; Irodalom 6.; Irodalom 9.; Irodalom
10.; Történelem és társadalmi ismeretek 9.; Történelem és társadalmi
ismeretek 10.) jelentek meg a tanulásban akadályozott tanulók számára a
tankönyvpiac kínálatában.
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 Az EFOP-3.1.6.-2017-00005 Együtt a fejlesztésben az esélyteremtésért pályázat
keretében kognitív képességeket fejlesztő gyakorlatokat tartalmazó füzetek
készültek óvodások és kisiskolások számára Mindenki „egy”forma címmel.
Az intézményben folyó szakmai munka színvonalának emelését, a személyi és tárgyi
feltételek javítását, a gyermekek magasabb szintű ellátását segítették elő az elmúlt
években elnyert pályázataink.
Iskolánk pályázati tevékenysége aktív, az iskola vezetősége folyamatosan keresi
a lehetőségeket az intézmény infrastrukturális, és tárgyi eszközeinek bővítésére.

4. 5. A tanulólétszám alakulása
Intézményünkbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
javaslatai alapján vesszük fel tanulóinkat. Ebben az értelemben iskolánk „bemenet szabályozott” intézmény.

Tanév

Létszám/fő

2009-2010

325

2010-2011

310

2011-2012

282

2012-2013

265

2013-2014

252

2014-2015

234

2015-2016

216

2016-2017

224

2017-2018

223

2018-2019

214

2019-2020

197

2020-2021

171
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5.

Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei,

céljai és feladatai
5. 1. Alapelvek
-

Gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú
pedagógia.

-

A tanulók teljes személyiségének a fejlesztése, valamint praktikus ismereteinek,
képességeinek,

készségeinek

kialakítása

és

bővítése

-

egyénre

szabott,

gyógypedagógiai segítségnyújtással - a legfontosabb alapelveink.
Pedagógiai alapelvünk, hogy:
-

minden tanulót egységesen, jogait tiszteletben tartva kezelünk;

-

kerüljük a hátrányos megkülönböztetést;

-

minden tanuló számára biztosítjuk, hogy egyéni képességeinek megfelelően
felkészítjük a következő iskolafokra;

-

minden tanuló számára - aki igényli - biztosítjuk a szabad vallásgyakorlást, a
hitoktatásban való részvételt;

-

szabad, félelemmentes légkörben, a kor követelményeinek megfelelő erkölcsi és
emberi tulajdonságokat alakítunk ki;

-

nevelő - oktató munkánkban a jól bevált hagyományokat követjük, ugyanakkor
nyitottak vagyunk az innovációkra;

-

a tanuló - tanár bizalmán, egymás kölcsönös tiszteletén alapuló iskolai együttműködés
megvalósítása;

-

segítjük és támogatjuk a cigány etnikumú tanulók integrációjának megvalósulását;

-

partnereink igényeinek való megfelelés;

-

alkotó, innovatív légkör, szakmai igényesség, megértő, együttműködő, fejlesztő
pedagógiai magatartás;

-

olyan bizalomteli légkör kialakítása, ahol a tanuló hibázásait a tanulási folyamat
szerves részének tekintjük, lehetőségnek a további gyakorlásra, próbálkozásra,

-

iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén
tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek
(család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének
kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek
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egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási
folyamatokat;
-

alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek
kiművelésének – az egyéni képességek és adottságok figyelembevételével;

-

kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző
kultúrák iránti nyitottságra;

-

pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó
figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és
társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk;

-

a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz
részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van;

-

a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör
kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük
megszervezésében, személyiségük fejlesztésében;

-

a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének,
önkormányzó képességének kibontakoztatásához;

-

az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás
emberi méltóságát;

-

iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek
feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása;

-

a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú
tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat
nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére;

-

alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében;

-

minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az
önmegvalósítás lehetőségét;

-

az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a
tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez;

-

minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig
tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket
és kompetenciákat: a szövegértési – szövegalkotási, matematikai – logikai, szociális,
életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az
infokommunikációs technológiákat;
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-

a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket
kölcsönhatásban fejlesztjük, a nevelés-oktatás folyamatát egységben kezeljük;

-

felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez
(pl.: szakkörök, szabadidős tevékenység, egyéni megsegítés);

-

az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai
fejlődéssel;

-

a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom
műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a
társadalomismeret;

-

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

-

reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási
irány illetve pálya kiválasztását;

-

a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és
személyes világukban való eligazodás képességét;

-

alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését,
környezetünk megismerésének és megóvásának igényét;

-

a NAT és az Irányelvekben megfogalmazott valamennyi műveltségi területe szolgálja
a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar nyelv és irodalom; a matematika; az
ember és társadalom; ember a természetben; földünk – környezetünk; a művészetek;
az informatika; az életviteli és gyakorlati ismeretek; a testnevelés és sport;

-

a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés
segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás
csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához,
tanulási továbbtanulási esélyének növeléséhez.

-

Boldogságprogram – boldogságórák a pozitív pszichológia módszereivel.
A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve
ötleteket és módszertani segítséget nyújtson.

-

Témahetek

bevezetése

(Pénz7,

Fentarthatósági,

Digitális).

A témahetek

bevezetésének célja a szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati
ismeretek játékos, élményszerű átadása, új pedagógiai módszerek kipróbálása.
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5. 2. Értékek
Iskolánk meghatározó értékei:
Gyermekközpontúság
Demokratikus légkör
Esélyegyenlőség megteremtése
Autonómia
Nyitottság
Gyermekközpontúság
Iskolai nevelésünk középpontjában a speciális nevelési szükségletű gyerekek állnak.
Pedagógiai gyakorlatunk lényege a gyerekek szeretetén alapuló, a gyermeki jogokat
tiszteletben tartó, az egyén problémáihoz igazodó humánus, fejlesztő bánásmód. A
pedagógusok szakmai tudásukkal, személyes kapcsolataikkal és egyéni bánásmóddal
teremtik meg a feltételeket a tanulók készség- és képességfejlesztéséhez. A gyerek
számára az érzelmi biztonság megteremtésére törekszünk, arra, hogy minden tanuló jól
érezze magát az iskolában, kellemes környezet vegye körül.
Kiemelt értéknek tartjuk a pedagógusaink személyiségét. A pedagógus legyen
olyan alkotó, problémamegoldó ember, aki az egyénre szabott fejlesztés megoldása során
a módszerek és a különböző tantárgyterületekről összegyűjtött és adaptált eljárások és
eszközök sokaságát képes mozgósítani.
Az együttműködés mellett fontos számunkra a felelősségteljes korlátozás és a
szeretetteljes szigor is.
Demokratikus légkör
Az iskola életének minden területén szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására
törekszünk. A partneri viszony biztosítéka a pedagógus, a tanuló és a szülői közösséggel
való együttműködés. Az iskolában jól működő, többirányú kommunikációs csatornák
működnek, így megfelelően biztosított az információáramlás.
A

demokratizmust

együtt

értelmezzük

a

felelősségvállalás

elvének

érvényesülésével. A pedagógus felelőssége, hogy minden gyerek számára a neki
legmegfelelőbb módszerekkel, a képességeit leginkább fejlesztő képzést nyújtsa.
A tanuló kapjon segítséget ahhoz, hogy tehetségét fejlessze, lemaradását, hiányosságait
pótolja.
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A gyermek felelőssége, hogy képességeinek megfelelően és optimálisan használja
ki az iskola által kínált szolgáltatásokat.
A szülő felelőssége, hogy gyermeke szorgalmát felügyelje, a képességeinek
megfelelő erőkifejtésre ösztönözze. Igényelje gyermeke számára a szükséges és
felajánlott iskolai szolgáltatásokat. Legyen kezdeményező, aktív tagja a szülői
közösségnek.
Esélyegyenlőség megteremtése
Alapgondolatunk, hogy minden gyerek fejleszthető. Az iskolánk sokszínű tevékenységet
kínál, hogy a művelődési, szociális vagy egyéb hátrányokat kompenzálja. A szakmai
feltételrendszer és az esélyegyenlőség megvalósítását segítő eszközrendszer a
rendelkezésünkre

áll.

Helyi

cigány

etnikai

és

nevelési

programunk,

a

képességcsoportokban való oktatás, a differenciált tanulásszervezés, a tehetséggondozás,
az OKJ szerinti szakmakínálat, változatos szakköri és szabadidős tevékenységek,
táboroztatás (Napközis Erzsébet Tábor) biztosításával igyekszik megteremteni tanulóink
esélyegyenlőségét.
Autonómia
Az iskola autonómiáján a teljes szakmai önállóságot értjük. Ez a nevelőtestület egyik
erőssége, a szakmaiság, az iskola szakmai kompetenciájába tartozó döntések
meghozatala, pedagógiai problémák, szakmai kérdések megválaszolása, magas szintű
szakmai igényesség mellett.
A gyermek személyiségi jogait tiszteletben tartva, a siker és a kudarc
kockáztatásával az egyéné a döntés felelőssége. Ez a gyermeki személyiség autonómiáját
is meghatározza.
Az iskolai autonómia kibontakoztatásához kellő kompetenciával, pedagógiai
képességgel, stabil értékrenddel gondolkodó pedagógusokra van szükség, akik az iskola
szakmai pozícióit erősítik.
Nevelőinknek lehetőségük van támogatott szakmai továbbképzéseken való
részvételre, önművelésre, az érdeklődésüknek megfelelő innovatív munka elvégzésére,
önmaguk megvalósítására.
Nyitottság
Iskolánk - partnerkapcsolatai révén (Nyíregyházi Tankerületi Központ, helyi nevelési és
közművelődési

intézmények,

szülői

közösség,

egyéb

megyei

gyógypedagógiai

intézmények) - folyamatosan részt kíván venni városunk életében.
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Nevelőink fontos feladatnak tarják, hogy iskolánk eddigi hagyományaihoz híven
továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók
számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában
maga is részt vegyen.
5. 3. Célok
Az iskola célkitűzései között első helyen szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók
(tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos), az értelmileg akadályozott
(középsúlyosan értelmi fogyatékos), autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, valamint
az érzékszervi fogyatékos tanulók, halmozottan fogyatékos-, mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar) képességfejlesztése, a habilitáció, a
rehabilitáció, az általános műveltség alapozása az életkoruknak és egyéni képességeiknek
megfelelően.
5.3.1. Intézményi szintű céljaink
- Intézményünk teljesítse az oktatási koncepcióban megfogalmazott elvárásokat.
-

Minőségi, professzionális munkavégzés.

-

Biztosítsuk a megfelelő oktatási szerkezetet partnereink igényeihez, elvárásaihoz
igazodva.

-

Partnerkapcsolataink elmélyítése, szorosabb szociális védőháló kiépítése.

-

Minden iskolánkban tanító pedagógus törekedjen arra, hogy egységes nevelői
szemlélet valósuljon meg a nevelő-oktató munkája során.

-

Az iskolában tanító pedagógusok a minőségi munka és a professzionális pedagógia
elvárásainak érdekében a szakmai továbbképzéseken vegyenek részt, és az ott szerzett
ismereteiket a gyakorlatba is beépítsék.

-

Pályázati úton biztosítani iskolánk feltételeinek javítását, meglévő eszközeink
fejlesztését.

-

A megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok számának a növelése.

5.3.2. Pedagógiai célok
a)
Oktatási célok
-

Képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában.

-

Differenciált, egyéni szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességfejlesztés
során.

-

A hiányosan működő képességek korrekciója valamennyi osztályfokon.
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-

Terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a magatartás- és részképességzavart mutató
tanulók fejlesztésében.

-

Az alapműveltséget megalapozó kompetenciák elsajátíttatása.

-

A tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a szakmai vizsgákra.

-

A tanulók felkészítése a nyílt munkaerő-piac elvárásaira.

-

Teremtsünk lehetőséget arra, hogy tanulóink megismerjék Magyarország és a világ
sorsának alakulását, fejlesszük magyarságtudatukat, erősítsük az Európához tartozás
tudatát.

-

b)
-

Környezettudatos szemléletmód formálása.
Nevelési célok
Értékeink, kultúránk, szülőföldünk és népünk, gyökereink megismertetése,
kötődések, azonosulások kiépítése.

-

Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, ezen értékek belsővé tétele.

-

A személyiség gazdagítása az önelfogadással, mások elfogadásával, toleráns
magatartással.

-

A tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a
társadalmi beilleszkedés érdekében.

-

Konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása, humánus magatartásminták.

-

Önálló életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása.

-

Önmaga értékeinek, adottságainak megismerése, önbecsülésük erősítése.

-

Az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás és az akarat fejlesztése.

-

Együttműködési készség növelése.

-

Környezetünk védelme, a tisztaság megóvása az élet minden területén.

-

A fegyelem és az önfegyelem növelése.

-

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom,
kreativitás).

-

Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra.

-

A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.

-

Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben.

-

A kisebbségben élőkért érzett felelősség - és közösségvállalás.

-

Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete.
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5.3.3. Nevelési, oktatási és képzési célok oktatási szakaszokhoz rendelten
Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi –
erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni
boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is
szolgálja.
Ennek érdekében célunk:
Alapfokú nevelés – oktatás szakasza:
a) alsó tagozat: 1-4. évfolyam
Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére
kerül a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések, differenciált eljárások, tartalmak
és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A
képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a
tárgyi cselekvés megismerésének, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló
fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia
a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. Az első évfolyamon lehetőség
van az egy év anyagának hosszabb időtartamot meghaladó elsajátítására. A hosszabb
időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására,
amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő folyamatában, állandó aktivitásban
egyre önállóbb tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. A gyógypedagógiai nevelés
az egész gyermeki személyiség nevelésére törekszik.
Ebben a fejlődési szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és
viselkedési szabályok kialakítása és megerősítése.
Célok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára (1 – 4. évfolyam)
-

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

-

vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe;

-

tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd
a társadalom értékei iránt;

-

az iskola adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának;

-

az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését;

-

az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket
közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen;
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-

társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és
megállapodásokat,

alkalmazzák

a

kulturált

együttélés

normáit,

tudjanak

együttműködni másokkal;
-

szeressék és óvják természeti környezetüket;

-

az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása;
 megalapozzuk az alapkészségek elsajátítását;

b) felső tagozat: 5-8. évfolyam
A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további
fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre,
az elsajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási
tevékenység. A tanulás-tanítás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók
fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint
is.
Célok a nevelés-oktatás további szakaszaira (5 – 8 – 10. évfolyam):
-

folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek
fejlesztését;

-

a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az
egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra
tagolódik;

-

vegye figyelembe, hogy a 10 -12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az
érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz;

-

vegye figyelembe, hogy 12 – 14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók
ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző
gondolkodás;

-

a kötelező iskolázás szakaszai: a bevezető, az alapozó, a fejlesztő, az általános
műveltséget megszilárdító, az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási
szakasz, amelyeknek a folyamaton belül a NAT és az Irányelvek által pontosan
körülhatárolt funkcióját érvényesítjük;

-

az alapkészségek kimunkálása (írás, értő olvasás, számolás, beszéd) és differenciált
fejlesztése;

-

a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivációjú,

szocializáltságú,

kultúrájú

gyerekeket

-

érdeklődésüknek,

képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra;
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-

a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse
fel a társadalomba való majdani beilleszkedésre;

-

a munkaerő-piaci igényekre, elvárásokra rugalmasan reagálni képes munkaerő
képzése,

-

alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására;

-

magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló
problémamegoldó képességét, készségét és a kreativitását;

-

a tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek
megszerzésének, a megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás
képességének kialakításával;

-

tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi
értékeket, erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a
gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését;

-

segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag
személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra
képes emberekké válhassanak;

-

elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni;

-

az emberismeret az etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak,
értelmezési kereteinek bemutatásával járuljon hozzá a tanulók önismeretének
elmélyítéséhez;

-

a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka,
közéleti- és szabadidős tevekénységek), a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi,
akarati és testi, a nyelvi-kommunikációs, a matematikai, a természettudományos; a
történeti, társadalmi, politikai, az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés
területei) és a szükségletek alakítása képezze;

-

fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel
való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek;

-

a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a
tanulók

önismeretét,

együttműködési

készségét,

akaratát,

segítőkészségét,

szolidaritásérzését, empátiáját;
-

a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség,
szavahihetőség értékét;
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-

jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a
tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben
megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;

-

a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon;

-

a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési,
kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások
számára hasznosítani tudja;

-

a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és
sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága;

-

a „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden
gyermek számára elérhetővé váljon,

-

az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is
járuljon hozzá az alapműveltség kialakításához;

-

alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét;

-

ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit;

-

legyen képes az asszertív (egészségesen önérvényesítő) viselkedésre, ugyanakkor
tanúsítson önuralmat, toleranciát másokkal szemben;

-

személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott,
kreatív.

-

figyeljen szűkebb és tágabb környezetére.

Középfokú nevelés – oktatás szakasza
A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe
illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos
gyakorlása. A tanulók eltérő képességprofilja, iskolai életének különbözősége, egyéni
fejleszthetőségi prognózisa esetén is kiemelt cél, hogy a tanulók a szakiskola, - vagy az
integrált keretek között történő - nevelés, oktatás során elsajátítsák azokat az ismereteket
és készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra történő belépéshez, és
megmaradáshoz és az egész életen át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlenül
szükségesek.
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz
A szakiskola szakképző évfolyamain szakmai vizsgára történő felkészítés, vagy az
életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást
igénylő munkafolyamatok elsajátítását nyújtó képzés folyik. Az államilag elismert részszakképesítésekre való felkészítés esetén a szakképzési évfolyamok száma a sajátos
29

nevelési igény típusához igazodó nyújtott képzési idő szerint történik (1+2év). A
szakképzési évfolyamokon is kiemelt szerepet kap a tanulók adottságaihoz igazodó
készség- és képességfejlesztés, a komplex személyiségfejlesztés.
A nevelés, képzés, oktatás célja:
-

a még meglévő tudásbeli és szociális hátrányok felszámolása,

-

a

tanuláshoz,

szakmatanuláshoz,

munkába

álláshoz

szükséges

motiváció

megteremtése, erősítése,
-

a szakmai vizsgára való felkészítés,

-

munkavégzésre való szocializálás, munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók
élettervezésének elősegítése, önálló életvezetés megalapozása.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók:
1.

A közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyek alkalmazása során a nevelő
közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulókra.

2.

A közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen,
a tanulói közösségen keresztül érvényesül.

Az iskolánkban alkalmazott direkt és indirekt nevelési eljárások:
Közvetlen módszerek

Közvetett módszerek
-

A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.

1. Szokások
kialakítását célzó,
beidegző
módszerek

- Követelés.

-

- Gyakoroltatás.
- Segítségadás.

Közös célok kitűzése,
elfogadtatása.

-

Hagyományok

- Ellenőrzés.

kialakítása iskolai és

- Ösztönzés.

osztályszinten.
-

Követelés.

-

Ellenőrzés.

-

Ösztönzés.
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- A nevelő részvétele a

- Elbeszélés
2.Magatartási
modellek
bemutatása

tanulói közösség

- Tények és jelenségek

tevékenységében.

bemutatása.
- Műalkotások bemutatása.

-

csoportos minták

- A nevelő személyes

kiemelése a közösségi

példamutatása.

3. Tudatosítás
(meggyőződés
kialakítása)

A követendő egyéni és

életből.

-

Magyarázat

-

Beszélgetés

betartandó magatartási

-

A tanulók önálló elemző

normákról.

-

munkája.

-

Felvilágosítás a

Vita.

5. 4. Feladatok
5.4.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai
A pedagógusok alapvető feladatai
-

A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői
utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.

-

Heti

teljes

munkaidejének

nyolcvan

százalékát

(kötött

munkaidejét)

az

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
-

Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.

-

Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.

-

A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.

-

Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.

-

Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.

-

A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.

-

A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.
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-

Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.

-

A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.

-

A tanórákon tudatosan használja az IKT eszközöket, hogy a tanulók jártasságot
szerezzenek a digitális eszközök használatában, megkönnyítve az ismeretanyag
elsajátítását. Kiaknázza az IKT eszközök ösztönző hatását, felhívja a tanulók
figyelmét az online információk kritikus és etikus használatára.

-

A pedagógus a tanítási folyamatban, a tananyag-feldolgozás folyamatában
(felkészülés során) kihasználja a digitális eszközök adta lehetőségeket. A diákokat
bevonja a tananyaghoz fellelhető webes felületek megismerésébe.

A tanórai és a tanórán kívüli nevelő-oktató munka, tanulásirányítás
-

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.

-

A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése
(tanmenetek, éves programok).

-

Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.

-

A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon.

-

Változatos szervezeti formák, módszerek alkalmazása a tanítási órákon.

-

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.

-

A tematikus egységeket lezáró mérési és értékelési eredmények felhasználása a
további egységek tervezésekor.

-

A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon
és a különféle iskolai foglalkozásokon.

-

A különböző tanulásszervezési eljárásoknál figyelembe veszi tanulóink aktuális
fizikai, érzelmi állapotát, szükség esetén képes változtatni előzetes tervein.

-

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon. Ennek érdekében képes a tanulók más forrásból szerzett tudását
mobilizálni.

-

A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.

-

Egyéni és csoportos fejlesztő foglakozásokhoz minden tanulóra egyéni fejlesztési
tervet készít, fejlesztési naplót vezet, értékeli a tanulók előrehaladását év végén.
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A tehetséges tanulók gondozása
-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók
részére.

-

Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok
önálló szervezése, segítség a szervezésben.

-

Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.

-

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
belüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

-

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tanulási
akadályozottsággal küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók
gondozása, eredményes fejlesztése
-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.

-

Gyermekvédelmi feladatok ellátásában való segítségnyújtás a hátrányos helyzetű, a
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók
körében.

-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása,
segítése, mentorálása.

-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése
javító vagy osztályozó vizsgára.

-

Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében.

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
-

Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl.: színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).

-

Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl.: farsang, karácsonyi ünnepség).

-

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
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-

A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös)
programok.

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
-

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban az éves
munkatervnek megfelelően.

-

Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.

-

Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.

-

Belső

továbbképzések,

előadások,

bemutató

órák

szervezése,

megtartása,

óralátogatások.
Munkafegyelem, a munkához való viszony
-

A munkaköri kötelességek teljesítése.

-

Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.

-

Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.

-

Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
-

Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.

-

Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok
szervezésében, részvétel a programokon.

-

Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,
részvétel a kirándulásokon, táborokon.

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
-

Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel.

-

Továbbképzéseken való részvétel.

-

A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.

-

Publikációk

szakmai

(pedagógiai,

szaktárgyi)

témákról

folyóiratokban,

kiadványokban.
Az iskolai munka feltételeinek javítása
-

Lehetőségekhez mérten pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.

-

Az iskolai alapítvány működésének segítése.
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-

Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása
(innováció).

-

Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.

-

Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában
-

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.

-

Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek, véleményezési
feladatainak előkészítésében.

-

Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

Aktív részvétel a tantestület életében
-

A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése – mentor feladatok ellátása.

-

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.

-

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeken.

Az iskola képviselete
-

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése, támogatása.

-

Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.

-

Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről
a helyi médiában.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.

-

A település rendezvényein, eseményein való részvétel.

-

Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb.
életében, civil szervezeteiben.

A vezetői feladatok ellátása
-

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.

-

Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.

-

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.
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Megfelelő munkakapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus
kollégákkal
-

A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.

-

Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a
tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.

-

Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.

-

Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus
kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása).

-

A visszajelzések alapján (vezetőség, szaktanácsadó, kollégák stb.) szerzett
tapasztalatait beépíti munkájába. Önreflektív gondolkodásmód kialakítására
törekszik.

A pedagógussal szemben támasztott elvárások
A nevelő munkája, egyénisége, magatartása
-

Megfelelő megjelenés, öltözködés.

-

A pedagógus magatartása tanulásra, munkára ösztönző. Barátságos, biztató,
együttérző.

-

A tanulók életkorához, képességeihez illeszkedő, megfelelő beszédkultúra,
kérdésfeltevés.

-

Felkészültség, tudatos tervezés, rendszeretet, következetesség, türelem jellemzi.

-

Jellemezze rugalmas, kreatív gondolkodás: újszerű ötletek, elgondolások.

-

Megfelelő, kiegyensúlyozott kapcsolat a gyerekekkel.

-

Tiszteletben tartja a gyerekek személyiségét.

Az óra eredményessége
-

A nevelő a kitűzött didaktikai és nevelési célt milyen mértékben tudta megvalósítani.

-

Meggyőződik az óra eredményességéről.

-

Segítette a jártasságok és készségek kialakítását, képességek fejlesztését.

-

Hozzájárult a tanulók eszköztudásának gazdagításához. (pl.: önálló tanulás
módszereinek megismertetése, értő olvasás gyakoroltatása, szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség

fejlesztése,

problémamegoldó

gondolkodás,

összefüggések

felismerése stb.)
A pedagógusok munkájának értékelése
-

munkaközösségi kérdőívek
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-

pedagógus önértékelése

-

fejlesztési terv elkészítése (fejlesztendő területek)

-

interjú.

Az osztályfőnök feladatai
-

Munkáját osztályfőnöki tanmenet alapján végzi.

-

Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.

-

Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.

-

Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend
kialakítást és elfogadását.

-

Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl.: osztálykirándulás, tanulmányi séta, színház-, múzeumlátogatás)
szervez.

-

Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.

-

Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.

-

Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.

-

Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel,
pedagógusokkal.

-

Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.

-

Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen
tájékoztatja a szülőket az e-ellenőrzőn keresztül.

-

A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal
írásban értesíti.

-

Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.

-

Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.

-

A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.

-

Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.

-

A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.

37

-

Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő
tanulókkal.

-

Az osztály tanulóinál közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában,
együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és
családsegítő szolgálattal.

-

Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai
munkáját.

-

Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.

-

Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi
állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl.:
tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).

-

Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.

-

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

-

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

-

A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy megrovásban
részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás
lefolytatására.

-

Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, naprakészen és pontosan vezeti a KRÉTA
naplót. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján
jár el.

-

A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki
órákat, azokra előre felkészül.

-

Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.

-

A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével

kapcsolatos

feladatokat,

elkészíti

az

ehhez

szükséges

dokumentumokat.
-

Elkészíti az osztályfőnöki tanmenet.

-

Elkészíti az osztálystatisztikákat.

-

Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.
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-

Kitölti és vezeti az osztálynaplót (e-napló), hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat,
és szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról.

-

Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.

-

Figyelemmel kíséri a szakértői vélemények felülvizsgálatának idejét, igény szerint
pedagógiai jellemzést készít a tanulókról.

-

Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai
szakszerűségét.

Az osztályfőnöki munka dokumentumai
-

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).

-

A munkaközösséggel együttműködve meghatározza a tervezett fogadó órák és szülői
értekezletek időpontját az adott tanévre. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet
hívhat össze.

-

Meghatározza a szülői értekezletek tervezett témáit.

-

Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.

-

Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.

-

Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.

Az osztályfőnök által készített statisztikák tartalma
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
-

Tanulók száma, ebből leány

-

Állami nevelt (gondozott)

-

Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

-

Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló

-

Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló

-

Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul

-

Az iskolába járás alól felmentett tanuló (egyéni munkarendű)

-

Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók

-

Más településről bejáró tanuló

-

Nem magyar állampolgár

-

Évfolyamismétlő

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
-

Tanulók száma

-

Osztályozott tanulók száma és aránya
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-

Osztályozatlan tanulók száma és aránya

-

Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga

-

Az osztály tanulmányi átlaga

-

Kitűnő tanulók száma és aránya

-

Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén

-

Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

-

Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

-

Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya

-

A bukások száma tantárgyanként

-

A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei

-

Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és
az elért helyezések)

-

Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók
száma és az elért helyezések)

-

Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
szempontjai
-

Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya,
új tanulók, távozók).

-

Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális
elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi
munka).

-

A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, a bukások, a tehetséges tanulók
eredményei).

-

Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.

-

Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók).

-

A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).

-

A szülői házzal való kapcsolat (a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési
elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).
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-

Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai
feladatokat:


Milyen változások történtek az előző értékelés óta?



Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?



A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik
célszerűnek?
Feladatok a nevelés-oktatás első szakaszára (1 – 4. évfolyam):

-

a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon;

-

a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása,
szabályozása és értékelése, ezért, a tanulásszervezés meghatározó szempontja a
tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen;

-

alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd);

-

a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben
a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának
gazdagodását;

-

alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket;

-

támogassa az egyéni képességek kibontakozását;

-

az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit;

-

a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisa alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben;

-

működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában;

-

törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociáliskulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak;

-

tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető
értékeket;

-

erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat;

-

a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését;

-

személyes, építő jellegű visszajelzéseivel reális értékelést adjon a tanulóknak.
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Feladatok a nevelés-oktatás második szakaszára (5 – 8. évfolyam):
-

fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti,
társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz
szükségesek;

-

az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a
tanulók

önismeretét,

együttműködési

készségét,

akaratát,

segítőkészségét,

szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját;
-

olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja
megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét;

-

tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és
jellemzőit;

-

tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát
a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban;

-

a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti
felelősségre, a mindennapi magatartásra;

-

vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás
mellett élő különböző kultúrák iránti igényt;

-

erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen
más

népek

hagyományainak,

kultúrájának,

szokásainak,

életmódjának

megismerésére, megbecsülésére;
-

fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon
„globálisan gondolkodni és lokálisan cselekedni”;

-

felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét;

-

a test és a lélek harmonikus fejlesztése;

-

a szocializáció folyamatainak elősegítése;

-

az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése;

-

a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása;

-

a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és
magatartásuk minősítéséről;

-

adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az infokommunikációs
technikákat.

42

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai
(1–10. évfolyam)
-

fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe;

-

mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;

-

a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;

-

az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia, zenei
képességek fejlesztése, alapozó terápia és a művészeti képességek fejlesztése
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;

-

az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;

-

a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása;

-

a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;

-

a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;

-

a kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel
összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával;

-

a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és
az önművelés alapozásával;

-

az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás
fejlesztése, a differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti
készségek fejlesztésének egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük
folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés;

-

fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat;

-

az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi
meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az
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állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel
összefüggő praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatokat segíti elő;
-

a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában,
konfliktusok

kezelésében

is

alkalmazzák,

döntésképességüket

szervezett

gyakorlatokban és spontán élethelyzetekben is érvényesítik;
-

az iskolában folyó nevelő – oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési rendszerében
meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a
formatív és szummatív méréseket;

-

alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket, a
fejlesztő jellegű értékelést.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei
- minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve
távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat;
-

a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett
szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele;

-

személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság
elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása;

-

a mentális képességek céltudatos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés
alapozásával, gyakoroltatásával;

-

az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges,
alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
érvényesül;

-

megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia
fejlesztésére kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert, az IKT kínálta
lehetőségeket;

-

diagnosztikus, központilag kidolgozott, standardizált mérőeszközt alkalmazunk az
első évfolyamon az ép intellektusú tanulók esetében (Difer).

-

formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve választjuk ki,

-

a szummatív tesztek elkészítése munkaközösségi feladat, a félévi és év végi
felmérések, értékelés alapjául szolgál.
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A nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük:
A: a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi
módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat,
önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló;
B:

a

tevékenység

megszervezésének

módszerei:

csoportképzés,

kooperatív

feladatmegoldás, követelés, megbízás, (ön)ellenőrzés, (ön)értékelés, játékos módszerek,
gyakorlás;
C: a magatartásra ható módszerek:
Ösztönző módszerek: (ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret (pl: szóbeli dicséret
nyilvános formái: - osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, iskolai összejöveteleken
(tanévzáró ünnepély, ballagás…); írásbeli dicséret formái: - osztályfőnöki dicséret
(ellenőrzőbe, osztálynaplóba), - intézményvezetői dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba),
oklevél, kitüntetés, alapítványi fenntartói, országos szintű elismerések.
Kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés, párhuzamos osztályba
való áthelyezés, áthelyezés másik iskolába, tanuló kizárása az iskolából.
Gátlást kiváltó módszerek felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, tilalom, átterelés,
elmarasztalás.
A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik. Ezek a
következők lehetnek:
-

nyelvi eszközök

-

nem nyelvi eszközök

-

szociális technikák

5.4.2. Összegzés
ALAPELVEK

CÉLOK

FELADATOK

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Iskolánk nevelő –
oktató munkájában a
demokratizmus,
a
humanizmus,
az
egyén tisztelete, a
lelkiismereti
szabadság,
a
személyiség
fejlődése, az alapvető
közösségek (család,

Alakítsuk
ki
az
alapvető
kulcskompetenciákat
a tanulókban:
- anyanyelvi,
- idegen nyelvi,
- matematikai,
természettudományos,
- digitális,

Fejlesszük az egész
életen
át
tartó
tanuláshoz szükséges
motívumokat
(önfejlesztő
elképzelések)
és
tanulási képességeket
(stratégiákat
és
módszereket)!

A
modern
személyközpont
ú,
interaktív,
tapasztalati
tanulásra
alapozó
tanulásszervezé
si
eljárások,
módszerek,
pedagógiai

A
képességkibontakoztató
felkészítés
megszervezhető
integrált
felkészítésként is,
ha
a
közösségfejlesztés
és
a
személyiségfejleszt
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nemzet, az európai
nemzetek közössége,
az
emberiség)
együttműködésének
kibontakoztatása, a
népek,
nemzetek,
nemzetiségi, etnikai
csoportok és a nemek
egyenlősége,
a
szolidaritás
és
a
tolerancia
értékei
hatják át a tanításitanulási folyamatokat.

Iskolánk a fiatalokat
felkészíti az önálló
ismeretszerzésre és
önművelésre, ennek
feltétele a tanulási
képességek és szilárd
alapkészségek
kialakítása.

Az
egyéni
adottságokat
figyelembe
véve
alakítjuk
tanítványainkban
a
teljesítményközpontú beállítódást
(attitűd), az önálló
tanulás képességét.

- a hatékony önálló
tanulás,
szociális
és
állampolgári
kezdeményezőképess
ég
és vállalkozói komp.,
- esztétikai-művészeti
tudatosság
és
kifejezőképesség
Minden kompetenciaterület tartalmazza a
szükséges ismeretek,
képességek
és
attitűdök tárházát a
NAT szerint

A tanulás tanítását és
az
önálló
ismeretszerzés
képességének
kialakítását minden
pedagógus tekintse
kiemelt feladatának!

Minden
kolléga
helyezzen
kiemelt
hangsúlyt
a
kreativitás
fejlesztésére és a
(belső)
tanulási
motiváció erősítésére!

A kulcskompetenciák
NAT
által
meghatározott
rendszere
járuljon
hozzá a szükséges
ismeretek,
képességek
és
attitűdök
közvetítésével
a
kritikusgondolkodás,
a
kreativitás,
kezdeményezőképess
ég,
a
problémamegoldás, a
kockázatértékelés, a
döntéshozatal és az
érzelmek
kezelése
elsajátításához.
A tanulási stratégiák,
módszerek
és
technikák
megtanítása minden
tanulónak.
A mérés, mint a
képességfejlesztés
kiindulópontja nem az
elsajátított
ismeretanyag
mennyiségének,
hanem
a
kompetenciák
szintjének
meghatározását
szolgálják

Differenciált
nehézségű
feladatokkal,
testreszabott egyéni
és
csoportos
foglalkoztatással
lehetőséget adunk az
egyéni haladási ütem
kialakítására.

kultúra
általánossá
tétele.
A
tanulás
tervezésében,
szervezésében
és
irányításában
a
tevékenységközpontú
tanítási
gyakorlatot
honosítjuk
meg,
mely
életszerű
helyzetek
teremtésével
alkalmat
nyújt
konkrét élmények
és
tapasztalatok
gyűjtésére;

A
mérési,
ellenőrzési,
értékelési
meghatározott rend
szerint
funkciójuknak
megfelelően
elvégezzük
a
diagnosztikus,
a
formatív
és
szummatív
méréseket.

Gazdagító, dúsító
feladatokkal,
programokkal
és
valódi problémák
megoldásával
alkalmazkodunk a
különböző tanulói
képességekhez.

és a halmozottan
hátrányos helyzetű
és az e körbe nem
tartozó
tanulók
közös felkészítése
keretében valósul
meg;

A
tanulásmódszertan
beépítése 5 – 10
évfolyam tantárgyi
struktúrájába.
A
diagnosztikus
és
formatív mérések
mérőeszközeit
iskolai
szinten
készítjük el, illetve
választjuk ki.

Egyéni
fejlesztő
programokkal
(felzárkóztató,
fejlesztő, versenyre
készítő
tehetséggondozó),
és
a
modern
informatikai
eszközök
alkalmazásával
(tablet,
laptop)
segítjük az egyéni
haladási
ütem
követését.
A
diákokat bevonja a
tananyaghoz
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fellelhető
webes
felületek
megismerésébe,
kritikus
használatába.
A
kiváló
adottságokkal
és
képességekkel
rendelkező
tanulóknak
is
lehetőséget teremtünk
tehetségük
kibontakoztatására.

Alkotó
pedagógiai
klímát teremtünk az
eredményes munka
érdekében.

Támogatást adunk a
szociokulturális
hátrányok
leküzdéséhez.
Szakszerű
nevelési
gyakorlat
megvalósítására
törekszünk.

Az
általános
társadalmi
modernizációt
követve lépést tartunk
az
informatikai
forradalommal.
A
kompetencia
alapú
oktatás
fokozatos
kiépítésével

A képességfejlesztés
és tehetséggondozás
minden
tantárgy
keretében
legyen
kiemelt szempont –
mind a tanórai és
tanórán
kívüli
foglalkoztatási
formákban

A
tehetséges
gyermekeket
valós
szükségleteik szerint
segítsük
a
saját
önfejlesztő
stratégiájának
kialakításában
és
megvalósításában.

A tanórai és tanórán
kívüli
tevékenységekben,
a
tanulmányi
versenyekre történő
felkészítéssel,
szerepléssel.

Az intelligencia és
kreativitás
fejlesztő
egyéni
programokkal.
A
komplex
személyiségépítés
teljes
eszközrendszerével.

Jellemezze
munkánkat egyfelől a
következetes
követelés
és
igényesség, másrészt
a tanulók jogainak,
emberi méltóságának
tiszteletben tartása, a
velük
szemben
megnyilvánuló
pedagógiai tapintat,
bizalom,
megértés,
türelem,
igazságosság,
segítőkészség!

Demokratikus
alapokon
álló,
integratív tanár – diák
viszonyt alakítunk ki.
A
tanítási
órák
légköre,
hangulata
oldott, a tanulók
sikerorientált
beállítódással
dolgoznak,
a
pedagógus
csak
facilitáló
szorongásszintet tart
fenn.

Növeljük a tanulók
aktív
részvételét
igénylő
ismeretszerzési
módok
arányát
(megfigyelés,
kísérlet,
új
információs
és
kommunikációs
technikákat
alkalmazó
anyaggyűjtés,
modellezés,
szerepjáték,
drámapedagógia
stb.).

Az ismeretek és
összefüggések
tanulói felfedezése,
a
szemléltetés,
cselekvés,
az
aktivizáló
módszerek
alkalmazása
jellemzi a tanulási –
tanítási
folyamatokat.

Akadályozzuk meg
azt,
hogy
a
szociokulturális
hátrányok
tanulási
esélyegyenlőtlenséget
eredményezzenek!

A
rászoruló
gyermekeket
hatékony
felzárkóztató
munkával, napközi
otthonos ellátással,
tanulószobai
foglalkoztatással,
illetve igény szerint
kollégiumi
elhelyezéssel
segítjük.

Differenciált
foglalkoztatással, az
egyéni
haladási
ütemhez igazított
fejlesztő terheléssel.
Alkalmazzuk
a
kooperatív tanulásitanítási technikákat
és módszereket!

Felzárkóztató,
differenciált
csoportos
foglalkozás
keretében és egyéni
felzárkóztató,
habilitációs
foglalkozásokkal.

Minden pedagógus
tanulja
meg
és
alkalmazza a modern
infokommunikációs
technikákat,
a
számítástechnikai informatikai
eszközöket a saját
tantárgya
oktatása
során!

Tanórai keretben és
azon
kívül
megtanítjuk
gyermekeinknek
a
számítástechnika
alapjait, az interaktív
táblával
folytatott
oktatási metódust.

A
fejlesztő
programok
alkalmazásával
lehetővé
tesszük
minden tanulónak
az egyéni tanulási
utak érvényesítését.

Alsó
tagozatban
már
megismerkednek a
számítógéppel,
barátkoznak játékos
képességfejlesztő
programokkal,
a
felső tagozaton és
középiskolában.
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alkalmazzuk az SDT
– programokat.
A
kortárs
kapcsolatok
megerősítésével,
elemi állampolgári
és a mindennapi
életvitellel
összefüggő
praktikus ismeretek
nyújtásával.
A
diákönkormányzat
érdemi
működtetésével.
A
különböző
kommunikációs
technikák
és
konfliktuskezelési
stratégiák
elsajátítása.

A
tanulási
tevékenységek
közben és a tanulói
közösségben való élet
során fejlessze a
tanulók önismeretét,
együttműködési
készségét, akaratát,
segítőkészségét,
szolidaritásérzését,
empátiáját!

Az elemi és politikai
szocializáció
folyamatainak tudatos
irányítása,
elősegítése.

A szociális, életviteli
és
környezeti
kompetencia
fejlesztése a nevelési
célrendszer központi
eleme; a konstruktív
életvezetésre történő
felkészítés feltétele.
Ezáltal válhat a fiatal
egyénileg sikeressé,
és
társadalmilag
hasznossá.

A pozitív tartalmú
társas
kapcsolatok
építése, az egyéni
életélés kultúrájának
megalapozása,
a
természeti
társadalmi és emberi
környezet
felelős
alakításában
való
aktív részvétel.

Az alsó és középfokú
oktatásban
alkalmazzuk
a
kerettantervi jellegű –
műveltségterületeken
átívelő
hat
programcsomagot,
amely
lehetőséget
kínál a képességek és
készségek
kialakítására,
valamint az attitűdök
formálására

Ezek:
Én és a világ
Én és a másik
Az én dimenziója
Polgár
a
demokráciában
Felnőtt szerepek
Toleranciára
nevelés

Pozitív életfilozófiát
közvetítünk,
megalapozzuk
a
konstruktív
életvezetés
és
egészséges életmód
készségét.
Kiépítjük a jóléti
modell alapelemeit:
1./egészségcentrikusság,
2./alkotáscentrikusság,
3./minőségcentrikusság
4./kultúracentrikusság

A kommunikációs - és
viselkedéskultúra
elsajátíttatásával
alakítsuk
ki
tanítványainkban
a
tárgyi és személyes
világukban
való
eligazodás
képességét!
Tudják
helyesen
megítélni az emberi
kapcsolatok
jelentőségét
és
minőségét!

Tudatosítjuk
a
gyermekben
a
szűkebb és a tágabb
környezetből
megismerhető
erkölcsi
értékeket,
erősítjük a pozitív
szokásokat
és
a
humánus
magatartásmintákat.
Választási
/döntési
helyzetekben
felelősen cselekedni.

A környezettudatos
magatartást,
a
pozitív életvezetési
és kulturált társas
kapcsolati formák
elsajátítását
lehetővé
tevő
játékoktól
a
drámapedagógiai
eszközökön át a
valós
élet
problémáinak
kezeléséhez
mintákat
adó
szituációk
megélésével.

A
közösségek
biztosítanak terepet a
növendékek
önállóságának,
öntevékenységének,
önkormányzó
képességének
kibontakoztatásához.

Személyes
példamutatással
neveljük
gyermekeinket
a
változatos
kommunikációs
technikák
alkalmazására,
toleranciára,
a
másság
elfogadására,
empátiára,
az
emberi
jogok
tiszteletben
tartására,
a
konfliktusok
kezelésére.

A programcsomag
részét
képező
tanulói és tanári
eszközök.
Kooperatív tanulástanítási technikák,
drámapedagógiai
módszerek,
demonstrációs
eszközök,
IKTanyagok.

Gazdag
tevékenységrepertoár
kialakításával
gyakorló
terepet
biztosítunk
az
életszerű
tapasztalatok
megszerzéséhez.
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Reális önismeret és
életszemléletformálással segítjük a
továbbtanulási
/
pályaválasztási
döntések kialakítását,
a tudatos életpályaépítést
megvalósítását.

A testi, szellemi és
lelki
fejlődés
harmóniájának
integrációja
a
személyiségben.

Pozitív énkép és reális
önfejlesztő stratégiák
kialakítása
minden
tanulóban.
A tanuló legyen képes
énképébe,
önreflexióiba
integrálni
az
elsajátított
tudást,
készségeket,
a
tanulást
segítő
beállítódásokat
(attitűdök),
motívumokat
Fejlesszük
a
munkavállaláshoz
szükséges
kompetenciákat:
rugalmasság,
kreativitás, önállóság,
döntéshozatal,
cselekvőképesség,
magabiztosság,
kritikus
szemlélet,
felelősségtudat,

A NAT valamennyi
műveltségi területe
szolgálja
a
kulcskompetenciák
fejlesztését:
- a magyar nyelv és
irodalom;
- a matematika;
- az ember és
társadalom;
ember
a
természetben;
földünk
–
környezetünk;
- a művészetek;
- az informatika;
- az életviteli és
gyakorlati
ismeretek;
- a testnevelés és
sport;

Cél: Az emberi élet
harmóniájának
megtalálása,
a
boldogságélmény
megélése,
a
konstruktív
életvezetés az egyén
hasznára
és
a
társadalom javára.
Sokoldalú
kompetenciákkal bíró
ifjúság nevelése, akik
a felnőtt életben
megtalálják helyüket
és boldogulásukat.

A
hatékony
matematikatanulás
érdekében megfelelő

A tanulási környezet
indítson
aktív,
konstruktív
elsajátítási

A
pedagógusok
sajátítsák
el
és
adekvát
módon
alkalmazzák a tanuló
megismerési
eljárásokat
és
módszereket!
Alakítsuk
ki
tanítványainkban az
önmegismerés
és
önkontroll;
az
önmagukért
vállalt
felelősség,
az
önállóság;
az
önfejlesztés igényét
és képességét

Az
egyéni
munkakultúra
kialakítása,
a
kötelességekhez való
pozitív viszonyulás
(attitűd) kiépítése.

Kiemelt
fejlesztési
feladataink:
- énkép, önismeret,
- hon-és népismeret,
európai
azonosságtudat
- egyetemes kultúra,
aktív
állampolgárságra, - demokráciára
nevelés,
- gazdasági nevelés,
környezettudatosságr
a
nevelés,
- a tanulás tanítása,
- testi és lelki
egészség,
- felkészülés a felnőtt
szerepekre
Egyensúlyt
kell
találni az egyéni
tanulás,
a
felfedeztetés,
a

A
tanuló
megismerési
technikák
és
eljárások
elsajátítása
és
szükség
szerinti
alkalmazása
az
iskola belső mérésiellenőrzési
eljárásoknak
megfelelően.

Iskolapszichológus,
egyéni és közösségi
beszélgetések,
pályaválasztási
tanácsadás.

Emberléptékű
következetes
követelés.
Fejlesztő
hatású
visszacsatolás,
mérés-értékelés.

Önértékelés,
önkontroll,
önfejlesztő
stratégia.
Pozitív
tartalmú szociális
kapcsolatok építése.
A
kulturált
és
egészséges életvitel
kialakítása.

A
sokoldalú
módszertani
kulturáltság
és
változatos eljárások
gazdag tárházából
minden
fejlesztő
hatású
adekvát
eljárás
alkalmazható.
A
pedagógus munkája
a
professzionális
mesterségből ezáltal
válik
alkotó
művészetté.

A hagyományos és
digitális
ismerethordozók
sokaságából
kiválasztva az adott
életkorban célszerű
módszereket
és
eszközöket; egyéni
és
csoportos
aktivitásra serkentő
munkaformákkal.

Önszabályozási
stratégiák,
autentikus, életszerű
helyzetek

Szituációs játékok
Gyakorlati életből
vett
problémák
megoldása.
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tanulási
környezet
kialakítása.

Kiemelten fontos a
produktív
nyelvi
tevékenységek
fejlesztése,
ezeken
belül a szóbeliség
prioritást élvez.

folyamatokat
tanulókban!

a

A beszédfejlesztés fő
céljai:
-interakció
-összefüggő beszéd

Az
írásbeli
szövegalkotás
fejlesztése
is
alapvetően fontos a
mai
modern
világunkban

Növekedjen a tanuló
kreatív íráskészsége,
ezzel képes lesz
meglévő ismereteit
ötletesen, újszerűen,
szokatlan funkcióban
használni.

A
szövegértés
a
beszédértés és az
olvasás
kompetenciáját
foglalja magában.

A cél, hogy a tanuló
fő vonalaiban képes
legyen megérteni a
köznyelvi beszédet, a
legfontosabb
információkat ki tudja
szűrni, tudjon követni
részletesebb
instrukciókat.
Továbbá,
hogy
megértse
a
közlésekben
kifejezett érzelmeket.

A
projektmunka
minél szélesebb körű
bevezetése
és
alkalmazása a tanulók
nyelvi
készségeit
integrálja és fejleszti
az általános tanulási
képességeket is mint
tervezés,
információszerzés,
kooperatív tanulás.

A projektmunka során
a tanulók átélhető,
valós
élményeket
szereznek,
tevékenységüket
önmaguk irányítják, a
csoportban
való
együttműködés
a
kommunikatív
nyelvhasználatot
erősíti.

Az
értékelés
kompetenciákra

A
megszerzett
nyelvtudás

problémamegoldás, a
szervezett oktatás és
irányítás között.

A tanuló az alapvető
szükségleteinek
kielégítése céljából
egyszerű közléseket
tud tenni, felszólítani,
kérni,
utasításokat
adni.
Személyekről,
tárgyakról, helyekről
egyszerű közlések..
Tudjon írni:
-üzeneteket
-feljegyzéseket
-életrajzot
-magánlevelet
-egyszerű
történéseket

A
legfontosabb
feladat,
hogy
a
hétköznapi témákról
szóló
szövegeket
megértse a tanuló.
Hosszabb szövegeket
hallva, olvasva a
kívánt
információt
megtalálja, megértse.

A tanulók képesek:
-egy adott modellt
követve
saját
szöveget alkotni
-saját
munkájukat
bemutatni
-követni
tudja
a
projektkészítés
lépéseit
-megérti a projekt
forrásaként használt
szöveg üzenetét és a
fő információt
Az
értékelésnek
fontos része legyen

kialakítása, amelyek
során
szerzett
kompetenciákat a
későbbiekben
alkalmazniuk kell.

Viták
indítványozása

Betanult szerepeket
el tud játszani.
Csoportos
páros
felkészülés
után
interakcióban vesz
részt
Felkészülés
után
ismerős, személyes
témában informál.

A
párban
ás
csoportban
dolgozzák fel az
adott
témákat,
szituációkat.

Ajánlott
nyelvi
tevékenységek:
-vázlatkészítés
-életrajz írása
-élménybeszámoló
-feljegyzés írása
-történet tömörítése

Minták, vázlatok,
produktumok
elemzése, alkotása.
Gyakorlás

Mindenféle
szövegtípus
hallgatása
és
olvasása
a
megfelelő
nyelvi
szinthez igazodva.
-hírműsor
-filmrészlet
-interjú
-történetek, mesék,
-versek

Autentikus olvasott
és hallható anyagok.

Szabad interakció:
-feladatfelmérés
-tervezés
-követés
-értékelés
-megvitatás

Érdemjegy,
pontszám

és

Különböző anyag és
eszközhasználat,
minél
szélesebb
választékban.

-ünneplés
-dicséret
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irányuljon
és
kommunikatív
nyelvhasználat során
történjen.
Fontos
összehasonlítási
szempont a tanuló
korábbi teljesítménye.

fenntartása egy életen
át tartó folyamat. A
bizalommal
teli
légkör növeli a tanuló
önbizalmát,
önbecsülését,
önismeretét.
Cél,
hogy az értékelés,
fejlesztő
jellegű
legyen.

-az önértékelés
-a társak értékelése.
Legyen szubjektív,
kvalitatív és szöveges.
Figyelembe kell venni
az eltérő kiindulási
nyelvi szinteket.

százalékok nélkül,
szóban és írásban is
visszajelzést kap a
tanuló, ami kiemeli
erősségeit és annyi
problémával
szembesíti,
amennyit
a
közeljövőben
reálisan
képes
megoldani.

-oklevél
-naplóvezetés
-közös értékelés

5.4.3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladat: Az alapvető emberi, erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és
meggyőződéssé alakítása.
A tanulók értelmi nevelése.
Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére vonatkozó törekvés igényének kialakítása.
A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált
magatartásminták és kommunikáció elsajátítása.
A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
A tanulók akarati nevelése.
Feladat:

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására

vonatkozó igény fejlesztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség
kialakítása.
A tanulók nemzeti nevelése.
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Feladat:

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

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
A tanulók állampolgári nevelése.
Feladat:

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a
közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi közéletben való részvételre.
A tanulók munkára nevelése.
Feladat:

Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A
felelősségtudat, szabálytudat és az alkalmazkodóképesség erősítése.
A tanulók egészséges életmódra történő nevelése.
Feladat:

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény
kialakítása.
A tanulók családi életre nevelése.
Feladat:

A tanulók, és minden ember életében kiemelt szerepe van a családnak. A

családnak kiemelkedő szerepe van a gyermekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
önismeretének, testi-lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Fontos a
harmonikus

családi

minták,

erkölcsi

normák

közvetítése,

a

párkapcsolatok

kialakulásában, a családi életben felmerülő konfliktusok kezelésében.
Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés.
Feladat:

A tanulókban belső igény kialakítása arra, hogy a környezettel, a

természettel harmóniában éljen. Helyes szokásrend kialakítása, a környezet ápolása,
gondozása. A fenntartható jövőkép tudatos formálása.
Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelése.
Feladat:

A személyiségfejlesztő nevelés különös jelentőséggel bír tanulóinknál. A

másság, a fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítő magatartás kialakítása. A szociális
érzékenység, az együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás kialakítása.
A tanulók gazdasági, pénzügyi nevelése.
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A tanulók felkészítése a változó gazdasági-társadalmi helyzet adta

Feladat:

lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok).
Ismeretek nyújtása a célszerű gazdálkodás, pénzhasználat és a fogyasztás területén. A
saját felelősség és az értékteremtő munka felismerése.
A tanulók médiatudatosságra nevelése.
Feladat:

A tanulók képességeinek megfelelően értsék az új és hagyományos

médiumok

nyelvét.

Ismerjék

az

ismeretszerzési,

művelődési,

önkifejező

kapcsolatteremtési lehetőségeket. Tudatosuljon bennük az ezekben az alkalmazásokban
lévő veszélyforrások, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmi érintkezés
megkülönböztetése.
ALAPELVEK

CÉLOK

Nevelő - oktató

önismeret

személyiségfejles

kialakításában, az

ztésre törekszünk.

tanítványaink
szükségleteit,
motivációs
bázisát.
Az iskolai élet
szervezésének és
a pedagógiai
hatásrendszer
alakításának

ESZKÖZÖK

fiatalokat a reális

komplex

megismerjük

ELJÁRÁSOK

Támogassuk a

munkánk során

Ezért

FELADATOK

erkölcsi és
Az iskolai

jellembéli

tevékenységrends

tulajdonságok

zer minden eleme

felismerésében és

segítse a tanulók

tudatos

testi, értelmi,

formálásában!

érzelmi, akarati és

Teremtsük meg a

jellembeli

feltételeit tanulóink

tulajdonságainak

szükségleteinek

harmonikus

kielégítéséhez:

fejlődését!

biológiai;
biztonságérzet, a

meghatározó

közösséghez

szempontja a

tartozás, az

tanulói

Folyamatosan

Tesztek,

megismerjük,

dramatikus

követjük és

játékok,

elősegítjük

önmegvalósítási

személyiségük

lehetőségek,

fejlődését.

szereplési

Tapasztalatainkat

alkalmak

megosztjuk a

teremtésével

kollégákkal és a

segítjük

szülőkkel.

tanítványainkat

Alkalmazzuk a

saját

tanuló

személyiségük

megismerési

megismerésében

technikákat.

és fejlesztésében..

intellektuális-

szükségletek

esztétikai és az

mind teljesebb

önmegvalósítás.

kielégítése.
Igyekszünk

A fiataloknak

Segítsük felfedezni

Reális

Folyamatos

megismerni

legyen áttekintése

és fejleszteni

önértékelésre

visszacsatolás a
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minden

saját

minden

késztetjük a

reális énkép

tanítványunk

személyisége

gyermekben /

tanulókat. Valós

alakítása

személyiségszerk

összetevőiről,

fiatalban a

életszituációk

érdekében

ezetét, s

képességei és

személyiségének

teremtésével

„szociális tükör”

elősegítjük a

tehetsége

saját értékeit;

segítjük az önálló,

évén. Mind az

reális önismeretük

határairól és

keressük minden

aktív,

alacsony, mind a

alakítását,

lehetőségeiről,

gyerekben az

felelősségteljes

túl magas

formáljuk az

legyen

egyedit, a

személyiség

önértékelés esetén

önmagukhoz és

betekintése a

megismételhetetlen

kialakulását.

a realitásokkal

társaikhoz fűződő

viselkedése

t, támogassuk őket

A valós állapotból

való

(szociális)

hátterébe,

önmaguk

kiindulva

szembesítésre, a

viszonyukat

motívum-

kiteljesítésében!

fogalmazzunk

reális önkritika /

(attitűdjüket). Az

rendszerébe,

„A gyerek nem

meg egyénre

kritika

ember

helyesen ítélje

edény, amit meg

szóló

kialakítására

személyiségét

meg az emberi

kell tölteni, hanem

személyiségfejles

törekszünk.

tükrözi

kapcsolatokban

fáklya, amit lángra

ztő programot!

viszonyulásainak

játszott szerepét,

kell lobbantani.”

rendszere: az

hatását!

önmagához, a
szűkebb - tágabb
emberi- és
természeti
környezetéhez, a
munkájához való
viszonya.
Az egyes életkori

Az érzékelés,

Valamennyi

fejlődési

észlelés, figyelem,

pszichikus

szakaszok:

emlékezet, képzelet

funkció

Az életkori

latencia kor (6-8

és gondolkodás

működését

pszichikus

év); prepubertás

pszichikus

fejlesszük, de a

sajátosságokhoz

kor (9-11 év);

funkcióit tudatosan

serdülőkorban

alkalmazkodunk.

pubertás kor (12-

fejlesszük a

már a produktív

16 év) jellemzőit

nevelési - oktatási

gondolkodásra

vegyük

folyamatokban!

helyezzük a

figyelembe

Ezzel

hangsúlyt. Ezzel

A kreatív
személyiségbeállítódást
erősítjük, az
ismeretszerzés
induktív és
deduktív útját
egyaránt
alkalmazzuk.
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(terhelhetőség,

megalapozzuk a

alapozzuk meg a

A tágan

motiváció,

tanuláshoz

kreatív

értelmezett

viselkedési

szükséges

személyiségjegye

tanulási

sajátosságok,

alapkészségeket.

k kialakulását.

folyamatokban a

társas kapcsolatok

az aktivizáló

stb.)!

módszereket
részesítjük
előnyben.

A pedagógus
személyisége
alapvető
motivációs
tényező, közvetett
módon
meghatározója a
tanulói
teljesítménynek, a
tantárgy iránti
érdeklődésnek, a
személyes
kapcsolatok
minőségének
(magatartási
modell, irányító
személy).

A pedagógus
Lehetőleg

vértezze fel magát

alakítsunk ki

a professzionális

minden tanulóban

szakmai-

sikerorientált

módszertani tudás

beállítódást,

elemeivel, a tanuló

ennek érdekében

személyiségének

alkalmazzon

megismeréséhez

minden

szükséges tudással,

pedagógus

a tanári-tanulói

hatékony tanítási

interakciós és

stratégiákat,

kommunikációs

nevelési stílusa

készségekkel, a

legyen integratív

konfliktusok

felismerhető

kezeléséhez és

együttműködéssel

megoldásához

!

szükséges
képességekkel

A szociális
befolyásolás

A tanulókkal a

folyamatai közül

„megszó-

a behódolás, az

líthatóság”

azonosulás és

közelségében

interiorizáció

élnek a

közül az utóbbira

pedagógusok.

törekszünk,

Demokratikus

amelyet nem a

együtt-működési

hatalmi

készséget

tekintéllyel,

tanúsítanak

hanem a

korlátozottan

vonzerővel,

tekintélyelvű

hitelességgel és

nevelési

értékeink

gyakorlatot

vállalásával

folytatnak..

kívánunk elérni.

A kompetencia-

Az iskola

Az értelem

Kognitív

A kompetencia

alapú oktatás

pedagógiai

kiműveléséhez

képességek

területekre

részprogramjait is

gyakorlata adjon

kapcsolódó

fejlesztése:

készített tanulói

magába foglaló

teret: a színes

tanulási

kognitív rutinok

eszközök

pedagógiai

sokoldalú iskolai

motívumok és

(műveletek),

(tankönyvek,

programunk

életnek, az egyéni

tanulási módok, a

kognitív

munkafüzetek,

össze-állításánál

és csoportos

megismerési vágy

kommunikáció,

feladatsorok,

elsődleges

tanulásnak,

fejlesztése, a játék-

problémamegoldá

fejlesztő

szempont a

játéknak,

szeretet és az

s, a tanulási

programok,

nevelés - oktatás

munkának;

alkotásvágy

életforma

demonstrációs
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személyiségfejles

fejlessze a tanulók fejlesztése, a

kialakítása a

anyagok és

ztő hatásának

önismeretét,

tanulási

pedagógusok és

mérőeszközök

érvényesítése.

együttműködési

teljesítmény

szülők

stb.) célszerű

készségét, eddze

optimalizálását

együttműködése

alkalmazása.

akaratát!

segítő

révén. Az egyéni

személyiségjegyek

(önálló) tanulási

erősítése minden

stratégiák és

pedagógus napi

módszerek

feladata.

kialakítása.
Élményszerű,

A tanulók

Az iskolai társas

Megalapozzuk a

ismerjék meg és

szituációk az

szociális (társas)

sajátítsák el a

iskolai

kompetencia, a

szociális

pozitív szociális

viselkedés

szokások,

alapvető

kialakulását.

szabályait,

Tudatosan

alakítsuk ki

fejlesztjük

bennük az egyéni

tanítványaink

szociális

társas

értékrendet, a

hatékonyságát.

döntési szabadság

A pedagógusok -

és felelősség

a segítő életmódra

összhangját.

nevelés - sikere

Formáljuk

érdekében

tanítványainkat

rendszeresen

belső kontrollos,

pozitív mintákat

asszertív

nyújtanak a segítő

személyiségekké!

együttműködés

Legyenek

változatos

tisztában a

formáival.

mindenkori

Olyan iskolai
életrend
kialakítása,
működtetése,
amelyben a tanulók
biztonságban érzik
magukat, mivel a
magatartási
szabályok
átláthatók,
kiszámíthatók,
mindenkitől
egyértelműen és
következetesen
elvártak.
Tudják higgadtan

osztályközösség
mindennapi
életében
„terepgyakorlatké
nt” szolgálnak a
tanulóknak az
egyének és
csoportok
kölcsönös
megértésének,
együttérzésének,
segítőkészségének
élményszerű
megtapasztalásáh
oz; a pozitív és
negatív érzelmi

kezelni a

viszonyulások

konfliktusos

kezeléséhez

szituációkat is.

(szimpátia –

szociális

antipátia

státusukkal.

kapcsolatok).

pozitív minták
felkínálása,
szociális
szokások,
attitűdök
bemutatása,
meggyőződések,
értékítéletek,
ismeretek és
készségek
nyújtása,
személyes
példamutatás,
történelmi
személyiségek,
irodalmi, drámai
hősök tetteinek,
magatartásának
átélési
lehetőségeivel, a
negatív,
antiszociális
minták pusztító
hatásának
csökkentése,
fékezése.
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A személyes
kompetencia
fejlesztésével az
egészséges és
kulturált
életmódra
nevelést
szolgáljuk. A
harmonikusan
fejlett
személyiség
szükségleteit
meghatározó
életfilozófia
részévé válik.
Kiépítjük és az
egyéni életélési
kultúra részévé
tesszük a pozitív
tartalmú
viszonyulásokat
(attitűd),
szükségleteket
(igényszint),
motívumokat
(cselekvésre
késztető belső
hajtóerő),
szokásokat
(sztereotip módon
működő
cselekvések).

Személyes
képességek
fejlesztése:
önkiszolgálás,

Beszélgetés, vita,

önellátás,

véleménycsere,

önkifejezés,

élethelyzetek,

önvédelmi

A tanuló tudatosan

Az önellátó és

szituációk

(egészségvédő,

alakítsa a saját

identitásvédő

eljátszása, azok

identitásvédő,

pozitív

képesség,

elemzése,

önreflexív

életfilozófiáját,

tevékenységformá

kiselőadások,

képességek

egészséges

inak

prezentációk,

(önértékelő,

életmódját,

gyakoroltatása az

jelenetek

önmegismerő,

szokásrendszerét!

életkori

bemutatása,

önfejlesztő

A tanuló

sajátosságoknak

dramatizálás,

képesség).

személyiségébe

megfelelően.

színjátszás,

A tanuló legyen

építsük be a jóléti

A személyiség

kiállítások,

tisztában a

modell központi

egészséges

vetélkedők,

személyiséget

kategóriáit.

önérvényesítéséhe

irodalmi - zenei -

veszélyeztető

- egészség,

z, ugyanakkor a

képzőművészeti

negatív

-önmegvalósítás –

függőségi

alkotások, tablók,

hatásokkal

alkotás,

relációk

sajtófigyelés,

(negatív hatású

- minőség

megtapasztalására

videofilmek,

társas viszonyok,

mindenben,

is alkalmas

bábozás,

káros

- egyéni életélés

szituációk

tematikus gyűjtő

szenvedélyek -

kultúrája,

teremtése.

munka, fénykép-

drog, alkohol,

és

dohányzás,

videofelvételek,

elégtelen

riportok stb.

táplálkozás,
mozgásszegény
életmód stb.)!

Az iskola szakmai

Az értelmi és

Az önfejlesztő

Minden

A testi - lelki jó

profiljának

érzelmi

képesség

korosztály jusson

komfort-érzés

megfelelő

intelligencia

alapozásával, a

hozzá az

érdekében a sport-

speciális -

fejlesztése mellett

saját adottságok,

életkornak

foglalkozások,
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szakmai

a pozitív tartalmú

képességek és

megfelelő

vetélkedők,

kompetenciák

jellem és akarati

tehetségük

művészeti: zenei,

szervezett

fejlesztését, az

tulajdonságok

felmérésével

vizuális esztétikai

játékok, kulturális

alkotó képesség

személyiségbe

segítsük

befogadás és

programok,

kibontakoztatását

ágyazása. Az

tanulóinkat

megismerés

versenyek,

vállaljuk.

önkifejezés

megtalálni

lehetőségéhez, és

képesség-fejlesztő

gazdag és igényes

erősségeiket!

kapjon

és önismereti

tárházának

Indirekt módon

inspirációkat a

foglalkozások

bemutatása,

segítsük a saját

művészi

szervezése.

befogadó- és

önfejlesztő

önkifejezésre.

alkotó képesség,

stratégiáik

Az iskola

improvizációs

kialakítását!

esztétikus külső

képesség, verbális

és belső

és nem verbális,

környezete

valamint vizuális

fejleszti ízlésüket,

kifejező képesség.

igényességüket.
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Frusztrációs
nevelési
szituációkban
adekvát
konfliktusmegoldási
stratégiákat
alkalmazunk:
problémamegoldó
(győztes-győztes),
alkalmazkodó,
elkerülő,
kompromisszumk
ereső, versengő
(győztes-vesztes).

A nevelő
személyiségének
fontos eleme a
hitelesség
(kongruencia), az
elfogadás és az
empátia (beleélő
készség), önmaga
állandó
fejlesztésére,
interperszonális
készségeinek
javítására kell
törekednie!

A verbális és

A kortársi

nonverbális

interakciókat

kommunikációs

indirekt módon

képességek

irányítjuk, s a

változatos

pozitív tartalmú

formáinak

csoportnyomás

megtanítása.

eszközét a kívánt

A

nevelési hatások

problémamegoldás

elérésének

lépéseit tudatosan

szolgálatába

betartjuk (a

állítjuk. A

probléma

szempontváltás

meghatározása, a

képességét

konfliktusban

gyakorlással

érintett személyek

sajátíttatjuk el.

azonosítása,

Követendő

lehetséges

mintákat nyújtunk

megoldási módok

a

keresése, a

kommunikációba

választott

n és a

megoldás

konfliktusok

kivitelezése.

kezelésében!

A nevelőtestület a
neveléssel
összefüggő
mérési –
értékelési
ismereteket és
készségeket igény
szerint
alkalmazza.
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A bevezetőben

Korlátozottan

vázolt valamennyi

tekintélyelvű és
A pedagógus
tekintélyét a
szakmai - emberi
autoritásra
alapozzuk.
A pedagógus
személyisége
alkotó művészetté
nemesíti a
professzionális
szakmai
munkáját.

magas szintű
demokratizmusra
épülő nevelési
stílusra
törekszünk, a
pedagógusok
bánásmódja,
kontrollmódszerei
a nevelés
folyamán,
alkalmazkodjanak
a gyerek
életkorához,
alkatához,

nevelési
A szociális

módszernek

befolyásolás

létjogosultsága

fokozatait a
helyzetnek
megfelelően
alkalmazni:
behódolás (alapja a
hatalom),
azonosulás (alapja
a vonzerő) és
interiorizáció

Változatos, a
szituációkhoz
adekvát módon
megválasztott
nevelési
eljárásokat és
módszereket
alkalmazunk.

lehet, de annak
eldöntése, hogy
mikor, melyik
megoldást
alkalmazza a
pedagógus, az
kizárólag a nevelő
döntésének a
függvénye.

(alapja a

Az építő és

hitelesség).

estleges romboló
következményeit

reakciómódjaihoz

egyaránt vállalnia

!

kell.
Formáljunk
sokoldalú társas
kapcsolatokra
képes,
környezettudatos,

Az iskolánkban
folyó pedagógiai
tevékenység
alapja a tanuló,
nevelő, szülő
együttműködése

A pedagógus
bánásmódja és
nevelési stílusa
legyen szociálintegratív!

egészséges
életmódot
közvetítő, kialakító
személyiségeket
valamennyi
tantárgy tanítása
során, kiemelten az
osztályfőnöki órák
témakörének
körültekintő

Sokféle
Az ember és
társadalomismeret
, etika modul
keretében
összehangoltan az
osztályfőnöki
témákkal,
valamint az
egészségnevelési
modul
tartalmával.

ismerethordozó,
médiaanyag,
demonstrációs
eszköz,
infokommunikáci
ós technika
rendelkezésünkre
áll.
Ezeket az egyéni
és csoportos
ismeret-elsajátítás
szolgálatába
állítjuk.

megválasztásával
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A következetes

Egészséges és

Tanulóink

követelés és

Az önellátó

kulturált étkezés,

A formális és

személyiségébe

igényesség,

képesség,

öltözködés,

informális

építjük a

másrészt a

viselkedés

testápolás,

szerepek

szociális (társas)

tanulók jogainak,

tevékenységformái

rendszeretet, a

értelmezése,

kapcsolatok, a

emberi

nak megismerése,

lakás és az

elemzése,

konstruktív

méltóságának

gyakoroltatása,

osztályterem

(szimulatív-

életvezetés, és az

tiszteletben

tudatosítása

berendezéseinek

játékos)

emberi-

tartása, a velük

változatos

rendben tartási

gyakoroltatása, a

természeti-

szemben

formákban az

igénye, az

szerepkonfliktuso

társadalmi

megnyilvánuló

életkori

önkiszolgáló

k „megélése”,

környezet

pedagógiai

sajátosságoknak

munkák, a

feloldásuk

alakításának

tapintat, bizalom,

megfelelően.

közlekedés, és a

lehetőségeinek

képességét.

megértés, türelem

vásárlás szokásai,

feltárása.

és igazságosság.

mintái, készségei.

Az
empátiaképesség
A különböző

kialakításával

A formális és

érdeklődésű,

növelni a másság

A harmonikus

informális

értelmi, érzelmi,

elfogadásának, a

együttélés

emberi-közösségi

testi fejlettségű és

toleranciának a

szabályainak és

kapcsolatokat

motivációjú

fokát.

napi gyakorlatának

építő fórumok,

gyermekeket

A társadalmi

befogadása,

rendezvények,

felkészítjük a

együttélési

követése.

programok

tovább tanulásra

normák és formák

szervezése.

kölcsönös

A különböző
kompetenciaterületek
programcsomagja
i, a hozzájuk
készült tanulói és
tanári eszközök,
demonstrációs
anyagok.

alakítása.

5.4.4. A közösségfejlesztéssel, az
kapcsolatos pedagógiai feladatok

iskola

szereplőinek

együttműködésével

Az iskola közösségeinek együttműködése
Az intézményvezetés és a nevelőtestület együttműködése
- Az intézmény nevelőtestületének munkáját az intézményvezetés irányítja, melynek
tagjai: az intézményvezető, a helyettes, valamint az érdekképviseleti megbízottak. Az
intézményvezetőség havi rendszerességgel értekezik.
-

Az intézményvezetőség tagjai kötelesek:
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Az intézményi értekezlet után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az

-

ülés döntéseiről, határozatairól,
az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az

-

intézményvezetőség felé.
A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy

-

munkaköri

vezetőjük,

illetve

választott

képviselőik

útján

közölhetik

az

intézményvezetőséggel.
Az intézményvezetőség működése
Intézményvezetőség és az
Feladatok

Együttműködés fórumai

intézményi nevelőtestület
értekezletei - legalább évi
3 alkalom



Pedagógiai Program,



SZMSZ



Házirend,



éves munkaterv



munkáltatás,
tantárgyfelosztás



az együttműködés
formái,



közös értekezletek
előkészítése



az éves beiskolázási
terv elfogadása

 intézményvezetőségi
értekezlet legalább havi
1 alkalommal
 intézményvezető és

Tanévnyitó értekezlet
Félévi értekezlet

helyettesi

Évzáró értekezlet

megbeszélések,

Egyéb, az intézmény

 különböző értekezletek, egészét érintő
 megbeszélések,

döntéshozások

 intézményvezető és az

meghozatalakor

érdekképviselet
megbeszélései

Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése
- Az iskolavezetés a központi intézményben és a tagintézményekben külön-külön
működik. Tagjai az iskola intézményvezetője a helyettes, a munkaközösségek vezetői,
a diákönkormányzat képviselője és az érdekképviselet.
-

Az iskolavezetőségi értekezlet határozatairól az intézményvezető tájékoztatja a
nevelőtestületet.
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Az iskolavezetés működése
Iskolavezetőség és
Feladatok

Együttműködés fórumai

nevelőtestület értekezletei legalább évi 3 alkalom

 az intézmény
dokumentumainak
előkészítése,
 osztályozó értekezletek

 az éves munkaterv
elkészítése,
 a munkaterv
végrehajtásának
ellenőrzése,
 intézményi
problémáinak
megvitatása,

 iskolavezetőségi
értekezletek legalább
havi 1 alkalommal,
 megbeszélések

 intézményi felelősök

 tanévnyitó értekezlet
 félévi értekezlet
 évzáró értekezlet
 munkaértekezletek

beszámoltatása,
 a szakmai munka
értékelése, ellenőrzése

A szakmai munkaközösségek együttműködése
Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
-

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének
összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett
feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:

-

a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,

-

iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,

-

a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

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

az intézményvezető, legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,

-

a diákönkormányzat vezetője évente két alkalommal a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén és az iskolagyűlésen keresztül,

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve az e-ellenőrzőn keresztül) tájékoztatják.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az intézményvezetőhöz az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez,
a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve a Szülői Közösséghez
fordulhatnak.
-

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve

választott

képviselőik,

tisztségviselőik

útján

közölhetik

az

iskola

igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal, illetve
a szülői közösséggel.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése,
irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt
a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt
közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
Az iskolai diákönkormányzat
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő
szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelésioktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A
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diákönkormányzat saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint működik. Jogait a
hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza.
A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet
számára.
A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a diákönkormányzat
készíti el, tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai
diákönkormányzat élén, annak Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak
szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai diákbizottság áll. A
tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a diákönkormányzat vezetője
képviseli. A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és
fogja össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető
bízza meg. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben
meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat
vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése
előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az
előző közgyűlés által eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel az alábbiakra:
 a tanulói jogok helyzete és érvényesülése,
 az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatai.
A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az intézmény belső
működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az
iskola berendezéseit – az intézményvezető való egyeztetés után – szabadon használhatja.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
(Nkt. 48.§ 4. pontja)
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása
előtt,
 a házirend elfogadása előtt
Különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladat:

Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli

tevékenységéhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
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A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Feladat:
A tanulói közösségek irányításával a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm - a felnőttek
elvárásainak megfelelni akaró - személyiségének lassú átalakulásától az autonóm önmagát értékelni és irányítani képes - személyiséggé válásáig.
Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladat:
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben,
hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladat:
A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a
tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a
közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt
vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési
formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladat:
A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi,
viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása,
ápolása.
A közösségfejlesztés fontos területei a tanórán kívüli események, megemlékezések,
pályázatok, iskolai rendezvények, kirándulások, versenyek, amelyekről bővebben az
5.4.3. fejezetben esett szó.
5.4.5. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását
szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák
5.4.5.1.
A tanulók személyiségfejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb
tanítási – tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra:
Az iskola nevelői a tanítási – tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást
óravezetést.
a) A motiválás célja, hogy a tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is
tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük
azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését,
vagyis állandó aktivitását biztosítják.
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c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az,
hogy a pedagógusok nevelő – oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb
mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin
előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így –
elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára
támaszkodnak.
5.4.5.2.
A tanulók személyiségfejlesztését a következő tanítási órán kívüli
tevékenységek segítik:
Az iskola nevelői kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás
biztosítását és az érdeklődésüknek, képességeiknek leginkább megfelelő, szabadon
választható tanórán kívüli tevékenységek biztosítását.
Hagyományőrző tevékenységek, ünnepeink:
Az iskolával való első találkozás, az óvodai védett környezet elhagyása a
gyermek, a szülő számára szorongást, bizonytalanságot okozó tényező. Ennek oldására
született a beiratkozás vagy tájékoztatás alkalmával történő beszélgetés, az iskola, az
osztályok, a tanulók megtekintése.
Az első tanítási napon köszöntjük az új tanulókat, és ezen a napon tartjuk az első szülői
értekezletet is.
Nem csak a fogadás, de a tanulóin búcsúztatása is hasonló formában történik. A
ballagás, a búcsúztatók, a műsorok, a diáktársak sorfala között vonuló végzős diákok
ünneplése, iskolai életünk fontos pillanata. A szalagavató ünnepség megrendezésével
hagyományt teremtettünk.
Nemzeti ünnepeinkről (1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulója),
faliújságok, plakátok és ünnepi műsorok készítésével emlékezünk meg.
Az ünnepek sorában első helyen áll a karácsony, amelyben a napközis csoportok
műsorral ajándékozzák meg az egész iskola közösségét. A szervezett közös ünnepet az
ajándékozás és az osztályszintű karácsony követi.
A Mikulás ünnep és a farsangi jelmezfelvonulás és a húsvéti ünnepkör
népszokásai is a hagyományos rendezvényeinkhez tartoznak.
Anyák napján a kisiskolás korosztály együtt köszönti műsorral, virággal,
ajándékkal a meghívott édesanyákat, nagymamákat.
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Megünnepeljük a Madarak és a fák napját, a Víz Világnapját és a Föld Napját.
Gyermeknapon általában egy napon át tartó rendezvények várnak a tanulókra:
játékok, vetélkedők és közös kirándulás.
Iskolai szintű rendezvényeink:
Hagyományt teremtettünk a házi versenyekkel, vetélkedőkkel. Nagy érdeklődés kíséri a
matematika-, anyanyelvi-, és szavalóversenyt, valamint az 1-4. évfolyam számára kiírt
képzőművészeti pályázatot és szépírás versenyt.
Kulturális rendezvényeink közé tartozik a csoportos színház-, múzeum- és
könyvtárlátogatás.
Regionális szintű rendezvényeink:
Iskolánk tanulói rendszeresen indulnak az alábbi megyei szintű versenyeken:
 Komplex Tanulmányi Versenyen,
 Váci Mihály Szavalóversenyen
 Matematika versenyeken
Sportversenyek:
 Őszi - Kupa kispályás labdarúgó torna
 Értünk - Velünk Kispályás Labdarúgó torna
 Atlétikai Verseny
 Gyermeknapi Kupa
 Asztalitenisz
 Úszás
Diákönkormányzat:
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az
iskolai diákönkormányzat munkáját a megválasztott tanulói küldöttekből álló vezetőség
irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott
nevelő segíti.
Napközi otthon:
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolában a tanítási napokon a délutáni
időszakban az 1-10. évfolyamon napközi otthon működik. Napközi otthoni ellátásban
részesül valamennyi tanuló igény és rászorultság alapján. Az alapozás éveiben a
szoktatás, az intenzív fejlesztés érdekében csak indokolt esetben tekintünk el a napközis
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foglalkozás elutasításáról. A felsőbb évfolyamokon a tanulók önállósága, egyéb
elkötelezettségei, családi munkamegosztásban történő részvétele és egészségi állapota
szerint mérlegeljük a napköziből való távolmaradást.
A napközis időszakban az iskolai élet számos területén kínálkozó programokban
vesznek részt a tanulók pl.: kulturális programok, sportkörök, testedzés, klubfoglalkozás,
könyvtárlátogatás és használat, manuális tevékenységek, vetélkedők stb. Adott
foglalkozási rend szerint alakul a heti program, összehangoltan, szervezetten. Minden
tanulócsoportnak naponta 90 perc áll rendelkezésére, amelyet tanulásra, gyakorlásra,
feladatok elvégzésére használhat fel.
Szakkörök:
Érdeklődés szerint szerveződő, különböző korosztályú és évfolyamú tanulókat magába
foglaló közösség. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkör programjának, céljának, vezetőjének előzetes ismerete
alapján választanak a tanulók érdeklődés, képesség és vonzalom szerint az egyes
tevékenységek között.
A programok a tanórákon kívül rekedt gazdag műveltségi anyag célzatosan rendezett
egységeit kínálják, képességfejlesztés, tehetséggondozás, a személyiség gazdagítása, a
szociális kapcsolatok bővítése céljából. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek
művésziek, technikaiak, szaktárgyúak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési
kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola
lehetőségének figyelembe vételével az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését
olyan dolgozó is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
Iskolánk az alábbi szakköri tevékenységeket kínálja:
 Irodalmi színpad
 Informatika
 Idegen nyelvi (angol)
 Ritmus zenekar
 Tömegsport
 SportPoharak
 Floorball
 Barkács
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Versenyek, vetélkedők, bemutatók:
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti
stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
A programok megszervezését és lebonyolítását a nevelők szakmai munkaközösségei
vagy a szaktanárok végzik.
Tanulmányi kirándulások:
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a
nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente legalább egy alkalommal
tanulmányi kirándulást szerveznek.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások:
Egy - egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon
tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel önkéntes, az esetenként
felmerülő költségeket a szülőnek kell fedezni.
A Lázár Ervin Program keretében az 1.-8.osztályos diákok évente egyszer ingyenesen
színházi, tánc vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyére mehetnek.
Szabadidős foglalkozások:
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva
különféle szabadidős programokat szervez: kirándulások, táborok, színház-, múzeum- és
állatkerti látogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb. A szabadidős
tevékenységeken való részvétel önkéntes.
Iskolai könyvtár:
A tanulók egyéni tanulását, érdeklődési körének bővítését a tanítási napokon látogatható
iskolai könyvtár segíti.
Hit - és vallásoktatás:
Az iskolában területileg illetékes, bejegyzett egyházak, hit- és vallásoktatást szerveznek.
A hit- és vallásoktatáson való részvételéről a szülő dönt.
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5.4.5.3.
A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése:
Mivel a beilleszkedési nehézségek leküzdése a tanulók és a tanárok közös érdeke, nagy
gondot fordítunk erre a területre.
A szakiskolába lépéssel megváltoznak a tanulók körülményei:
 új környezet, esetleg a családtól való huzamosabb távollét (kollégista, bejáró),
 új közösség,
 új tanárok, más tanulási technikák stb.
Ezek a hatások sok tanuló számára megnehezítik a beilleszkedést. Pedagógusaink célja,
hogy lerövidítsék, illetve gördülékenyebbé tegyék ezt a folyamatot. Segítenünk kell
abban, hogy a szakiskolát elkezdő tanulók:
 minél eredményesebben szerepeljenek,
 értékrendjük kialakuljon és megszilárduljon,
 és szeressék, ahol tanulnak, és amit csinálnak.
Iskolánk pedagógusai a következő alapelveket követik a beilleszkedés megkönnyítése
érdekében kitűzött célok eléréséhez:

A



meg kell nyernünk a tanuló és a szülő bizalmát,



folyamatos motiválás mind a tanórán, mind a tanórán kívül,



példamutatás (következetesség, pontosság, önfegyelem).

beilleszkedéssel

járó

nehézségekkel

összefüggő

pedagógiai

tevékenységek

iskolánkban:
 Tájékozódunk a tanulók családi hátteréről. (Módjai: felvételi elbeszélgetés,
tanulói, szülői beszélgetés.)
 Fokozott

türelemmel

igyekszünk

átsegíteni

tanulóinkat

az

átmeneti

nehézségeken, úgymint klikkesedés, önbizalomhiány, nem megfelelő magaviselet
stb. (Módjai: személyes konzultáció, az óra folyamán is a személyes odafigyelés
hangsúlyozása, tanulóktól kért írásbeli visszajelzés.)
 Folyamatos kapcsolattartásra törekszünk a szülőkkel. (Módjai: levélben,
telefonon, személyesen/szülői értekezlet, fogadóóra.)
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 Arra ösztönözzük a tanulókat, hogy ők is segítsék egymást a beilleszkedésben.
(Módjai: osztályszintű, vagy személyes elbeszélgetés, közös feladatok megoldása.)
 Szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval,
gyermekjóléti szolgálattal és a gyámügyi hivatallal.
 Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.
 Habilitációs és rehabilitációs órák megszervezése.
 Napközi otthon biztosítása.
 Felzárkóztató foglalkozások biztosítása.
 A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai.
A magatartás – konfliktus kezelése legalább olyan fontos feladatunk, mint a
beilleszkedéssel járó nehézségek leküzdése. Úgy gondoljuk, hogy e két terület egyazon
nevelési folyamatnak egymást követő fázisa. A pedagógus számára a legfontosabb, hogy
tisztában legyen a kiváltó okokkal annak érdekében, hogy a problémát kezelni tudja. Az
iskolában előforduló magatartás – konfliktushelyzetek a következők:
 Provokatív magatartás,
 Klikkesedés,
 Hangulati ingadozás (introvertáltság, extrovertáltság, depresszió stb.).
 Tartósan gyenge tanulmányi eredmény.
 Figyelem hiánya.
 Nem megfelelő attitűd a tanóra folyamán.
 A tanuló nem mond igazat.
 Szociális háttérből fakadó önbizalomhiány, szégyenérzet.
 Alulmotiváltság.
A tanulók magatartás – konfliktusainak általunk számba vett okai a következők:
 A hirtelen és drasztikusan erőteljessé vált társadalmi egyenlőtlenség.
 A médiából szerzett negatív információk.
 Az olvasottság hiánya.
 A hagyományok alulértékelése.
 A serdülőkorral járó sajátos lelki változások.
 A családnak, mint lelki támasznak a hiánya.
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Iskolánkban a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók magatartás –
konfliktusainak kezelésére:
 Személyes figyelmet szentelünk a felvetődő problémákra.
 Lehetőség van négyszemközti konzultációra tanuló és pedagógus között.
 Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel.
 Igyekszünk a tanulókban elmélyíteni a hagyományok őrzését.
 Példát mutatnak a tanulóknak (tolerancia, pozitív gondolkodás)
 Törekszünk arra, hogy megnyerjük a tanulók bizalmát.
 Fontosnak tartjuk, hogy a tanulókat keresztnevükön szólítjuk.
 Biztosítjuk a tanulót, hogy mindig van lehetősége a változtatásra.
 Önálló döntésképességüket megerősítjük.
 Beszélgetés során, akár személyes, akár osztályszintű, rávezetjük a tanulókat a
helyes megoldásra.
Pedagógusaink hisznek abban, hogy diktatórikus módszerekkel nem érhetünk el tartós
előrehaladást. Arra törekszünk, hogy egészséges lelkű tanulókat neveljünk.

5.4.5.4.

Tehetséggondozás, képességfejlesztés

A tehetség: pszichológiai értelemben azt jelenti, hogy valaki egy tevékenységben vagy
tevékenységkomplexumban az átlagosnál magasabb teljesítményre képes.
Innováció a tehetséggondozásban:
Célok:
 Olyan tervszerű és speciálisan motivált nevelőmunka, ahol a tanulók érzékennyé
válnak saját környezetük gyakorlati problémáira.
 A tehetséggondozás újszerű formáját hassa át az EU-s elvárás. (A tehetség ne
pusztán csak elméleti felkészültségben, hanem a gyakorlati kreativitásban is
tükröződjön.)
 A tehetséggondozás újszerűsége nyilvánuljon meg a gyakorlati életre való
felkészítésben.
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Feladatok:
 Tudjunk meg minél többet a tehetséges tanuló képességeiről.
 Határozzuk meg, mit várunk el tanítványainktól.
 Tudnunk kell egyénre szabott feladatokat adni.
Fő feladat:
 A tehetséges tanulók munkájának tervezése, motiválása, ellenőrzése, a munkájuk
elemzése.
 A tehetségekkel való foglalkozásoknak legyen tartalmi és formai gazdagsága.
 A tanulók pályaválasztásának segítése.
A tanulók tehetsége megmutatkozhat a sportban, rajzban, énekben, vers- és
prózamondásban és szakmai gyakorlatban is.
 Az átlagosnál ezeken a területeken jobb képességekkel rendelkező tanulókat a
szaktanárok kiszűrik, tudatosítják bennük a lehetőségeiket, és ösztönzik a
képességeik további fejlesztésére őket.
 Bevonják az iskolai sportkörök munkájába a tanulót.
 A vers- és prózamondásban, rajzban tehetséges tanulókat felkészítjük és indítjuk
városi és megyei rendezésű versenyeken.
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását az
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások segítik.

-

Tehetséggondozás egyéni és kiscsoportos formában.

-

Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.

-

A nem kötelező tanórán tanulható tantárgyak tanulása.

-

Az iskolai sportkör.

-

Szakkörök.

-

Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.).

-

Szabadidős foglalkozások (pl.: színház- és múzeumlátogatások).

-

Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni és
csoportos használata.

-

A továbbtanulás segítése.
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5.4.5.5.

A gyermek - és ifjúságvédelem iskolai feladatai:

Napjainkban, amikor a szülők egy része és a családok is nehezebb helyzetbe kerülnek, s
a gyerekek is egyre kiszolgáltatottabbá válnak, az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
feladata gyarapszik, jelentősége fokozottabbá válik. Növeli intézményünk védő-óvó
feladatainak körét az a tény, hogy tanulóink jelentős hányada a társadalom többségéhez
képest rosszabb megélhetési-, iskolázottsági-, mobilitási és érdekérvényesítési
lehetőségekkel rendelkező családokból érkezik. Figyelembe véve ezen tényezőket,
valamint

korunk

veszélyforrásait,

elsődlegessé

vált

számunkra

tanulóink

személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, mely képessé teszi őket a
helyes ítéletalkotásra, a negatív társadalmi jelenségek elutasítására.
Gondoskodunk a ránk bízott tanulók felügyeletéről, továbbá ellátjuk a gyermek- és
ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Felderítjük a gyermekek fejlődését
veszélyeztető okokat, és a pedagógia eszközeivel törekszünk a kóros hatások
megelőzésére, ill. ellensúlyozására. Szükség esetén a tanulók érdekében intézkedést
kezdeményezünk.
-

Intézményünk

közreműködik

a

gyermekek,

tanulók

veszélyeztetettségének

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködünk a Gyermekjóléti
Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel.
-

Abban az esetben, ha intézményen belül nem tudjuk pedagógiai eszközökkel
megszüntetni a tanulókat veszélyeztető okokat, abban az esetben segítséget kérünk a
Gyermekjóléti Szolgálattól.

-

A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatjuk a szociális segítő
személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontokban, hol kereshető fel.

Prevenciós feladataink:
-

Segítők, szakemberek bevonásával az egészséges életmódról (drog, alkohol,
dohányzás, szexualitás, AIDS stb.) rendszeres tájékoztató, felvilágosító programok
szervezése.

-

Tanulóink számára biztosítjuk a nevelésükhöz, oktatásukhoz szükséges biztonságos és
egészséges környezetet; iskolai tanulmányi rendjüket pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkornak és fejlettségüknek
megfelelően alakítjuk.

-

Tanulóink számára biztosítjuk családja anyagi helyzetétől függően a kedvezményes
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étkezés, az ingyenes tanszerellátás, s napközis ellátás igénybevételét.
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
-

A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokért felelős szociális segítő segíti az iskola

pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.
-

Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy problémáikkal hol és
mikor fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi
feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.

-

Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények címét és telefonszámát.

-

A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján
megismert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében –
családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét.

-

Gyermekbántalmazás védelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem
szüntethető veszélyeztető tényező meglét esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot.

-

A Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz esetmegbeszéléseken.

-

Kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálatokkal és a gyámügyi hatóságokkal.

-

A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítását kezdeményezi az illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni
ellátás formájában történő nyújtására.

-

10 óra igazolatlan mulasztás esetén kéri az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat
közreműködését.

-

Törvényes képviselők (szülők) távolléte esetén különleges helyzetekben (rendőrségi
eljárás) képviseli a gyermek érdekeit.

-

Felmérést készít és nyilvántartást vezet az iskola veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
tanulóiról.

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai az 1 - 4. évfolyamon:
-

A tanulók elemi szükségleteinek biztosítottsága (élelem, ruházat, tanszer, pihenés).

-

A tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása, és testi
épségének megóvása a családon belül és a családon kívül.

-

A tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az
iskolaorvosi szolgálaton keresztül, az iskolafogászati rendeléseken.
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-

A tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása
(ügyelet, étkezés, fejlesztő foglalkoztatás, felzárkóztatás, tehetséggondozás stb.) a
tanuló igénye szerint.

-

A család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások pénzbeli és természetbeli - felkutatása, a hozzájutás segítése, támogatása, valamint
tanácsadás a családellátó tevékenységhez.

-

Segítségnyújtás a kulturált szabadidő eltöltéséhez, az életkoruknak, fejlettségüknek
megfelelő rendezvényeken való részvételre.

-

Gyors és hatékony intézkedést eszközölni a gyermeket veszélyeztető helyzetben.

-

Folyamatosan ellenőrizni a tanuló eredményeit, a rendszeres iskolába járást - szükség
esetén eljárást kezdeményezni.

-

Segítséget nyújtani a cigány etnikumú gyerekeknek a kulturális, szociális hátrányaik
csökkentése érdekében, a szabályok és a normák elfogadásáért.

Az 5 - 10. évfolyam gyermekvédelmi feladatai:
-

A rendszeres iskolába járás elérése, a tanulmányok befejezése, a pályaválasztás és az
eredményes szakmatanulás érdekében.

-

Segélyekkel, támogatásokkal javítani a család, a tanuló szociális helyzetét, elemi
szükségleteinek kielégítését.

-

Bekapcsolni az iskolai tevékenységbe, felzárkóztatásba, tehetséggondozásba, az
iskolán kívüli kortárs csoportok tevékenységébe.

-

Életkorának, fejlettségének megfelelő kulturális programokra mozgósítani, üdülést,
táborozást szervezni.

-

Folyamatos, őszinte érzelmi kötődést biztosítani, amelyben problémáit nyíltan
feltárhatja.

-

Segítséget nyújtani a napközis étkezés igénybevételéhez, az egészségügyi ellátáshoz,
segédeszközök megszerzéséhez.

Veszélyeztetettség:
A veszélyeztetettség: „olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében
kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja
vagy akadályozza.” Kialakulásához vezető tényezők: a gyermek családjára, szűkebb
társadalmi környezetére jellemző elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a
devianciák halmozott előfordulása (alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény).
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Veszélyeztetett az a gyermek vagy fiatal, aki családjában, vagy környezetében ismétlődő
vagy tartós:
-

fizikai és/vagy lelki bántalmazásnak,

-

szexuális zaklatásnak, erőszaknak,

-

elhanyagolásnak van kitéve, valamint

-

fejlődésben családja, közvetlen környezete károsan befolyásolja és ezt ellensúlyozni
nem tudja.

Hátrányos helyzet
Hátrányos helyzeten: anyagi, jövedelem hiányokat értünk, azaz az egy főre jutó
jövedelem nem éri el a családban a mindenkori öregségi nyugdíj minimumát. Hátrányos
helyzetű gyermekek és fiatalok azok, akiknek alapvető szükséglet kielégítési lehetőségei
korlátoltak. Családjaik, szűkebb társadalmi környezetük az átlaghoz képest elsősorban
szociális, kulturális téren mutat negatív eltérést. Kialakulásához vezető tényezők:
alacsony jövedelmi-, fogyasztási szint, rossz lakáskörülmény, a szülők alacsony
iskolázottsági-, műveltségi szintje.
A

közoktatásról

szóló

rendelkezések

szerint

hátrányos

helyzetű

tanuló

fogalomkörébe tartozik minden olyan gyermek, akit a jegyző a családi körülményei miatt
védelembe vett, illetve aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. A
rendszeres támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi
támogatása, a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a
családból történő kiemelésének megelőzése. A hátrányos helyzet következménye a tanuló
esélyegyenlősége, míg a veszélyeztetettsége a tanuló személyiségének károsodása lehet.
Pedagógiai munkánkon belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják
gyermekvédelmi munkánk céljainak megvalósítását:
-

Felzárkóztató foglalkozások.

-

Tehetséggondozó foglalkozások.

-

Indulási hátrányok csökkentése.

-

Differenciált oktatás és képességfejlesztés.

-

Személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek).

-

Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése.

-

Családi életre történő nevelés.

-

Napközis foglalkozások.
78

-

Iskolai étkezési lehetőség.

-

Egészségügyi szűrővizsgálatok.

-

A tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek biztosítása).

-

A pályaválasztás elősegítése.

-

A szülőkkel való együttműködés.

-

Tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról és szolgáltatásokról.

Ennek érdekében iskolánk szorosan együttműködik az alábbi szervezetekkel és
intézményekkel:
-

Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal,

-

Gyermekjóléti Szolgálat,

-

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ,

-

Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, Ifjúsági Csoport,

-

Iskolaorvos, iskolai fogorvos, védőnő,

-

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat,

-

ÉFOÉSZ Megyei Szervezete,

-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat,

-

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Hivatal.

5.4.5.6.

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának a segítése

Kudarcról akkor beszélünk, ha a gyermek, illetve a tanuló teljesítménye a normahatár
alatt marad, azaz nem felel meg a követelményeknek. A speciális nevelési szükségletű
gyermekeknél gyakran jelentkezik a kudarc, és ez általában még súlyosbítja a gyermek
helyzetét. A kudarc fakadhat nemtudásból vagy nem akarásból egyaránt. Néha gátlások
következtében áll elő.
A kudarcnak sokféle oka lehet: tudás és képességbeli hiány, a feladatnak megfelelő
magtartás hiánya (figyelmetlenség, gátlások). Mindezek mögött idegrendszeri, biológiai,
családi és iskolai okok húzódhatnak meg.
Az iskolai kudarcokért az iskolai nevelés és oktatás jelentős mértékben felelős lehet.
Negatív hatása lehet pl.: az egyes tanulók fejlődésére a túlzott iskolai követeléseknek, a
túlfáradásnak, a sikertelenségnek. A gyengébb tanulók az eredménytelenség láttán
elvesztik önbizalmukat, önbecsülésüket, és gyakran más téren, sokszor csínytevésben,
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közösség- vagy pedagógusellenes magatartásban igyekeznek kitűnni, vagy teljesen
magukba zárkóznak, gátlásossá válnak.
Hasonlóképpen negatív hatású lehet az oktatás a túl intelligens tanulók számára, ha
az nem kíván tőlük kellő szellemi erőfeszítést.
Negatív hatású lehet az alkalmazott módszer is. Az ösztönzés, dicséret segíti a tanulás
eredményességét. A kudarchelyzetben lévőknél a negatív motivációs hátrány állandóan
nő. A kudarctól tartó tanulóknál nincs meg a megfelelő tanulási készség, sőt pszichés gát
nehezíti a tanulást. A motiváció fokozását a tudásvágyra épülő érdekes, vonzó, aktivizáló
oktatási módszerekkel érhetjük el.
Természetesen a családi körülmények mindig domináns szerepet játszanak. Az
iskolás időszakban rendkívül fontos a szülők és a gyermekek közti érzelmi kapcsolat,
hiszen a személyiségzavarok és a személyiségi nehézségek jelentős része érzelmi eredetű.
A tanuló kiegyensúlyozatlan érzelmi élete, magányossága, érzelmi sérülése okozza igen
gyakran a személyiségzavart és a problematikus nevelési helyzetet.
Feladataink:
-

A követelményrendszer megfelelő kiválasztása.

-

A túlterheltség csökkentése.

-

Az önbizalom, önbecsülés erősítése.

-

Közösségfejlesztés.

-

Gátlásosság feloldása.

-

Kiemelkedő tehetségű gyerekek megfelelő szintű leterhelése.

-

Az alkalmazott nevelő-oktató módszerek helyes megválasztása (ösztönzés, dicséret).

-

A

rászoruló

tanulók

számára

iskolapszichológus,

iskolaorvos,

mentor,

gyógypedagógusok komplex megsegítésének biztosítása.
-

Korrekció, egyéni fejlesztés biztosítása a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók
számára.

5.4.5.7.

Az esélyegyenlőtlenségből adódó szociális hátrányok nehézségek

enyhítése
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek:
-

Felzárkóztató foglalkozás (habilitáció, egyéni fejlesztés).

-

Tehetséggondozó szakkörök.

-

Logopédiai, iskolapszichológusi ellátás.

-

Napközi biztosítása.
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-

Egészségvédő programok szervezése.

-

Családi életre nevelés.

-

Szociális szolgáltatások (reggeli-, délutáni ügyelet, szűrővizsgálatok, étkezési
lehetőség).

-

Iskolai könyvtár, tornaterem, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek
használat.

-

Táborozási hozzájárulások.

-

Továbbtanulás segítése.

-

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége.

-

Szülőkkel való kapcsolattartás, konzultáció.

-

Szakszolgálatokkal való szoros együttműködés.

-

Képesség kibontakoztató program.

5.4.6. Egészségnevelési program
„Egészségesnek maradni annyi, mint igazságosnak és tisztességesnek maradni.”
Az iskolai egészségnevelés törvényi háttere:
A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve
megyei és iskolai dokumentumokat, amelyeket az egészségnevelési program
elkészítésénél figyelembe kell venni.
Az egészségnevelés alapelvei és kiemelt témakörei:
Az iskolai környezeti nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés. Az
egészségnevelés a nevelés azon területe, melynek célja az egészség megőrzésére, illetve
visszaszerzésére, a betegségmentes életévek kiterjesztésére, az egészségkárosító
életmódelemek

kiküszöbölésére

irányuló

magatartás

kialakítása.

Az

iskolai

egészségnevelés azonban nem csak a fizikai, hanem a mentálhigiéniás és a társas
viszonyok terén is átfogó feltételegyüttest kell, hogy biztosítson a felnőttek és a gyerekek
életminősége, jóléte érdekében. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának,
illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata.
Az iskolák tantervében, tanítási gyakorlatában szerepet kapnak az egészségre, az
egészség megőrzésére vonatkozó ismeretek, fogalmak, adatok és összefüggések.
Másrészt az iskolai élet mindennapos gyakorlatában - az iskolai üzemeltetésében,
fenntartásában - gondoskodni kell az iskolában dolgozók és tanulók egészségéről.
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Az egészség a WHO meghatározása szerint egybefoglalja a testi, a mentális, a lelki
és a szociális jólétre való képességeket, állapotokat. Az egészségpedagógia – amely
prevencióra épül - ezért figyelembe kell, hogy vegye a személyiségnek és az intimitásnak
a lényegét jelentő nevelési követelményeket Az egészségnevelés nem korlátozódhat
előadásokra, hanem személyes életviteli tapasztalatokhoz, felismerésekhez is kell
segítenie a benne részesítendőket. Itt is érvényes összefüggés van a pedagógus
egészségtudatos

életvitele

és

egészségnevelés

hatékonysága

között.

Az

egészségállapotoknak és a környezet kölcsönhatásainak be kell épülnie a tananyagba,
azaz a diákoknak ismerniük kell a helyi környezeti kockázatok egészségükre gyakorolt
hatását. A környezeti kockázatok észlelése azt segíti elő, hogy megelőzhetővé váljanak a
megbetegedést okozó helyzetek.
Az egészségnevelés során fel kell tárni a tanulók kockázat- észlelési sajátosságait, és
azokat összhangba kell hozni a tudományosan igazolt tényismeretekkel. A kockázat
észlelés tudatosságának növelése, a hiteles információk tananyagban való beépítése
elősegítheti a megfelelő megelőzési viselkedésmódok kialakulását. Ezért is fontossá válik
az együttműködés az egészségügyi intézmények, szakemberek és az iskola között.
Az egészségnevelés – a mi értelmezésünkben – olyan, a közösségi (és ezen keresztül
az egyéni) magatartás befolyásolására irányuló tevékenység, melynek célja az
életminőség javítása, az egészség megerősítése és a betegségek, a hiedelmek, a
beállítódások és a magatartás befolyásolása. Az egészségnevelés e célját hatékonyan úgy
érheti el, ha abban segíti a közösségeket, egyéneket, hogy nagyobb kontrollal
rendelkezzenek saját életük és egészségük felett. Ehhez pedig valóban szükségünk van
megfelelő tudásra és olyan jártasságokra, amelyek képessé teszik őket e kontrollra és a
megfelelő döntéshozatalra.
Az egészségnevelési program fő célja tehát, hogy hozzásegítse a tanulókat a kellő
ismeretek birtokában, az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend
felépítéséhez. Szerepet kap benne a szülő, a testvér, a kortárs, a nevelő, az orvos, az
ifjúságvédő, a szociális munkás, a vallási közösség, és egyéb nevelési tényezők. Az
egészséges életmódra nevelésért kiemelt felelősséggel tartozik az oktatási intézmény. A
személyiségfejlődés, a társadalmi lénnyé formálás (szocializáció) nélkülözhetetlen
kelléke az élet és egészség védelme. Szoros és lényegi kapcsolatban áll az erkölcsi
értékekkel, megítélésekkel, magatartással.
Az egészségi értékközvetítés az alapvető emberi értékek közvetítéséből nem
maradhat ki.
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Az egészségnevelés alapelvei:
-

A NAT szellemének megfelelő, az egész iskolát átható egészségnevelés szervezett
fejlesztéssel érhető el.

-

A szervezett fejlesztésben prioritást élvez a lelki egészségvédelem, mentálhigiéné,
melynek tartalma ez egyéni és életközösségi kapcsolatok erősebbé, fejlettebbé,
magasabb szervezettségűvé tétele. Ez a szemléletmód garanciája annak, hogy minden
tanár megtalálja a kapcsolódási pontot a saját tárgya vonatkozásában.

-

Az egészségneveléssel összefüggő konkrét feladatok: káros szenvedélyek, helytelen
életmód elleni küzdelem, illetve pozitív és negatív életvezetési ismeretek és
tevékenységek, valamint a balesetvédelem.

-

A legszélesebb értelemben vett megelőzés (prevenció) céljait szolgálja.

-

Tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység.

-

Tömegméretű, mert kiterjed a lakosság minden rétegére.

-

Tudományosan megalapozott, helyes cselekvésre serkentő.

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt témaköreit:
-

Az életkorral járó biológiai-, pszichohigiéniás-, és életmódi tennivalókat.

-

A társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit.

-

Az egészségre káros szokásokat (helytelen táplálkozás, inaktív életmód).

-

Az egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségeit.

-

Az egészség, mint érték tudatosítását.

Az iskola egészségnevelési programjának célja:
-

Az egészség megőrzése, habilitációja, rehabilitációja.

-

Az egészséges életmód szemléletének kialakítása, elfogadtatása.

-

Mindennapos testmozgás biztosítása.

-

A szülők bevonása az egészséges életmódra nevelés folyamatába.

-

Szorosabb kapcsolat kialakítása az egészségügyi dolgozók és (iskolaorvos, védőnő) az
iskola dolgozói, tanulói, ill. a szülők között.

-

Mentálisan az életre felkészült tanulók nevelése, a lelki sérülések gyógyítása
(iskolapszichológus).

-

A tanulók felkészítése a párkapcsolatra, családalapításra.

-

A tisztálkodás, ápoltság tudatosítása.

-

A helyes táplálkozás alapelveinek megismertetése, kialakítása, tudatosítása.
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-

Alkohol-, dohányzás- és drogellenes szemlélet kialakítása.

Feladata:
-

Eszközök, felszerelések biztosítása a program megvalósításához (taneszközök, takarító
eszközök, mosdók, tantermek).

-

Az egészségnevelési programban résztvevők felkészítése a program folyamatára, az
összefonódó feladatokra.

-

Kötelező és szabadon választható programok biztosítása az iskola minden tanulója
számára.

-

Tájékoztató jellegű előadások szervezése.

-

A megfelelő információáramlás biztosítása az iskolán belül és kívül.

-

A programhoz kapcsolódó külső szervezetekkel való kapcsolatteremtés.

-

Éves program készítése, kidolgozása.

-

Értékelés a nyilvánosság előtt (iskolai fórum, értekezlet, DÖK gyűlés).

Az iskolai egészségnevelési program részletei:
1. Az általános testi nevelés a testnevelés órákon, különös tekintettel a gyerekek életkori
sajátosságaira a tanterv figyelembevételével az erőnlét, jó fizikai állapot, edzettség,
mentális egészség céljából.
2. Felkészítés az iskolai illetve iskolák közötti sportversenyekre, sportfoglalkozásokra.
3. Gyógytestnevelési foglalkozások biztosítása a testi deformitások korrigálására, a
belgyógyászati betegségek javítása céljából.
4. Uszodai foglalkozások szervezése egészséges gyerekeknek a sportmozgás elsajátítása
céljából, beteg gyerekeknek gyógyító jelleggel.
5. Tömegsport órák keretében kötetlen mozgáslehetőség biztosítása (kerékpározás,
asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda).
6. Napközis foglalkozások szervezése sportolási lehetőség biztosításával.
7. Egészségnevelő programok szervezése tanítási órán (osztályfőnöki órán), napközis
foglalkozásokon, tájékoztató előadásokon.
8. Táplálkozás: életkori sajátosságok, helyes étrend, egészséges ételek a mindennapi
életben, tájékoztató előadás külső előadó bevonásával.
9. Drogok káros hatása a szervezetre, tudatos elutasítása rendszeres tájékoztató
előadásokon.
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10. Tiszta környezet kialakítása és igényességre nevelő rendszeres feladatok
(osztályterem

és

iskolai

udvar

tisztasága)

segítségével,

illetve

alkalmi

rendezvényekkel.
11. Szelektív hulladékgyűjtés, közhasznú szervezetek bevonásával.
12. Az iskolaorvos rendszeres vizsgálatokkal, a gyerekek rendszeres ellenőrzésével
vegyen részt a programban.
13. Minél szélesebb körben be kell kapcsolódni a hasonló típusú iskolák különböző sport,
illetve versenyrendezvényeibe.
14. A mentális egészségnevelés programját általánosan, illetve egyénre lebontva ki kell
dolgozni az iskolapszichológus segítségével, a fejlesztés folyamatát be kell kapcsolni
a testi nevelés programjába.
15. Kirándulások, sport és egészségnevelő táborok szervezése, pályázatok írásával.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók:
- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
- ismerjék meg az élettannal kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
- ismerjék fel a vészhelyzeteket;
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit;
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek
területén;
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás
alapismereteit;
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai foglalkozások keretében
foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
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3.

Az

elsősegély-nyújtási

alapismeretek

elsajátításával

kapcsolatos

feladatok

megvalósításának elősegítése érdekében:
- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar
Vöröskereszttel;
- tanulóink lehetőség szerint bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
iskolán kívüli vetélkedőkbe;
- támogatjuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel
foglalkozó továbbképzésen;
- minden évben egy alkalommal, egészségvédelemmel, helyes táplálkozással,
elsősegély-nyújtással foglalkozó témanap kerül megszervezése a tanulók
számára.
Az egészségnevelési program célcsoportjai:

-

Az elsődleges célcsoport a tantestület. Ezzel teremtődik meg a lehetőség arra, hogy az
egész iskolát átható szemléletmód alakuljon ki, a tantestület valamennyi tagja
érintettnek, érdekeltnek és felelősnek érezze magát önmaga és a tanulók egészségének
a megőrzésében, az egészségfejlesztésben.

-

A tanulók, mint célcsoport a szemléletmódból adódó tárgyi feltételek kidolgozásán
keresztül válnak a program aktív résztvevőié.

-

A szülők, a tanárok és a gyermekeik közvetítésével válnak az iskolai egészségnevelési
program részesévé: egyrészt szülői értekezleten a program alapelveit ismerhetik meg,
másrészt

az

alapelvek

megvalósításához

felhasznált

tanórai

eszközökről

tájékozódhatnak.

Feladatok:
-

A pedagógusoknak meg kell ismerniük és alkalmazniuk kell azokat a módszereket és
technikákat, amelyek a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését és
fenntartását szolgálják.

-

A gyakorlati, a tanórai munkában való megvalósításhoz a pedagógusok eszköztárának
állandó és folyamatos bővítése szükséges.
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Az iskolában az egészségnevelésben résztvevő szakemberek:
Szakemberek
Iskolaorvos
Védőnő
Iskolapszichológus
Gyógytestnevelő
Testnevelő
Szociális segítő

a)
-

A családi életre nevelés célja, feladata
Az egészségnevelés célja a lakosság egészség-, kulturáltsági szintjének emelésével
egyidejűleg olyan tevékenység kialakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá
formálja.

-

Legfontosabb célja, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét,
és rendelkezzék azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel
környezetét, egészségi feltételeinek javítását, az egyes emberek, valamint a közösség
egészségének a védelmét képes cselekvően megteremteni.

-

Fontos feladat a szülők megnyerése a családi életre nevelés feladatainak
koordinálásában, a gyerekek egészséges fejlődését mindenkor szem előtt tartva.

-

A szülők és az iskola kapcsolatát akkor tekinthetjük megfelelőnek, ha mi, pedagógusok
olyan érzelmi légkört alakítunk ki, ami megnyugtatással, bizalommal tölti el a szülőket.

-

A program akkor lesz működőképes és hatékony, ha fő irányvonala a testi, lelki és a
szociális egységek működését célozza meg.

-

A program figyelembe veszi a speciális nevelési szükségletű gyerekek családi
körülményeit, a szülők viszonyulását az iskolához, a gyerekek közösségének
összetételét, neveltségi szintjét, a tanulók társas kapcsolatait, tanulmányi, magatartási
helyzetét.

-

A program megvalósítása mindenkor feltételezi a szülők igényeinek figyelembevételét,
illetve a tantestület valamennyi tagjának aktivitását és felkészülését e témában.

b)

Az egészséges táplálkozás

Alapelvek, célok, feladatok:
-

A táplálkozás az örökletes adottságokkal és környezeti hatásokkal együttvéve
meghatározó tényezője egészségünknek. Egészségen a testi, lelki és szociális jólét
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állapotának egyensúlyát értjük, s nem csupán a betegség hiányát.
-

Az egészséges táplálkozás kiegyensúlyozott táplálkozást jelent. (Kiegyensúlyozott
akkor, ha helyes, célszerű, egészséges, korszerű és rendszeres. Egészséges a táplálkozás
akkor, ha tartalmazza a szervezet számára szükséges anyagokat.)

-

Legyen változatos és észszerű az ételkészítés.

-

Gyakran étkezzünk, de keveset és mindig azonos időben történjen a táplálékbevitel.

-

Szánjunk elegendő időt a nyugodt táplálkozásra.

-

Szemléletváltás: szükség esetén diétás táplálkozás, amely az élelmezés olyan speciális
vállfaja, mely a táplálkozás optimális beállításával a kóros állapot, betegség kiszűrésére
irányul. A szemléletváltás kialakítását már óvodás korban el kell kezdeni.

-

A táplálkozással kapcsolatban minőségi változásokat kellene elérni, az ifjúságot illetően
elsődlegesek a prevenciós intézkedések.

-

Egészséges életmód: séta, mozgás, káros szenvedélyektől való mentesség.

Nehézségek:
-

A gazdasági helyzet, a meggyökerezett „magyaros” (zsíros, fűszeres, szénhidrátos)
táplálkozási szokások nem teljesítik a korszerű táplálkozás feltételeit.

-

Szokássá vált a nem reggelizés, vagy a rendszertelen étkezés.

-

Gyermekkori obesitas.

-

A szociális háttér miatt gyakori az éhezés, vagy alultápláltság.

-

Az egészségtelen táplálkozás korunk egyik legnagyobb kockázati tényezője. Ezen
egészségkárosító attitűdökön belül igen magas a pszichofarmakonok (nyugtató, altató,
fájdalomcsillapító) szedése.

c)

Alkohol, dohányzás és drogmegelőzés

Alapelvek, célok:
-

Egészségtelen és veszélyes, ha a fiatalok az alkohollal kísérleteznek. Az alkoholról és a
drogról szóló információkat nem kell személyesen is megtapasztalni.

-

A dohányzás káros hatásainak tudatosítása.

-

A diákok magukat is és a közösséget is segítik, ha drog és alkoholmentesen élnek.

-

Pozitív életcélok felállítása, a nevelő személyes példamutatásával.

-

A személyes és civil felelősségtudat kifejlesztése, a megfelelő jogok és kötelességek
ismerete.

-

Az önértékelés kifejlesztése: egészséges szabadidő tevékenységek választása.
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Feladatok:
-

A különböző egészségkárosító hatásokról az iskolában lehetőleg minden fórumon
(osztályfőnöki óra, szülői, tantestületi értekezlet) említést teszünk és hangsúlyozzuk
ezek egészségromboló hatását.

-

Olyan ismereteket kell nyújtani, ami megfelel a fejlődésben levő gyerekek
érdeklődésének és szükségleteinek.

-

A fiataloknak meg kell érteniük, hogy felelősek a döntéseikért és számolniuk kell a
következményekkel.

-

Segíteni kell a gyerekeknek egészséges, produktív életet élni.

-

A szülőknek tudniuk kell, hogy milyen alkohol és drogmegelőző programban vesz részt
gyermekük.

-

Szakemberek meghívása osztályfőnöki órákra, előadások tartására.

-

A dolgozók és a nagykorú tanulók a számukra kijelölt helyeken folytathatják káros
szenvedélyüket, melyet a törvény biztosít számukra.

-

A szülők számára biztosítani kell az alkohol, dohányzás és drogmegelőzéssel
kapcsolatos programok, a tájékoztató kiadványok megismerését.
Mindennapi testedzés

d)

Alapelvek:
-

Elő kell segítenünk a gyermekek egészséges testi fejlődését, fokozni edzettségüket,
teherbíró képességüket, alapvető fizikai képességeiket, ellenálló képességüket

-

A lehetőségekhez képest elégítsük ki a tanulók mozgásszükségletét.

-

Rendelkezzenek az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető ismeretekkel
és felkészültséggel.

-

Járuljunk hozzá a pozitív személyiségjegyek kialakításához.

-

Alakítsuk ki a tanulókban annak tudatát, hogy a testedzés, a sportolás fontos eszköze az
egészség, a munkaképesség megőrzésének, és egyben a szabadidő felhasználásának
egyik kulturált, szórakozást nyújtó formája.

-

Keltsünk a tanulókban érdeklődést, kedvet a rendszeres testedzés és sportolás iránt,
amelyet tanulmányaik befejezése után is öntevékenyen folytatnak.

Célok:
Az egészségnevelési program a céljait csak a tanóra keretei között nem tudja
megvalósítani, ehhez szükséges egyéb sportfoglalkozások szervezett formája is: a
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mindennapos

testnevelés,

gyógytestnevelés,

külső

egyesületekben

történő

versenyeztetés.

Feladatok:
-

A kötelezően előírt testnevelési óráról csak orvosi igazolással vagy szülő által igazoltan
kérhető felmentés.

-

Alapvető higiéniai szabályok betartása (ápolt körmök, hajviselet, bőr és ruházat
tisztántartása).

-

Sportfoglalkozások befejeztével átöltözés előtt mosakodás, tisztálkodás.

-

Kiemelten kezelendő a helyes testtartást biztosító izmok, inak, szalagok erősítése,
nyújtása.

-

A testnevelés órán, sportfoglalkozásokon történő sérülést, balesetet azonnal jelenteni
kell az órát tartó tanárnak. Udvari szünetben történő sérülésnél az ügyeletes tanárnak
kell szólni.

-

Baleset-megelőzés és – elhárítás:
-

Az iskola gondoskodik a rábízott tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás
egészséges feltételeinek megteremtéséről, a tanulók baleseteket előidéző
okok feltárásáról és megszüntetéséről.

-

Testnevelés,

kémia,

szakmai

gyakorlatok

tantárgyakból

év

elején

balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni a tanulókat, melyről jegyzőkönyv
készül.
-

Veszélyes helyzet észlelése esetén a tanulók és dolgozók azonnali jelentési
kötelezettséggel bírnak az iskola gondnoka vagy intézményvezetője felé.

Fejlesztési irányzatok:
-

Bármilyen jellegű testtartási probléma esetén orvosi szakrendelésre irányítani a tanulót.

-

Szabadtéri testnevelési órák alkalmával fel kell hívni a tanulók figyelmét az utcai
közlekedés szabályaira és betartására.

-

Kiemelkedő teljesítőképességgel és teljesítőkészséggel rendelkező tanulók külső
egyesületbe történő irányítása.

-

Pozitív személyiségjegyek fejlesztése a tantárgyból adódó lehetőségekkel.

-

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése a NETFIT diagnosztikus
értékelési rendszeren keresztül történik.
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e)

Iskola – egészségügyi ellátás
Az iskola - egészségügyi ellátást a 26/1997. (IX. 03) NM rendelet írja elő. Az

iskola - egészségügyi ellátása megszervezett, megelőző jellegű, az alapellátás keretén
belül történik.
A rendelet foglalkozik az iskolaorvosi rendelő alapfelszerelésével és az ellátásban
részt vevő szakemberek feladataival.
Szűrővizsgálatok:
Időpontja:
-

biometriás: minden évben minden osztálynál

-

orvosi vizsgálat: az 1. 3. 5. 7. osztálynál

-

alkalmassági vizsgálat: 9. E osztályban

Tartalma:
-

testi fejlődés,

-

mentális, szociális fejlődés,

-

érzékszervek vizsgálata,

-

vérnyomás mérés,

-

fogazat ellenőrzése,

-

mozgásszervek szűrése,

-

degeneratív betegségek.

Közegészségügyi és járványügyi feladatok:
-

életkorhoz kötött, kötelező védőoltások elvégzése, dokumentálása,

-

tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése.

Egyéb feladatok:
-

testnevelési csoportbesorolás, felmentések, gyógytestnevelés,

-

a szakrendelésre utalt leleteinek ellenőrzése, nyomon követése (adminisztrálás a
gondozási füzetben),

-

krónikus betegségben szenvedők nyilvántartása, állapotuk nyomon követése,

-

dokumentálás (törzslapok, ambuláns napló, felmentési törzskönyv, oltási napló,
gondozási füzet) elsősegélynyújtás,

-

egészségnevelés (személyes higiénia, egészséges táplálkozás).
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Célkitűzések:
-

A gyermekek egészségének megőrzése.

-

Probléma esetén minél hamarabb szakellátás biztosítása.

-

A célkitűzés megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása.

f) Az iskola prevenciós tevékenységének területei
Célunk elsősorban a prevenció, amely időben segítene a rászoruló gyermekeknek
minden testi-lelki problémáján. A szülőkkel az illetékes szakemberek a probléma
jellegétől függően folyamatosan tartják a kapcsolatot, szem előtt tartva a gyermek
fejlődését. Ezen feladatok megoldása kellő pedagógiai tapintatot, őszinteséget kíván
valamennyi résztvevőtől.
1. Tanulóinkat a káros szenvedélyekkel (alkohollal, dohányzással, drogokkal)
kapcsolatos ellenállásra, az ösztönző ingerekkel szemben aktív elutasításra
neveljük.
2. A megfelelő iskolai légkör megteremtéséhez együttműködünk a családokkal, hisz
közösen kell vállalni, hogy a tanulókból egészséges, kiegyensúlyozott ifjak
legyenek.
3. Az egészséges életmódra nevelés, felvilágosítás terén együttműködünk az
iskolaorvossal.
4. Az iskolaorvosi rendelésen egészségügyi szűrővizsgálatra, tanácsadásra van
lehetőség.
5. Önismereti, problémamegoldó csoportfoglalkozásokon, az osztályfőnöki órák
keretein belül kerül sor a káros szenvedélyek, azok hatásainak, a megelőzés
fontosságának megvitatására.
6. Pedagógiai eszközeinkkel igyekszünk a tanulóinkban tudatosítani az egészséges
életmód, higiénia, testápolás, környezetápolás fontosságát, szükségességét.
Módszereink elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazását segítik elő.
7. A prevenciós foglalkozások elsősorban osztályfőnöki, valamint a délutáni
fakultatív órákon jelennek meg.

g)

Az egészségnevelési programhoz kapcsolódó témakörök
1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
2. A gyermek – és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladat
3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
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4. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás
5.4.7. Környezeti nevelési program
„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának
folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai
környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és
hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés, hatást gyakorol a környezet minőségét
érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett
viselkedésmód kialakítására.”
(IUCN 1970.)
Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere
A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket,
illetve megyei és iskolai dokumentumokat, amelyeket a környezeti nevelési program
elkészítésénél figyelembe kell venni.
Jövőképünk
Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez
az élet minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai
területeken is. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatás
folyamatában a neveléssel kell elkezdenünk. A diákok számára olyan oktatást kell az
iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az
erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével
együttműködésre

alkalmas,

felelős

magatartást

kialakító,

döntéshozásra,

konfliktuskezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk.
Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és
azok hagyománnyá válását. A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony
tanulási, tanítási stratégiákat tudunk kialakítani. Iskolánkban kiemelten fontos
feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és
természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai élet sok területére
tejed ki.
Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli
programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem
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egységes, egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy a
természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk.
Tanórán, kirándulásokon vagy táborokban megismertetjük gyerekeinkkel a természetet,
a természetben rejlő szépségeket. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt
jelenségek okait keressék, kutassák a köztük lévő összefüggéseket. Így válhatnak majd a
gyerekek tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké.

Alapelvek:
Értelmezésünkben a környezeti nevelés olyan komplex fogalom, amely magában
foglalja az egészségnevelést is, keretei között megvalósul a közösségi nevelés, a nyitott
iskola modellje, a szocializáció, a harmonikus személyiség fejlesztése. Lényege: a
tudásunk és képzeletünk alapján a külső és a belső világ összekapcsolása, a testi, lelki,
szellemi élet harmóniája. Mindehhez nélkülözhetetlen, a sokféleségében fennmaradó
természet, a tiszta víz, a levegő, a termőtalaj, a környezetével összhangban élő ember.
Nevelésünkben az a pozitív megközelítés dominál, hogy ez a harmónia megvalósítható,
tehát egység alakuljon ki az ember és környezete között.
Helyzetelemzés:
Az iskola rövid története
Iskolánk 1963-ban alakult, 2001 óta oktatunk a jelenlegi iskolaépületben. A tanulásban
akadályozott tanulók általános iskolai oktatása 2001-ben szakiskolai képzéssel bővült.
Iskolánk tanárai készek a megújulásra, a modern irányzatok, szakmai innovációk
befogadására.
Az iskola helye és épülete
Az iskola Nyíregyháza központi részén épült, több mint 50 éve. Az épület tehát adott, de
mindig van néhány teendő azért, hogy kellemesebb, otthonosabb legyen a mindennapi
iskolai élet. Az iskola helye befolyásolja a környezeti nevelési munkánk tartalmát, és
lehetőségeit.
Az iskola működése környezeti nevelési szempontból
Iskolánk pedagógusai bekapcsolódnak a környezeti nevelési programokkal kapcsolatos
rendezvényekbe, akciókba, tanórán és azokon kívül. Vannak, akik minden akcióban,
munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak egy-egy tevékenységi
területhez. A környezeti nevelés az a területe az iskolai életnek, ahol fokozatosan
haladunk előre.
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Az iskola épülete és berendezése:
2001-ben az iskola épületének a teljes felújítása megtörtént: az iskola külső és belső
festése, a fűtés korszerűsítése, a padlóburkolat, a nyílászárók felújítása, szigetelése. A
tantermekben a tanulópadok, székek javítása, cseréje, valamint a tárgyi eszközök
szükséges felújítása. Az iskola belső épülete barátságos, kellemes hangulatot áraszt. A
folyosók és az osztálytermek falát, paravánjait a gyerekek által készített képek és
dekorációk, valamint az iskolai élet pillanatait megörökítő fényképek díszítik.
A „zöldítési” programunk jóvoltából az egész iskola területén növények sokasága
teszi hangulatosabbá az összképet. Az iskolaudvar zárt, szinte teljesen térkővel borított.
A betonozott iskolaudvaron felfestett játékok segítik a tanulók szabadidejének színes,
tartalmas eltöltését. Alkalmas sokféle sporttevékenységre, játékra, kikapcsolódásra. A
padok és a hulladékgyűjtők természetes anyagból készültek. Iskolánk saját játszótérrel,
fűszerkerttel rendelkezik.
Az étkezés színhelye az ebédlő, amely külön épületben, nagy alapterületen található.
Kellemes hangulatú, biztosítja a kényelmes, nyugodt étkezést. Egyszerre több csoport
étkeztetését látja el, külön konyhával rendelkezik, amely a mindennapi étkezés feltételeit
biztosítja. Fontosnak tartjuk a gyerekek megfelelő étkezési szokásainak kialakítását, az
önkiszolgálás és a kiszolgálás képességének fejlesztését. A terítés és az étkeztetés
lebonyolítása a gyerekek (terítősök) közreműködésével történik.
A speciális nevelési módszereket igénylő gyerekek környezeti nevelése:
Az 1-4. évfolyamot felölelő szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a
tanuláshoz

nélkülözhetetlen

funkciók

fejlesztésére.

Differenciált

eljárásokkal,

tartalmakkal és oktatásszervezési megoldásokkal, terápiákkal kell alkalmazkodni a
tanulók között meglévő nagyobb eltérésekhez. A képességfejlesztésben hangsúlyosan
jelen kell lennie közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek,
a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek.
A nevelés, oktatás második szakaszában 5-8. évfolyamában, a megismerési
módszerek további fejlesztése, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló
képzetek, ismeretek, elsajátított tanulási szokások fejlesztése a cél. Előtérbe kerül a
verbális szint, de differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is. Új
elemként jelentkezik a belépő tevékenységformák megfogalmazása valamennyi
tantárgyban. Ezek jelzések arra vonatkozólag, hogy milyen tanulási szituációkat kell
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létrehozni a kívánt fejlődés eléréséhez, a különböző képességcsoportok kialakításához,
korrigálásához.
Célok
Egyetemes célok:
-

A Természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes
élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt.

-

A Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés, a további
pusztítás megállítása.

-

A fenntartható fejlődés.

-

A kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések.

-

A helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései.

-

Alapvető emberi szükségletek.

-

Emberi jogok, gyermeki jogok.

-

Demokrácia.

-

Elővigyázatosság, prevenció.

-

Biológiai és társadalmi sokféleség.

-

Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és
erkölcsi megalapozása.

-

Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

-

A szerves kultúra fontossága a környezeti nevelésben.

-

Fenntarthatóságra nevelés.

-

Tapasztalatokon alapuló, kreatív környezeti nevelés.

-

Tolerancia és segítő életmód.

-

A környezettudatos magatartás és életvitel segítése.

-

Az állampolgári - és egyéb közösségi - felelősség felébresztése.

-

Fogyasztás helyébe életminőség.

-

Pénzügyi tudatosságra nevelés.

-

Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák.

Hosszú távú célok:
A célok megvalósítása érdekében diákjainkban szeretnénk kialakítani:
-

a környezettudatos magatartást és életvitelt,

-

a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt,
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életmódot,
-

a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak
megőrzésének igényét és akaratát,

-

a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség megőrzését,

-

az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat,
módszereket, ismereteket.

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban:
-

ökológiai szemlélet, gondolkodásmód,

-

szintetizálás és analizálás,

-

problémaérzékenység,

-

kreativitás,

-

együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód,

-

kommunikáció, médiahasználat,

-

konfliktuskezelés és megoldás,

-

értékelés és mérlegelés készsége.

Tényleges célok:
-

Az egészségnevelési program elkészítése.

-

A tantestület tagjainak megnyerése a környezetnevelési munkához.

-

Tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek
bemutatása.

-

Új környezetnevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése.

-

Iskolai programok szervezése az egész iskolai közösség számára.

-

A város nevezetességeinek feltérképezése.

-

Környezet- és természetvédelmi versenyeken való részvétel.

-

A káros szenvedélyek ellen irányuló prevenciós programok folytatása.

-

Osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában.

-

A szaktárgyi órákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre. (Pl.: ember
és környezete, kapcsolatok, természetismeret stb.)

-

A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szaktárgyi órákon (a
környezetszennyezés hatása a természeti-, az épített környezetre és az emberre).

-

Tanórán kívüli szakkörök szervezése.

-

Multimédiás eszközök alkalmazása a szaktárgyi órákon.

-

A számítógép felhasználása a tanórákon.
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RÖVID TÁVÚ

FELADATOK

CÉLOK
A helyi tantervben
A környezeti nevelés az
oktatás és nevelés
valamennyi területén
jelenjen meg.

műveltségi területenként,
és a tanmenetekben is
konkrétan jelöljük meg a
feladatokat és az
alkalmazni kívánt
módszereket.

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

A pedagógusok, a
dolgozók, a szülők
személyes

Képzések,

példamutatásukkal

továbbképzések, szülői

legyenek a

értekezletek tartása az

környezettudatos

adott témában.

életvitel hiteles

Az iskolai programok
tervezésekor szempont, hogy
a lehetőségekhez képest
minél környezetkímélőbb
legyen a program.

terjesztői.
Növeli a gyerekek tisztaság

Az iskola tisztaságának
javítása, a szemét

Szelektív

mennyiségének a

hulladékgyűjtés.

csökkentése.
A tanulók ismerjék meg
szűkebb környezetüket,
lássák az értékeket,
problémákat, ápolják a
hagyományokat.
Legyenek a tanulók
környezetük
védelmezői.

iránti igényét.
Javul az iskola tisztasága.
Csökken az elszállított
szemét mennyisége.

Pályázatokon való
részvétel. A természetben
végzett vizsgálódás,
megfigyelés.
Kiállítások, vetélkedők

Ha ismeri környezetét,
jobban szereti, kötődik hozzá
és megóvja.

szervezése.
Az iskola növényeinek

A tanuló kötődik környezete

gondozása, faültetés.

egy darabkájához, és ezen

Az iskola környezetének

keresztül átérzi környezetünk

megóvása, tisztántartása.

megóvásának fontosságát.
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Tanulásszervezési és tartalmi keretek:
Hagyományos tanórai teendők:
TESTNEVELÉS:
A tanulók:
- Fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben
befolyásolják, egészséges testi fejlődésüket!
- Értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes!
- Legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az
élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés
és a tolerancia fejlesztésében!
- Igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból
készüljenek az eszközök és a tornaszerek!
- Értsék meg az egészség és a környezet komplexitását!
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM:
A tanulók:
- Ismerjék meg a környezetük értékeit bemutató irodalmi alkotásokat (meséket,
mondákat, népdalokat és verseket)!
- Törekedjenek az anyanyelv védelmére!
- Ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi
nyelv egymásra hatását!

MATEMATIKA:
A tanulók:
- Számolási készségeinek kialakítása a környezeti rendszerek megismeréséhez!
- Váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti
összefüggéseket egyszerű matematikai módszerekkel magyarázzák meg!
- Tudjanak egyszerű táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni!
- Tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait!
- Váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására!
- Ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket
elemezni, megfelelő következtetéseket levonni!
- Legyenek képesek reális becslésre!
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- Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni!
- Alakuljanak ki bennük a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges
számolási készségek!
TERMÉSZETISMERET:
A tanulók:
- Váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára!
- Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit!
- Ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti
analógiákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat!
- Tudják értelmezni a környezet változásának egyszerűbb törvényszerűségeit!
- Mérjék fel annak a fontosságát, hogy a környezeti energiaforrásokat (atom, nap,
szél, víz) csak felelősséggel szabad felhasználni!
- Ismereteik birtokában váljanak előregondolkodó, tetteik következményeit látó
állampolgárokká!
- Ismerjék meg és szeressék a természeti és az épített környezetet!
- Ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel
azok között az ok-okozati összefüggéseket!
- Ismerjék meg a környezetet veszélyeztető problémákat!
- Legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére!
- Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat, ismereteket!
- Ökológiai szemléletmódjának kialakítása!
- Értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre,
valamint becsüljék meg ezek hatásait!
FÖLDRAJZ:
A tanulók:
- Szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen
környezetükről!
- Érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit!
- Ismerjék meg a világ globális problémáit!
- Ismerjék meg és őrizzék a természeti táj szépségeit!
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ETIKA:
A tanulók:
- Legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a
lehető legkevesebb károsodást okozzák!
- Tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni!
- Mérjék fel annak az elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő
életteret kell hagyniuk!
- Alakítsák ki magukban a személyes elkötelezettséget és toleranciát a környezeti
kérdésekkel kapcsolatban.

IDEGEN NYELV:
A tanulók:
- Legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv
más országok hasonló problémáit!
- Tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit!
- Érezzék át a nemzetközi felelősséget a környezettel szemben!
ÉNEK-ZENE:
A tanulók:
- Ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát!
- Ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait!
- Fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban!
- Tudják, hogy az élő és élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban
egyaránt akusztikus élményt jelentenek!
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA:
A tanulók:
- Ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát!
- Ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit!
- Ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére.
(Tudjanak

példákat

említeni

a

népi

építészet,

díszítőművészet

hazai

előfordulásaira!)
- Ismerjék a természetes alapanyagok használatát!
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- Legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezetnevelési témaköröknek
megfelelően!
- Kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket!
OSZTÁLYFŐNÖKI TEENDŐK:
A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő
a különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló
iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek. Az osztályfőnök személyisége,
és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben kialakuló, formálódó valóságképet.
Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán
túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanulók számos
attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolja igényessége, értékrendje.
A környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi
hovatartozása. Az általános tájékozottsága, problémafelismerő és –feldolgozó képessége
segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására,
egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja.
A környezet megóvására, szépítésére, otthonosabbá tételére, igényes, gondos
alakítására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták
elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek
során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.
Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai keretet
megbontó tevékenységeit. (Pl.: A fogyasztói társadalom problémáinak felismerést és
megoldását, táplálkozási szokásokat, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése,
anyag- és energiatakarékosság az iskolában.) A közös tanulmányi kirándulások,
vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is kiegészítheti és összefűzheti az
egyes szaktárgyakat.
Az osztályfőnöki óra témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de
inkább több évre tervezett sokszínű szocializációs program. Tervezése az osztályban
tanító valamennyi pedagógus együtt gondolkodását kívánja meg.
Az iskola szakképzésében résztvevő diákok környezeti nevelési feladatai:
A szakiskolai képzésben résztvevő diákok számára tudatosítani kell, hogy az ember
termelő-fogyasztó tevékenysége során valamennyi földi szférában változást okoz. Ezen
változások csökkentéséhez, megelőzéséhez vezető céljaink, feladataink:
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- Életkoruknak megfelelően bővíteni látókörüket a lokális ismereteken keresztül a
globális felé.
- A közvetlen és tágabb környezetük élő és élettelen elemeinek, azok kölcsönös
kapcsolatának, szépségeinek és értékeinek megismertetése.
- A szokások kialakításával, az értékek tudatos formálásával, széleskörű
ismeretekkel alátámasztva a környezetért felelősséget érző, cselekvőképes
szakemberek nevelése.
- Az esztétikus környezet és az egészséges életmód iránti igény kialakítása
tanulóinkban.
- Megismertetni a helyi környezetvédelmi programokat, terveket.
- Tudatosítani a természeti és társadalmi környezet változásait az urbanizáció, az
ipari és mezőgazdasági termelés emberi egészséget veszélyeztető hatásait.
- A szakmai képzésben ismerjék meg a környezetbarát anyagok, technológiák
fontosságát.
- Kialakítani a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a
biztonságtechnikát és a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmódot.
- Legyenek tisztában a történelmi, gazdasági változásokkal, tanulmányozzák a
múltat, különös figyelemmel a szakmájukhoz kapcsolódóan.
- Képesek legyenek szakmájuk káros környezeti hatásainak csökkentésére,
elkerülésére.
- A szelektív hulladékgyűjtés legyen természetes számukra.
- Ismerjék meg szakmájuk veszélyes hulladékait és kezelésükre vonatkozó
szabályokat.
- Törekedjenek

a

munkájuk

során

keletkező

maradékok,

hulladékok

felhasználására, újrahasznosítására!
- Környezetbarát szemlélet, magatartás, viselkedés, életvitel kialakítása és
megszilárdítása.
- Legyen számukra természetes a takarékos anyag, víz és energiafelhasználás.
A nem hagyományos tanórai foglalkozások:
A nem hagyományos tanórai foglalkozások fő jellemzője a komplexitás:
- tantárgyakon átívelő,
- sokoldalú megközelítése egy adott tartalomnak,
- sokféleség összekapcsolódása,
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- különféle tevékenységek,
- kapcsolatközpontú,
- rendszerező
- értelem és érzelem,
- változás,
- ismeretek összekapcsolása,
- módszerek sokfélesége,
- egység,
- gondolkodásmód,
- integrált és
- globális.
Általános és szakiskolai lehetőségek:
Terepi
- Tábor
- Tanulmányi kirándulás, séta
- Növényház, fűszerkert, virágültetés
Játékok
- Érzékelést fejlesztő
- Szituációs
- Stimulációs
Kézműves foglalkozások
-

Ünnepekhez, népszokásokhoz kötődően, munkaközösségenként

-

Sóstói Múzeumfaluban

Látogatás
- múzeumok
- színház
- művelődési ház
- cirkusz, játszóház
- Nyíregyházi Állatpark
- Sóstói erdei tornapálya tanösvénye
- Bujtosi tó
- Botanikus kert
- Szennyvíztisztító
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- Papírgyár
- Múzeumfalu
- Kenyérgyár
Versenyek
- tanulmányi, sport, művészeti (rajz, zene)
Szakkörök
-

informatika, Irodalmi színpad, idegen nyelvi (angol), tömegsport, barkács,
sportpoharak, floorball, Ritmus zenekar

Tanévi akcióink:
-

„Iskolazöldítés”

- Állatkerti akadályverseny
- Rajzverseny (Föld napja, Madarak és fák napja, Víz Világnapja)
- Parasport Nap
MÓDSZEREK:
A környezeti nevelésben használható módszerek gyűjteménye:
Játékok
- Szituációs
- Memóriafejlesztő
- Kombinációs
- Érzékelést fejlesztő
- Ráhangolást segítő
- Bizalomerősítő
- Kapcsolatteremtést segítő
Terepgyakorlati módszerek:
- Terepgyakorlatok
- Egyszerű megfigyelések
- Célzott megfigyelések, mérések
Aktív, kreatív munka:
- Természetvédelmi és fenntartási munkák
- Szelektív hulladékgyűjtés
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Az együttműködés formái:
a)

Az iskolán belüli együttműködés formái:

Tanárok:
Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával
példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés-oktatás
közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, tovább kell fejlesztenünk a
munkaközösségek együttműködését. A közös munka áttekintése intézményvezetőhelyettesi feladat.
Diákok:
Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse
társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai
diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek.
Tanárok és diákok:
A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka
során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. A diákok és a tanárok
együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és
megőrzésében is.
Iskolapszichológus:
Az iskolapszichológus felmérésével és azok elemzésével segíti környezeti nevelési
munkánkat. A továbbiakban rendszeressé kívánjuk tenni ezeket a vizsgálatokat, hogy
munkánk hatékonyságáról is tájékoztatást kapjunk.
Tanárok és szülők:
Az iskolai környezeti nevelésünk területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola
harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a
környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván.

Alkalmazottak:
Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti
nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy
csökkentsük a felesleges papírfelhasználást, folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a
kifogyott nyomtató patront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének
takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket
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használunk. Ezek felkutatása és beszerzése az iskola gazdasági vezetőjének feladata. Az
iskolai szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos
munkájára is szükség van.

b)

Az iskolán kívüli együttműködés formái:

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények:
A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a
különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára kiemelkedően fontosak a
vadasparkok, nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon előkészítjük. Az iskolai
tanulmányai

során

minden

tanulónak

legalább

egy

környezeti

témájú

intézménylátogatáson részt kell venni.

Civil szervezetek:
A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési
munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz előadásaikon,
továbbképzésein. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú
előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való iskolai szintű
kapcsolattartás intézményvezető-helyettesi feladat. A szaktanárok egyénileg alakítanak
ki kapcsolatot az egyes civil szervezetekkel.
Hivatalos szervek:
A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és
egészségügyi

szempontból

megfelelően

működik-e

az

iskola.

Javaslataikra,

véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.
Taneszközök:
Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel,
amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek.
Az elhasználódott eszközöket folyamatosan pótolni kell, valamint lépést tartva a
fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni.
Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD-könyvtárat.
Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési tanórák és programok számára megfelelő
audiovizuális, illetve multimédiás eszközök álljanak a tanárok és a tanulók
rendelkezésére.
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát
segítő eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális
eszközigénye is.

5. 5. Felnőttoktatás
A 2010/2011 tanévtől kezdődően iskolánkban felnőttoktatást is folytatunk.
Felnőttoktatás, képzés céljai és feladatai
Felkészítő tagozat
Feladatunk az analfabétizmus, ill. félanalfabétizmus hátrányával küzdő felnőttek számára
az alapműveltség közvetítése. A képzésben megszerzett alapműveltség nélkülözhetetlen
számukra ahhoz, hogy eligazodjanak a kultúra legfontosabb útvesztőiben, és képesek
legyenek további tanulásra, művelődésre. A legfontosabb, hogy ezen ismeretek
segítségével be tudjanak kapcsolódni a szakirányú képzésbe, valamint képesek legyenek
valamilyen szakképzettség megszerzésére. A megszerezett alapműveltség legyen
számukra az ismeretek és a műveletek olyan komplex rendszere, amelyre a társadalomban
való eligazodásban és a helyes társadalmi magatartásformák eredményes alkalmazásában
mindannyiuknak szüksége van.
Felzárkóztató képzés
Feladatunk az alapműveltségre épülő általános műveltség közvetítése.
Olyan ismereteket és képességeket kell nyújtanunk számukra, melyek átfogják az
általános

alapműveltség

általános

iskolai

körét,

tekintetbe

véve

a

tanulók

élettapasztalatait és korábbi (megszakított) iskolai tanulmányait, eredményeit,
rendszerezve és kiegészítve ezeket.
Ebből kiindulva szeretnénk megteremteni számukra a munkaerő-piaci szakképzése,
szakiskolai, ill. a középiskolai továbbtanulás lehetőségét. A tananyag tantárgyi és
tantárgyközi tartalmi tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs
és a tanulási képességeiket kialakítva bennük az élethosszig tartó tanulás igényét és az
erre való képességek kifejlődését.
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A képzésben alkalmat kaphatnak életvitelük, társadalmi létformáik, a világban való
tájékozottságuk továbbfejlesztésére, így mindezekkel a korábbi iskolai kudarcaik
kompenzálása révén rehabilitációs lehetőséget biztosítunk számukra.
Módot nyújtunk a felnőtt tanulóknak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálásával
rehabilitációs lehetőséget biztosítunk számukra.
Módot nyújtunk a felnőtt tanulóknak személyiségük minél átfogóbb fejlesztésére,
szocializálására.
A kerettantervek alapján célunk, hogy a tananyag ne csak ismeretek rendszere legyen
számukra, hanem a megismerési, tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is,
valamint kifejezője az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési
műveleteknek. A képzésben törekednünk kell a műveltség elvontabb elméleti és
konkrétabb gyakorlati szintjének egyensúlyára, az ezek közötti (elméleti-gyakorlati)
gondolkodási átmenetek létrehozására, hangsúlyt fektetve a reproduktív gondolkodás
továbbfejlesztési lehetőségeire, a problémamegoldó és a kreatív működés biztosítására.
Szakmai oktatás
-

Festő-mázoló

-

Sütőipari munkás szakmában folytattunk európai uniós pályázat keretében.

Felsőfokú és főiskolai szintű gyakorlati képzés
Pedagógus továbbképzés
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6. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - utazó gyógypedagógusi
hálózat
6.1. Az utazó gyógypedagógusi hálózat működésének az előzményei
1998-ban az Országgyűlés elfogadta a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségének biztosításáról szóló XXVI. törvényt. E törvény különösen nagy
jelentőséggel bír az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt jogharmonizáló
megvalósulásához.
A fogyatékos személyek habilitációjával, rehabilitációjával kapcsolatban a fentiek hatására
új pedagógiai törekvések erősödtek meg, s igényelték részben a társadalomtól, részben a
gyógypedagógiai tevékenységrendszerben érintettekről a szemléletváltozást, az integrált
nevelésben való részvételt.
Figyelembe véve az Európai Unióban elfogadott oktatáspolitikai koncepciót, az iskola
tudatosan készült fel a többcélú intézménnyé való átalakulásra:


Elemeztük az utazó gyógypedagógiai feladatok elvégzése során
összegyűlt tapasztalatokat, felmerülő problémákat, nehézségeket.



Számba vettük a SNI-s gyermekek, tanulók integrált ellátás iránti
igényét.



Felmértük

az

igényeket

a

speciális

fejlesztésre,

szakmai

továbbképzésekre, terápiás szolgáltatásokra és egyéb feladatokra.


Megvizsgáltuk a személyi feltételeket, a szakember-ellátottságunkat –
támogattuk a hiányterületeken tanuló munkatársainkat.



Megvizsgáltuk

az

eszközkészletünket,

megterveztük

ezek

sérülésspecifikus bővítését.


Részt vettünk a HEFOP -2.1.6 „Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás
kiépítésében való részvétel”, és a TÁMOP 3.1.6-08/2 Utazó
gyógypedagógiai szolgáltatás összehangolása a program keretében”
elnevezésű pályázatokon.

Iskolánk gyógypedagógusai már a 2007-es tanévtől kezdődően láttak el utazó feladatokat
az integráltan nevelt/oktatott SNI tanulók megsegítésére, ekkor még csekély óraszámban.
Kezdetben az óvodai és iskolai ellátás összemosódott az intézmények közös fenntartása
miatt, így a kötelező óraszámokban egyaránt megjelent az iskolai és óvodai ellátás is. Az
ellátás megszervezése a mindenkori vezető vagy helyettese feladata volt.
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2006-ban a HEFOP 2.1.6 „Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás kiépítésében való
részvétel”, valamint 2008-ban a TÁMOP 3.1.6-08/2 „Utazó gyógypedagógiai
szolgáltatás összehangolása a program keretében” elnevezésű pályázatban került
fejlesztésre és kialakításra a ma működő utazó ellátás alapjainak a megteremtése. A
sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a pályázat keretein belül valósult meg néhány
Nyíregyháza környéki településen. (Pl.: Nyírtelek, Nagycserkesz, Napkor stb.).
Az iskola 2011-ben alakult át a TÁMOP 3.1.6-08/2-2008-0027 „ESÉLY!”
elnevezésű pályázat keretében Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé
(EGYMI).
Az utazó gyógypedagógusi ellátás a 2017/2018-as tanévtől kezdődően
munkaközösségként, a 2018/2019-es tanévtől kezdődően önálló intézményegységként
működik.
Az utazó gyógypedagógiai hálózat tevékenységének jogszabályi háttere
 a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (20 §).
6.2. A módszertani intézmények célja
A köznevelési intézményekben integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű
(SNI) tanulók közvetett és közvetlen gyógypedagógiai megsegítésének biztosítása. Az
utazó szakember-hálózat működtetése egy olyan szolgáltatás, ami az utazó
gyógypedagógus tevékenységével a szolgáltatást igénylők szükségleteit elégíti ki az
utazó ellátás keretein belül.
6.1.1. A Göllesz EGYMI célja
 Együttműködés az integráló intézményekkel, az érintett gyermek, tanuló
szüleivel, pedagógusaival, a társadalmi rehabilitációban részt vevő
szervezetekkel.
 Gyermekszereteten

alapuló,

a

gyermeki

jogokat

tiszteletben

tartó,

gyermekközpontú pedagógia biztosítása.
Az intézményt, utazó gyógypedagógusainkat irányító értékek:
 esélyegyenlőség,
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 gyermekközpontúság,
 demokratikus légkör,
 autonómia,
 nyitottság biztosítása minden SNI gyermek, tanuló számára.
6.2.2. Az utazó gyógypedagógiai hálózat feladatai
 Együttműködés a Nyíregyházi Tankerületi Központtal az SNI tanulók
igényfelmérésében – Nyíregyháza város és a járás közoktatási intézményeiben.
 Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás ellátásának megszervezése minden tanév
elején, valamint a tanév közben.
 A beszéd- és mozgás-rendellenességből, az autizmus spektrum zavarból
adódó, a figyelem- és magatartászavarok, valamint az értelmi és érzékszervi
fogyatékosságból eredő hátrányok, megelőzése, csökkentése, kompenzálása,
a képességek kibontakoztatása, ezeknek a gyerekeknek, tanulóknak a
társadalmi

beilleszkedésük

segítése,

sérülésspecifikus

szempontú

támogatása.
 Egyéni és kiscsoportos formában megvalósuló fejlesztés, terápia.
 Az integrált nevelés-oktatásban részt vállaló intézmények pedagógusainak
szakmai segítése.
 Megfelelő kapcsolat kialakítása a szülőkkel, kapcsolattartás, együttműködés
kialakítása a szakemberekkel.
Az utazó gyógypedagógusok feladatai
1. A gyermekkel, tanulókkal való foglalkozás
2. Az integráló pedagógusokkal való kapcsolattartás
3. A szülőkkel való kapcsolattartás
4. Adminisztrációs feladatok
5. Szakmai felkészültség biztosítása (önképzés)
6. Mentori tevékenység
1. A gyermekkel, tanulókkal való foglalkozás
 a tanulók készségeinek, képességeinek tanév eleji felmérése (kiinduló állapot
meghatározása),
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 az eredmények alapján egyéni fejlesztési terv készítése az adott tanévre
vonatkozóan
 az integráló pedagógus hozzájárulásával hospitálás a tanórákon tanév elején (az
SNI gyermek megfigyelése tanórai környezetben és szabadidős tevékenység
közben),
 egyéni és kiscsoportos formában (1-4 fő) habilitációs – rehabilitációs
foglalkozások tervezése a gyermek aktuális állapota, a meglévő képességek, a
környezeti feltételek (intézményi belső dokumentumok, tárgyi feltételek)
figyelembevétele mellett, vezetése változatos eszközök felhasználásával,
változatos munkaformákkal, az előírt óraszámoknak megfelelően,
 feladata a fejlesztő foglalkozások alapjául szolgáló motiváló légkör tudatos
megteremtése, fenntartása,
 félévi és év végi értékelés elkészítése.
2. Az integráló pedagógusokkal való kapcsolattartás
Az SNI gyerekek nevelése-oktatása nem történhet úgy, hogy a velük foglalkozó
szakemberek, szülők között ne legyen párbeszéd, együttműködés. Erre teremt
lehetőséget a konzultáció, melynek keretében (igény szerint) az SNI gyermekkel,
tanulóval kapcsolatosan oszthatják meg véleményüket az érintettek egymással, s
jelölhetik ki a megoldást hozó, mindenki által felvállalható lépéseket, teendőket.
 az integráló pedagógusok részére konzultációs lehetőségek biztosítása,
 hospitálási lehetőség biztosítása,
 a tanuló tanórán történő foglalkoztatásával, fejlesztésével és értékelésével
kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése, a problémák megoldásában,
kezelésében való részvétel – a kompetenciahatárok betartásával,
 igény esetén segítségnyújtás: fejlesztő feladatsorok, terápiás eszközök, játéktár
és szakirodalom ajánlásával.
3. A szülőkkel való kapcsolattartás (igény szerint)
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelésével kapcsolatban a szülők is
szembesülnek az iskolai életben fellépő nehézségekkel, problémákkal. Elengedhetetlen,
hogy lehetőséget teremtsünk számukra, ahol szakember segítségével közösen találhatnak
válaszokat, megoldási javaslatokat. A szülőkkel való kapcsolattartás módjai:
 személyes,
 telefonon,
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 e-mailben vagy
 közösségi felületen történő kapcsolattartás.
4. Adminisztrációs feladatok
 az SNI tanulók ellátására vonatkozó dokumentáció kezelése, kötelező kontroll
figyelemmel kísérése (szükség esetén jelzés a többségi intézmények felé),
 gyógypedagógiai jellemzés készítése a felülvizsgálati anyaghoz,
 egyéni fejlesztési terv készítése, egyéni habilitációs és rehabilitációs napló
(belív) naprakész vezetése,
 munkaidő-nyilvántartás készítése, teljesítésigazolások leadása határidőre,
 az intézményi e-naplóban az SNI csoportok kezelése, vezetése,
 adatszolgáltatás,
 az ellenőrzésre elkészített anyagok határidőre történő leadása.
5. Szakmai felkészültség biztosítása (önképzés)
 szakkönyvek biztosításával támogatva,
 lehetőség

szerint

részvétellel

konferenciákon,

szakmai

napokon,

intézménylátogatásokon,
 jó gyakorlatok átvételével,
 aktív szakmai részvétellel (munkaközösségi megbeszéléseken, műhelymunkán,
szakmai megbeszéléseken részt vesz, véleményével, ötleteivel, szakmai álláspontja
kifejtésével segíti az intézményegységben folyó szakmai munkát).
 pedagógiai gyakorlatát felülvizsgálja, elemzi, szükség esetén változtat vagy
segítséget kér.
6. Mentori munka
A szakmai megújulás, felfrissülés minden szakmában elengedhetetlen. Mivel az
integrált nevelés, oktatás továbbra is számos gyakorlati és elméleti kérdést vet fel,
szükséges a gyermek nevelésében részvevő szakemberek együttműködése. Az eddig
szerzett tapasztalatok átadása nagyban segít(het)i az együttnevelés, a hatékony, valódi
inklúzió elterjedését, sikeresebb megvalósítását.
 Intézményegységként szervezünk előadásokat, továbbképzéseket a többségi
intézmények és az EGYMI pedagógusai részére is.
 Folyamatosan keressük a kapcsolatot más többségi és gyógypedagógiai
intézményekkel, a náluk már bevált új módszerek megismerésére hangsúlyt
fektetünk.
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 Gyakorlóhely biztosítása – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére teret
biztosítunk az elméleti ismeretek gyakorlatban történő megerősítésére.
 Az utazó gyógypedagógusi hálózatban dolgozó gyakornoki státuszban lévő
kollégák szakmai mentorálása a jogszabályban meghatározott módon.
Felkészítésük a minősítővizsgára a pedagóguskompetenciák alapján.
 A külső gyógypedagógus óraadók támogatása az egységes munkavégzés
biztosítása érdekében.
Az utazó gyógypedagógus munkarendje
Az utazó gyógypedagógusi feladatokat ellátó szakemberek változó óraszámban látják el
az utazó feladataikat a 32 kötelező óra terhére. 2-18 órában utazó feladatokat látnak el,
egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat vezetnek az egyéni, a vezetőség által
engedélyezett idő-beosztásukban a meghatározott integráló intézményben.
A fennmaradó időkeret felhasználható:
 az integráló intézményben történő adminisztrációs, konzultációs feladatok
ellátására
 székhelyintézményben történő adminisztrációs, szakmai feladatok ellátására
 gyakornok esetében hospitálásra, mentori konzultációra
 a székhelyintézmény és a kiküldetésben szereplő intézmények közötti utazásra
 felkészülésre (egyéni beosztás szerint a székhelyintézményben vagy/és a
kiküldetés helyszínén).
6.3. Az ellátás célcsoportja
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól a tankötelezettség végéig, akiknek
ellátási jogosultságát a megyei és/vagy országos szakértői bizottságok határozzák meg.
A sérülésspecifikus ellátás területei - óvoda, iskola
 mozgássérült
 beszédfogyatékos
 látássérült (vak, gyengén látó, alig látó)
 hallássérült (siket, nagyothalló)
 tanulásban akadályozott

gyermek, tanuló

 értelmileg akadályozott
 autizmussal élő gyermek
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 a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási, folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanuló.
6.4. Ellátottak köre
Az iskolánk gyógypedagógusai által ellátottak köre: Nyíregyháza valamennyi általános
iskolája, valamint a járási általános iskolák egy része (a többi intézményt a Bárczi EGYMI
látja el), és 1 középiskola.
Az óvodai ellátást a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata által kötött feladat-ellátási szerződés (3. pontja) szerint a
Göllesz EGYMI látja el. „A Tankerületi Központ által fenntartott utazó
gyógypedagógusi hálózat az óvodákban ellátja a megállapodásban megjelölt sajátos
nevelési igényű gyermekek közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.” (Az óvodai
ellátás megszervezésének protokollja megegyezik az iskolai ellátás megszervezésével.)
Ellátott intézmények - Nyíregyháza

1.

Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola

2.

Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szabó Lőrinc
Tagintézménye

3.

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

4.

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézménye

5.

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk
Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézménye

6.

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 4400

7.

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye

8.

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye

9.

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

10.

Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola

11.

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola

12.

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye

13.

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola

14.

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye
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15.

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály
Tagintézménye

16.

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly
Tagintézménye

Ellátott járási intézmények

1.

Tiszanagyfalui Általános Iskola

2.

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3.

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

4.

Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola

5.

Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola

6.

Napkori Jósika Miklós Általános Iskola

7.

Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola

8.

Nyírpazonyi Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

9.

Rakamazi Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, AMI
és Szakközépiskola

10.

Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola

11.

Szabolcsvezér Általános Iskola Tímár

12.

Tiszadadai Holló László Általános Iskola

13.

Tiszaeszlári Általános Iskola

14.

Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

15.

Tiszanagyfalui Általános Iskola

16.

Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium

17.

Tiszavasvári Általános Iskola

18.

Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál út

19.

Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc
Tagintézménye

20.

Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál
Tagintézménye
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Az óvodai ellátás helyszínei: összesen 27 óvoda.
 Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményei (8 óvoda)
 Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményei (4 óvoda)
 Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményei (9 óvoda)
 Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményei (6 óvoda)
Összesen 27 óvodában látunk el sajátos nevelési igényű gyermekeket.
6.5. Az utazó ellátás során biztosított óraszám az integráló intézményekben
Jogszabályi háttere
 a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete
 a szakértői véleményben foglaltak figyelembe vétele mellett meghatározott, a
fejlesztés során az egyéni igények alapján változtatható
Az ellátás időkerete
Heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően a
jogszabályi kereteken belül 2-6 óra. (A foglalkozások 45 percesek, tömbösíthetők.)
Az utazó gyógypedagógusok az órarend összeállításánál figyelembe veszik a gyermekek
 életkorát,
 napirendjét,
 órarendjét,
 terhelhetőségét,
 a komplex fejlesztésben részt vevő más szakemberek időbeosztását,
 a többségi intézmények helyi adottságait (munkarend, fejlesztő szoba beosztása),
 az ellátandó intézmények földrajzi elhelyezkedését.
6.6. Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás személyi feltételei
A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű szakemberek:
 oligofrénpedagógia szakos
 tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos
 értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos
 tiflopedagógia szakos
 szurdopedagógia szakos

gyógypedagógus
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 szomatopedagógia szakos
 pszichopedagógia szakos

gyógypedagógus

 logopédia szakos
Amennyiben kapacitáshiány miatt szakos gyógypedagógust nem tudunk biztosítani
(saját dolgozó vagy óraadó személyében), az egyéni igények mérlegelése után - a
szükséges szakember irányítása mellett – más szakos gyógypedagógus is elláthat fejlesztő
feladatokat. Az ellátás részleteiről jegyzőkönyv készül, amely az ellátott gyermek
iratanyagának része.
6.7. Az utazó gyógypedagógiai hálózat tárgyi feltételei
 fejlesztőszoba vagy terem (többségi intézményekben);
 fejlesztő eszközök (módszertani intézmény, integráló intézmény);
 fejlesztő feladatlapok, munkafüzetek, módszertani programok, vizsgálati anyagok
gyűjteménye;
 szakkönyvek, fejlesztő kiadványok, gyógypedagógiai szakirodalom;
 IKT eszközök (módszertani intézmény, integráló intézmény);
 egyéb eszközök (A/4 papír, játékok, íróeszközök, sérülésspecifikus eszközök).
Az EGYMI által biztosított feltételek
Az intézmény által biztosított egyéb tárgyi eszközök – korlátozott számban, elsősorban
pályázati forrásokból áll az utazó gyógypedagógusok rendelkezésére.
 színes fénymásolás, sokszorosítás,
 íróeszköz (toll, ceruza, színes ceruza).
 fénymásolási, színes fénymásolási, sokszorosítási lehetőség (feladatlapok,
saját készítésű eszközök);
 lamináló fólia; A/4, A/3 papír; genotherm lefűző.
A befogadó intézmények által biztosítandó eszközrendszer


A fogyatékosság típusához, a gyermek/tanuló egyéni igényeihez igazodó tanulási
környezet kialakítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, használatának
biztosítása.



A habilitációs, rehabilitációs ellátáshoz a sérülés típusának megfelelő helyiség
biztosítása.
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A

gyermek/tanuló

fejlesztéséhez

szükséges

anyagok

nyomtatásához,

fénymásolásához szükséges eszközök biztosítása.


A habilitációs, rehabilitációs ellátáshoz szükséges internethasználat biztosítása.



A szülői kapcsolattartáshoz szükséges telefonhasználat biztosítása.

Az ellátás formája
 egyéni foglalkozás / kiscsoportos foglalkozás (4-6 fő)
6.8. Az ellátás tervezése
Az ellátás szervezésének folyamata a jelenlegi gyakorlat szerint az alábbiak szerint
történik:
•Egyeztetés - tankerület, önkormányzat - adatfelmérő lap
•SNI igényfelmérés - többségi iskolák, óvodák (június vége)

1.

•Beérkezett SNI tanulók igényfelmérésének továbbítása az EGYMI-nek (Göllesz) (június vége)

2.

•Utazó gyógypedagógiai ellátás megtervezése,megszervezése
•EGYMI - intézményegység-vezető - egyeztetés (július, augusztus 15.)

3.

•EGYMI - egyeztetés az utazó gyógypedagógusokkal (augusztus 28-ig)

4.

•Utazó gyógypedagógiai ellátás - tervezés, szervezés
•Kimutatás - SNI tanulók, óraszámok stb.

5.
6.

•Egyeztetés az SNI ellátás megszervezéséről - EGYMI - Nyíregyházi Tankerület (augusztus 28-ig)

7.

•Beérkezett új igények, változások kezelése - módosítások felvezetése (augusztus 31-ig, tanév során folyamatosan)

8.

•Szükség esetén további egyeztetés az SNI ellátás megszervezéséről - EGYMI - Nyíregyházi Tankerület

•Intézmények tájékoztatása az SNI ellátásról (szeptember 1. hete)

9.

•Utazó gyógypedagógiai ellátás (szeptember 1. - június 15. )
• Utazó gyógypedagógusok - egyeztetés az adott intéményben a tanulókról (szakértői vélemények, órarend stb.)

9.
10.

•Kapcsolattartás - intézmény képviselői, intézményegység-vezető (e-mail, telefon - konzultációs nap)

A tanév közben beérkező igényeket lehetőség szerint 2 hét alatt megszervezzük, hogy
az SNI tanuló ellátása a lehető legkorábban elkezdődhessen. Amennyiben kevesebb
szakember vonható be az ellátás megszervezésébe (hiányszakmák tekintetében), az
ellátás megszervezése több időt vehet igénybe.
Az ellátás megszervezésének menetét szemlélteti az alábbi ábra az új SNI iránti
igény – tanév közbeni - megjelenésétől kezdődően:
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SNI tanuló -új igény (óvoda, iskola)

Jelzés/igény: Nyíregyházi
Tankerületi Központ felé

Tankerület továbbítja az EGYMI nek a kérelmet

EGYMI -szakember, óraszám - Jelzés
a fenntartó felé - óraszám-igénylés

Visszajelzés, engedély a fenntartó
részéről

Megkezdődhet az SNI-tanuló
ellátása

6.9. Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás kapcsolatrendszere
Az utazó gyógypedagógusokkal történő szakmai szempontú kapcsolattartásra a
munkaközösségi értekezletek, a műhelymunkák, illetve a belső tudásmegosztás
alkalmai szolgáltatnak lehetőséget, a mindennapi munkánkban pedig az e-mail és a
telefonos kapcsolattartás a leggyakoribb.
A fenntartóval és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával az utazó ellátás
szervezésével kapcsolatosan megfelelő együttműködés alakult ki, a kapcsolattartók
munkája összehangolt.
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EGYMI
Külső
intézmények

általános iskolák

Nyíregyháza

járási iskolák

Önkormányzat

óvodák

Belső
kapcsolatok

Fenntartó

Iskola
vzetősége

SNI- ellátás
szervezése

Utazó
gyógypedagógusok

6.10. Egyéb tudnivalók
A szünetek és tanítás nélküli munkanapok tekintetében a Nyíregyházi Göllesz Viktor
Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI munkarendje vonatkozik az utazó
gyógypedagógusokra is.
Az utazó gyógypedagógusok minősítővizsgája során és minősítési eljárásban
történő látogatásának rendje
Az eljárások megszervezésénél arra törekszünk, hogy az eljárásban érintett
munkatárs az ellátás eredeti helyén, a gyerekek számára megszokott körülmények
között tarthassa meg az eljárás során látogatott óráit. Az integráló intézmények
partnerséget vállalnak az eljárás lebonyolításában.
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7. A képzés rendje
7.1.

A képzés szakaszai, az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és
választható tanórai foglalkozások, és ezek óraszámai

Az általános iskola tantárgyai, óraszámai a tanulásban akadályozottak tanterve
szerint haladó tanulókra vonatkozóan
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–8. évfolyamon / egyéni munkarend szerint
tanulók vizsgáztatásának formája:
Tantárgyak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vizsga
formája/
egyéni
munkarend

Magyar nyelv és irodalom

7

7

6

7

4

4+1

4

4

Írásbeli és
szóbeli

Matematika

4+1

4+1

3+1

4

4

4

4

4

Írásbeli

Történelem

-

-

-

-

2

2

2

-

Szóbeli

Történelem, társadalmi és

-

-

-

-

-

-

-

2

Szóbeli

Hon- és népismeret

-

-

-

-

1

-

-

--

Szóbeli

Etika/hit-és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Szóbeli

Környezetismeret

-

-

1

2

-

-

-

-

Szóbeli

Természetismeret

-

-

-

-

-

-

-

4

Szóbeli

Természettudomány

-

-

-

-

2

3

5

-

Szóbeli

Földrajz

-

-

-

-

-

-

-

2

Szóbeli

Idegen nyelv

-

-

-

-

-

-

2

2

Szóbeli

Ének-zene

2

2

2

2

2

2

1

1

Szóbeli

Vizuális kultúra

2

2

2

2

2

2

1

1

Írásbeli

Technika, életvitel és

-

-

-

1+1

-

-

-

1+1

Szóbeli

Technika és tervezés

1+1

1+1

1

-

1+1

1

1+1

-

Szóbeli

Digitális kultúra

-

-

1

--

1

1

1

-

Szóbeli

Testnevelés és sport

-

-

5

5

-

-

5

5

Gyakorlati

Testnevelés

5

5

-

-

5

5

-

-

Gyakorlati

Informatika

-

-

-

1

-

-

-

1

Szóbeli

Osztályfőnöki óra

-

-

-

-

1

1

1

-

-----------

állampolgári ismeretek

gyakorlat

(közösségi nevelés)
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Osztályfőnöki

-

-

-

-

-

-

-

1

Cigány népismeret

-

-

1

1

1

1

1

1

Kötelező alapóraszám

22

22

22

25

26

26

28

29

Szabadon tervezhető óra

2

2

2

2

2

2

2

2

Összes tervezett óraszám

24

24

24

27

28

28

30

31

-----------

A szakiskola tantárgyai, óraszámai
A szakiskola 9/E előkészítő évfolyamának tantárgyai, óraszámai/ egyéni munkarend
szerint tanulók vizsgáztatásának formája:
Tantárgyak

Vizsga formája/

9.E

egyéni munkarend
Magyar nyelv és irodalom

5

Írásbeli és szóbeli

Matematika

5

Írásbeli

Állampolgári ismeretek

1+1

Szóbeli

Természettudomány

3+1

Szóbeli

Idegen nyelv

2

Szóbeli

Vizuális kultúra

2

Írásbeli

Digitális kultúra

2

Szóbeli

Testnevelés

5

Gyakorlati

Osztályfőnöki (Közösségi nevelés)

1

--------------

Szakmai alapozó ismeretek

4

Szóbeli

Pályaorientáció

1+1

Szóbeli

Osztályfőnöki
Kötelező alapóraszám

31

Szabadon tervezhető óra

3

Összes tervezett óraszám

34

A szakiskola - rész-szakképesítés - 9-10. évfolyamának közismereti tantárgyai,
óraszámai
9. évfolyam

10. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1

1+1

Matematika

2

2

Etika/hit- és erkölcstan

-

1

Informatika

-

-

1+1

1

Tantárgy neve

Digitális kultúra

124

Testnevelés és sport

-

-

Testnevelés

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

=Közismeret összesen

11

11

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt

21

21

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv)

2

2

Összefüggő szakmai gyakorlat

70

-

Az éves óraszám megadásánál 9. évfolyamon 36 héttel, 10. évfolyamon 35 héttel
számolunk.
A szakképzési évfolyamok szakmai moduljai és óraszámai az I. számú melléklet
helyi tantervében megjelenítve.
Az általános iskola tantárgyai, óraszámai az értelmileg akadályozottak tanterve
szerint haladó tanulókra vonatkozóan:
Tantárgyak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vizsga

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

évf.

formája/
egyéni
munkarend

Kommunikáció

4

4

4

4

4

4

5

5

Szóbeli

Olvasás-írás

2+1

2+1

3

3+1

4

4

2+1

2+2

Írásbeli

és

szóbeli
Számolás-mérés

2+1

2+1

2+1

2+1

3+1

3+1

3+1

3+1

Írásbeli

Játékra nevelés

2

2

2

2

-

-

-

-

Szóbeli

Állampolgári ismeretek

-

-

-

-

1

1

1

-

Szóbeli

Hon- és népismeret

-

-

-

-

-

-

1

-

Szóbeli

Társadalmi ismeretek

-

-

-

-

-

-

-

2

Szóbeli

Önkiszolgálás

2

2

-

-

-

-

-

-

Gyakorlati

Életvitel és gyakorlat

-

-

2+1

2+1

2+1

2+1

3

3+1

Szóbeli

Környezetismeret

-

-

-

-

1+1

1+1

2

2

Szóbeli

Ének-zene

2

2

2

2

2

2

2

2

Szóbeli

Ábrázolás-alakítás

3

3

2

2+1

2

2

2

2

Írásbeli

Információs eszközök

-

-

-

-

-

-

-

1

Szóbeli

Digitális kultúra

-

-

-

-

-

-

1

-

Szóbeli

Mozgásnevelés

5

5

5

5

5

5

-

-

Gyakorlati

Osztályfőnöki

-

-

-

-

1

1

1

-

használata

-
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Testnevelés

-

-

-

-

-

-

5

5

Szabadon tervezhető

2

2

2

4

3

3

2

4

24

24

24

26

28

28

30

31

Gyakorlati

órakeret:
Összesen:

Az általános iskola tantárgyai, óraszámai a normál tanterv szerint haladó tanulókra
vonatkozóan:
Tantárgyak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vizsga
formája/ egyéni
munkarend

Magyar nyelv és irodalom

7

7

5+1

6+1

4

4

3

4

Írásbeli
szóbeli

Matematika

4+1

4+1

4

4

4

4

3+1

3+1

Írásbeli

Történelem, társadalmi és

-

-

-

-

-

-

2

2

Szóbeli

Történelem

-

-

-

-

2

2

-

-

Szóbeli

Hon-és népismeret

-

-

-

-

-

0+1

-

-

Szóbeli

Etika/hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Szóbeli

Környezetismeret

-

-

1

1+1

-

-

-

-

Szóbeli

Természetismeret

-

-

-

-

-

-

-

-

Szóbeli

Természettudomány

-

-

-

-

2

2

-

-

Szóbeli

Kémia

-

-

-

-

-

-

1

2

Szóbeli

Fizika

-

-

-

-

-

-

1

1+1

Szóbeli

Biológia-egészségtan

-

-

-

-

-

-

2

1

Szóbeli

Idegen nyelvek

-

-

-

2

-

-

-

3

Szóbeli

Földrajz

-

-

-

-

-

-

2

2

Szóbeli

Első élő idegen nyelv

-

-

-

-

3

3

3

-

Szóbeli

Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Szóbeli

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

1

1

Írásbeli

-

-

-

1

-

-

-

-

Szóbeli

Technika és tervezés

1+1

1+1

1

-

1

1+1

-

-

Szóbeli

Informatika

-

-

-

-

-

-

-

-

Szóbeli

Digitális kultúra

-

-

1

-

1

1

1

1

Szóbeli

Testnevelés és sport

-

-

5

5

-

-

5

5

Gyakorlati

Testnevelés

5

5

-

-

5

5

-

-

Gyakorlati

-

-

-

-

1

1

1

-

-------------

-

-

-

-

-

-

-

1

-------------

állampolgári ismeretek

Technika,

életvitel

és

gyakorlat

Közösségi

nevelés

(osztályfőnöki)
Osztályfőnöki
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és

Cigány népismeret

-

-

1

1

1

1

1

1

Szabadon

2

2

2

3

1

2

2

3

24

24

24

27

28

28

30

31

tervezhető

órakeret
Maximális órakeret

Amennyiben olyan sajátos nevelési igényű tanuló kerül intézményünkbe, aki számára a
szakértői bizottság a fentiektől eltérő tantervet határoz meg, az egyénre szabottan
kerül kidolgozásra.
Pedagógiai célú habilitációs foglalkozás órakeretére megoldott feladatok
(Szakértői bizottság véleménye, egyéni szükséglet felmérése alapján):
-

Testséma, téri-, időbeli tájékozódás fejlesztése

-

Finom- és nagymotorika fejlesztése

-

Kommunikáció, játék

-

Számolási készség fejlesztése

-

Kommunikációs képességek fejlesztése

-

Figyelem, érzékelés, észlelés, emlékezet, gondolkodás fejlesztése

-

Szociális képességek fejlesztése

Nem kötelező (választható) órakeret terhére megoldott feladatok:
-

Logopédiai megsegítés

-

Zenei képességek fejlesztése

-

Tehetséggondozó szakkörök:

-

informatika szakkör (felső tagozatos, illetve szakiskolás tanulók részére), irodalmi
színpad, idegen nyelvi (angol) szakkör, Ritmus zenekar, barkács

-

Sportkör: tömegsport, sportpoharak, floorball

Cigány kisebbségi oktatás (etnikai szolgáltatások 7.8. fejezet)
Cigány népismeret oktatása évi 72 órában történik. Évi 36 órában Etnika óra
keretében, további 36 órában projektmódszer alkalmazásával tanulásban akadályozottak
tanterve szerint haladó osztályokban (1-8. évfolyam).
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7.2. Képzési specialitások
Intézményünkben – sajátos helyzetünk miatt – szükségesek az alábbi, képzési
profilunkhoz leginkább illeszkedő speciális tanórai és tanórán kívüli foglalkozások:

1.

1.

A tanulási képességet fejlesztő habilitációs foglalkozások

2.

Logopédiai foglalkozások

3.

Gyógytestnevelés

4.

Zenei képességek fejlesztése

5.

EEG – Biofeedback

6.

Művészeti képességek fejlesztése

A tanulási képességet fejlesztő habilitációs foglalkozások:

Előkészítő és alapozó szakasz:
Az 1-4 évfolyamon a habilitáció kiemelt célja a megismerő képesség, az
emlékezet, a figyelem fejlesztése az észlelés-képalkotás folyamatain keresztül, a
cselekvésszabályozás belső feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése, a beszéd
formai és tartalmi oldalának megerősítése.
Gondolkodási képességek fejlesztése:
Fejlesztési feladat a pontos érzékelés kialakítása: tárgyak, személyek, jelenségek
fel- ismerése, megnevezése, felsorolása:
Összehasonlítás: tárgyak, tárgyképek tulajdonság szerinti összehasonlítása (szín, alakforma, nagyság, mozgás, mennyiség) a feltárt lényeges tulajdonság alapján a hasonló és
megkülönböztető jegyek, több szempontú összehasonlítás stb.
Differenciálás: tárgyak, személyek, jelenségek, mennyiségek csoportosítása a jellemzők
alapján, a jellemző jegyek említésével, megkülönböztetés a minőség és mennyiség
alapján, rendezés. (nagyság, szín, színárnyalat, mozgás szerint.)
A gondolkodási funkciók fejlesztése nem nélkülözheti az emlékezet, a figyelem, a
koncentráció folyamatos fejlesztését. Az emlékezet személyek, tárgyak, szimbólumok
megjegyzése, felsorolása, egymásutánisága, szekvenciák megjegyzése, cselekedetekre,
cselekvésre, történésre visszaemlékezés, tárgyakhoz, személyekhez kapcsolódó
tevékenység felidézése stb.
A figyelem: egyszerű, majd bonyolult utasítások végrehajtása, meghatározott
cselekvés elvégzése, gyors reagálás az utasításokra, többféle mozgás vagy cselekvés
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végrehajtása egymásután, összpontosítás a feladatra, céltudatos feladatvégzés,
próbálgatás, önellenőrzés.
A motoros képességek fejlesztése:
A motoros képességek fejlesztésének célja és feladata a testvázlat kiépítése, a
különböző testhelyzetek tudatos érzékelése, változtatása, a testrészek mozgatása
különböző test-helyzetekben, a saját testhez viszonyított irány-és térbeli helyzet
felismerése stb.
Finommozgás fejlesztése, vizuomotoros koordináció kialakítása: nagymozgások
lendületes végzése, egyensúlygyakorlatok, ügyességi gyakorlatok stb.
Mozgás kivitelezés - tempó, erősség, ritmus szerint.
Tér- és időbeli tájékozódási képesség alakítása:
Térbeli hely és helyzet felismerése, megnevezése - fent-lent, elöl- hátul- középen,
stb. Térbeli helyzetek megfogalmazása - relációs szókincs fejlesztése.
Időbeli tájékozódás történésekre, cselekvésekre visszaemlékezni - időpont (mikor?), időköz (mettől meddig?), az idő ritmusa, a természet ritmusa, ritmikusan ismétlődő állapotok
megfigyelése stb.
Kommunikációs képességek fejlesztése:
A beszédindíték, a beszédkedv fokozása, ösztönzés a kommunikációra. A beszéd
technikai részének fejlesztése beszédmintával, gyakorlatokkal, mint: a tagolt beszéd, a
helyes légzés, a toldalékok pontos, tiszta ejtése, a szünettartás.
A fonetikus hallás fejlesztése a beszédhelyzethez alkalmazkodó hangerő,
hanglejtés, beszédtempó és ritmus megtanításával, gyakorlásával. A szókincs
gyarapítása, aktivizálása. A tanult ismeretkörhöz kapcsolódó szógyűjtés, a kifejezések, a
fogalmak beépítése a tanuló aktív szókincsébe.
Az olvasás és az írástanulásban mutatkozó fejlődési lemaradások, nehézségek
leküzdésének feladatai: az olvasás irányának gyakorlása, sortartás, sorváltás,
magánhangzók differenciálása (időtartam, ajakállása, artikulációs mozgás szerint),
mássalhangzók megkülönböztetése (zöngés, zöngétlen, betű-felismerési gyakorlatok,
hanganalízis, összeolvasási gyakorlatok stb.)
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Írásmozgás fejlesztése: a ceruzafogás, görcsös, szaggatott, lassú írásmozgás
korrekciója, írásmozgások egymásutánjai, mozdulatok gyakorlása, a fonetikus írás hibái,
a hangok, betűk közötti asszociáció megerősítése stb.
Szociális képességek fejlesztése:
Pontos diagnózis kialakítása a viselkedés elemzése nyomán. Megfelelő kötődés,
viszonyulási kialakítása, szabályok felismerése, értelmezése, betartása, a társas
viselkedés formáinak ismerete, gyakorlása, önfegyelem kialakítása. A kulturális
hátrányokból eredő viselkedési formák megváltoztatása.
Az 5-8 évfolyamon az alsó tagozatban felsorolt korrekciós területek és feladatok
ismétlődnek, de tartalomban, mennyiségben következik a tanulók életkori sajátosságait,
a tanulók fejlettségét, az elvárható tudást.
A felsoroltakon túl a habilitáció kiemelt területe és feladata: a gondolkodási
képességek, tanulási képességek, kommunikációs képességek fejlesztése.
Gondolkodási képességek fejlesztése:
Feladat: az újonnan szerzett és a már meglévő ismeretek közötti kapcsolat kialakítása, a
lényeges - megegyező és eltérő - jegyek kiemelése, összehasonlítások, eltérések,
különbségek megfogalmazása, differenciálása, a relációkban való gondolkodás.
A verbális szint megerősítése, gyakorlása feladatokon, műveleteken, feladat-és
műveleteken, feladat-és műveletrendszerekben (az általános, a különös, a fölémellérendeltség, egyidejűség, a szempontváltás, a megfelelő gyűjtőfogalomba való
besorolás stb.)
Tanulási képességek fejlesztése:
Feladat: a szándékos tanulás, az önálló, a meghatározott célra irányuló tanulás
kialakítása, önálló tanulási módszerek, technikák gyakorlása, az önellenőrzés formái, a
koncentráció a tanulás idején - zavaró ingerek kiszűrése, a kudarc, a nehézség leküzdése,
újrakezdés, próbálgatás, ismétlés stb.
Kommunikációs képességek fejlesztése:
Feladat: az összefüggő beszéd megerősítése, javítása sokféle kommunikációs
helyzetben, valóságos nyelvi készségek kialakítása konkrét tanulási folyamatban, a nyelvi
megnyilatkozások tartalmi-formai alakítása, gyakorlati információközlések szóban,
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írásban szövegértelmezés az olvasottak alapján, szövegalkotás szóban, írásban,
grammatikai helyesírási hibák elemzése, okfeltárás (hiányos szabályismeret, a gyakorlás,
az automatizáltság hiánya, beszédhiba következménye) az okokra irányuló fejlesztő
feladatrendszer stb.
A korrektív célú fejlesztés a szakképzési évfolyamokon a megelőző évekre
alapozva folytatódik. A fejlesztésnek fokozottabban kell szolgálnia a harmonikus
személyiség alakítását, az önfegyelmet, a tudatos magatartást, a céltudatos feladat-és
munkavégzést.
A társadalmi beilleszkedés érdekében elsődleges feladat a társas kapcsolatok
fejlesztése, a konfliktuskerülő és feloldó magatartás erősítése, felkészítés a családi
szerepekre, az önálló életvezetésre. A szabályok, normák elfogadása is hozzátartozik a
korrektív célú fejlesztéshez.
A kognitív képességek fejlesztésében a verbális szint megerősítése kerül előtérbe,
a műveletek, feladatmegoldások menetének értelmezése, a szabályok alkalmazása analóg
feladat-megoldások menetének értelmezése, a szabályok alkalmazása analóg feladatokra,
ok – okozati összefüggések keresése, a rendszerezése, a kommunikációs képesség
fejlesztése, a történelmi időben való tájékozódó képesség megerősítése. A törekvés a
kulturális, szociális hátrányok felszámolására, a kortárscsoportba történő visszavezetésre,
beilleszkedésre.

2.

Logopédiai foglalkozások:
A kommunikációs képességek hibáiból – döntően a szóbeli közlésből és/vagy

befogadásból – a beszédből eredő nehézségek megelőzését, korrigálását, kompenzálását
szolgálja.
Alapelvek:
A logopédus:
-

A gyerekek beszédállapotára alapozva vegye figyelembe beszédszerveik organikus
állapotát, a prognózisban a „legközelebbi” fejlődési zónát mérje fel.

-

Alapozzon a személyiség egészét érintő ösztönző (az emocionális építő érdeklődés)
és ellenszabályozó (szorongás, gátlásosság, félelem) tényezők erősítő – gyengítő
hatásának, a család, az iskola, a társadalmi környezet, valamint a pillanatnyi
hangulati tényezők figyelembevételére.

Módszerek célszerű alkalmazása:
-

A beszédfejlődés szakaszainak figyelembevétele.
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-

A hallás perifériás teljesítményén túl az auditív jelek centrális feldolgozása és
észlelése is alapvető fontosságú.

-

A lehetőségekhez képest fel kell használni a beszéd percepciójában számba vehető
összes analizátort, egymás erősítésére: a beszéd látható és írott jeleit.

-

A transzfer hatások tudatos kihasználása.

-

Kétoldalú, szűk, általános és a homogén gátlás.

-

Egyéni, csoportos foglalkozások változatos alkalmazása.

-

A

beszédműködés

organikus

alapjai

és

funkciói

közötti

összefüggések

figyelembevétele.
Célok:
-

A tanulók beszédének intenzív logopédiai terápiával való javítása, részképességek
fejlesztése, a tanulási nehézségek megelőzése, kompenzálása.

-

A normális biometriai jellemzőktől eltérő hangképző apparátus esetén is célszerűen
használja ki a tanuló a hangképző szervek kiegyenlítő hatásait.

Feladatok:
-

A tanulók beszédállapotának feltérképezése a logopédus kompetenciájába tartozó
kiegészítő vizsgálatokkal.

-

Artikulációs beszédhibák javítása (pöszeség, orrhangzósság stb.).

-

Beszédük ritmushibáinak korrigálása. Hadarók, dadogók komplex terápiában való
közreműködés.

-

A beszédhez kapcsolódó, tanulási zavart okozó részképességek, gyengeségek
felismerése és terápiája. (Verbális/akusztikus diszkrimináció, differenciálás,
emlékezet, verbális/szeriális emlékezet, beszédmotorika, akusztikus figyelmi
tartósság fejlesztése.)

-

Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók terápiája. (Vizuális diszkrimináció,
differenciálás, vizuális/szeriális emlékezet, vizuomotoros koordináció, vizuális
figyelem tartóssága, valamint testséma, téri orientáció fejlesztése.)

-

Törvényi kötelezettségek betartása, az adatvédelem biztosításával.

-

A terápiában együttműködés a szülőkkel, az adott tanuló pedagógusával és az iskolai
mentálhigiéniás csoporttal.
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3.

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési
foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy
könnyített testnevelésre utalja.
A már kialakult elváltozás korrekciója. A szervezet általános fejlesztése a tanulók
speciális igényeihez alkalmazkodva. A betegségek előrehaladásának megállapítása, az
egészséges állapot helyreállítása. Prevenció.
Alkalmazott gyógytestnevelési módszerek
-

Csoportos, diagnózisokra adaptált megelőző, javító, és rehabilitációs célú
korrekciós foglalkozás

-

Speciális szakaszos terhelés: intervallum jelleggel váltakoznak a pihenő
(relaxációs és légzőgyakorlatok), valamint a speciális fejlesztő szakaszok
(erő, - állóképesség fejlesztése).

4.

-

Képesség és készségfejlesztési gyakorlatok

-

Mozgáshibák javítása

-

Testtartás korrekciója, fejlesztése

-

Testnevelési játékok

-

Folyamatosságra nevelés

Zenei képesség fejlesztése
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a zenére, a hangszeres képzésre –

illeszkedve a tanulóink képességeihez, lehetőségeihez. A foglalkozások célja, hogy az
egyén lehetőségeit, képességeit feltérképezze, és sérült funkcióit helyreállítsa, így jobb
interperszonális integrációt lesz lehetővé. Ha a zenei tevékenység a még fejlődésben lévő
gyermeket, ifjakat céloz meg, akkor a terápia egyfajta tanulást, esetleg újratanulást jelent
a zene segítségével. A zenét játszák, s így a játéknak is igen fontos szerepe van a zenei
képesség fejlesztésében, valamint a pedagógiai tevékenységben is. A zene nonverbális
nyelvi forma, különösen a fiatalok esetében. A zenei képességek fejlesztése
művészetpszichológiailag hatékony módszer, az önismeret és a foglalkoztatás terén,
lehetőségei igen széles körűek, nem ismer korlátokat. A zene, mint terápiás eszköz
különösen alkalmas arra, hogy az élet sok területén alkalmazzák. A hangszeres zene, mint
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közvetítő eszköz elősegíti a kapcsolatteremtést és a kommunikációt, mely hatással van a
fiatalokra, biztosítja az adaptálódás képességének fejlődését.
Cél:
Ritmusfejlesztés, improvizációs képesség fejlesztése, egymás közötti kapcsolatteremtés,
fellépés által sikerélményhez jutás, a különböző zenei stílus megismerése, tehetségek
felkutatása. Hangszeren való tanulás.
Hangszerek:
 szintetizátoron való oktatás
 ritmushangszer: csörgő, nagydob, tikfa, agogo, cintányér, nyelesbéka, triangulum,
 elektromos zongora, pianínó.
A középsúlyos gyerekek zenei képességeinek fejlesztése improvizációra épül. Fontos
a ritmushangszerek használata, amely az agresszivitás levezetésében játszik szerepet.
Nagy hangsúly van a zenehallgatáson, (relaxációs zenék) és ezek vizuális ábrázolása.
Ritmussal fejlesztjük a finommotorikájukat, a csuklómozgást.

5.

EEG – Biofeedback:
Az EEG Biofeedback a neurofeedback-re épül, amely során a kezeltek

megtanulják megváltoztatni a rájuk elsősorban jellemző agyhullám- mintázatát.
Legeredményesebben figyelemkoordinációs zavarok, magatartás-problémák és
hiperaktivitás kezelésére használható. Más ideges viselkedési zavaroknál is jó
eredménnyel alkalmazható, mint például motoros és vokális tikkek, obszesszívkompulzív viselkedésnél, enyhe autizmusnál.
A szakirodalom szerint jelentős eredményeket érhetünk el enyhe depressziós tünetek és
alvászavarok megszüntetésében is. Az EEG Biofeedback-el végzett terápia időtartama
minimálisan 20 hét, heti 2 alkalommal 1 óra. A kezelések során mindvégig az egyén
szükségleteihez alakítjuk a terápia szintjét.
A zavarok kezelésén túl a tehetséges gyerekek fejlesztésében is használható a
készülék az optimális teljesítőképesség kibontakoztatásában. A terápiát követően a
tanulók magatartásában pozitív eredmények várhatók. A tanulási képesség, a figyelem
koncentráló képesség javul, az érzelmi stabilitás nő. Az ADHD-vel küszködő gyermekek,
a hiperaktív gyerekek könnyebben kezelhetővé válnak.

134

7.3. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
A követelmények teljesítését a pedagógusok a tanulók év közbeni munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el. A második - tizedik évfolyamon az osztályozott
tantárgyakból az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a tovább
haladáshoz.
Az intézmény vezetője a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti
az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról
kap bizonyítványt a tanuló.
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha


felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen:
 az iskolai nevelés-oktatás szakaszában a kétszázötven tanítási órát,
 az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában
az elméleti tanítási órák húsz százalékát,
 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie.
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló
igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola
eleget tett az értesítési kötelezettségének.
Ha a tanuló a második - tizedik évfolyamon tanév végén legfeljebb három
tantárgyból elégtelen osztályzatot szerez, az iskola igazgatója által meghatározott
időpontban, augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, javító vizsgát tehet.
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Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyam-ismétléssel folytathatja.
Ha a tanuló a második- tizedik évfolyamon a tanév végén négy, vagy több tantárgyból
szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles/megismételheti.
A szakképzési évfolyamon tanuló esetében, amennyiben a szorgalmi időszakban
teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztás egy tanévben
meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz
százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.
Amennyiben a szakképzési évfolyamon tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az
összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési
idő (óraszám) húsz százalékát, de
 igazolatlan mulasztása nincs, vagy
 az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati
képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta,
és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló
magasabb évfolyamra léphet.

7.4. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei
Intézményünkbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
(4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27.) javaslatai alapján vesszük fel tanulóinkat. Ebben az
értelemben iskolánk „bemenet - szabályozott” intézmény.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári
évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig
tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
-

szülő személyi igazolványát,

-

a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával,

-

szakértői bizottság által kiadott érvényes szakvéleményt,

-

a gyermek személyigazigazolványát, lakcímkártyáját, Taj kártyáját,

-

nyilatkozatok (szülői felügyelet, életvitelszerű ott lakás).
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Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek,
valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola
intézményvezetője dönt.
A szakiskolába történő jelentkezés feltételei
A 9. előkészítő évfolyamba történő felvétel, átvétel feltételei:
-

8 általános iskolai osztály sikeres elvégzése,

-

szakértői bizottság érvényes határozata enyhe értelmi fogyatékosságra
vonatkozóan,

-

egészségügyi alkalmasság, melyet az iskolaorvos hagy jóvá.

Az intézmény felvételi eljárásának rendje:
A tanulók az általános iskola 8. osztályában vagy utána jelentkezhetnek
szakiskolánkba. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jöhet létre. Tanulói
felvétel vagy átvétel intézményvezetői határozat és/vagy engedély alapján lehetséges. A
szakiskolába jelentkezést az országos felvételi jelentkezési protokoll szerint, elektronikus
és nyomtatott formában kell megtenni.
Másik középfokú iskolából történő átvételt írásos kérelemre az intézményvezető dönti el
mérlegelve az osztálylétszámot, a tanult tantárgyakat, a szakmai alapozó tantárgyakat,
azok eredményeit. Az átvétel eljárásához a kiskorú tanuló szülőjének, gyámjának, illetve
nagykorú tanulónak kell benyújtania egy kérvényt az intézmény vezetőjének, amelyben
rögzíti a váltás tényét, valamint okait. Tanuló átvétele lehetséges azonos
szakmacsoporton belül üres férőhely és egészségügyi alkalmassági igazolás esetén. A
felvételt a felvételi eljárás keretében, az átvételi kérvényt pedig 15 napon belül kell
elbírálnia az intézményvezetőnek. A sikeres felvételről, átvételről vagy elutasításról
határozatot hoz, amit postán kap meg a tanuló vagy a szülő. Amennyiben az elbírálás
sikeres, a tanulónak a beiratkozás időpontjában vagy az értesítés kézhez vételétől
számított 15 napon belül van lehetősége felvenni a kapcsolatot az intézménnyel,
beiratkoznia, illetve beszereznie az egészségügyi alkalmasságról szóló orvosi
szakvéleményt.
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7.5. Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása.
Az első- negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra és vasárnapra),
valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
Az ötödik- nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére- a szokásos
(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl- nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli
házi feladatot.
A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet
íratni.

7.6. A kötelező tanítási órákon kívül igénybe vehető szolgáltatások
Kapcsolódó témakörök: 5.4.5.2. pontokban.

7.7. Hagyományok, éves rendezvények
Kapcsolódó témakör: 5.4.5.2. a, pontban.

7.8.Etnikai szolgáltatások
Cigány kisebbségi oktatás
Kisebbségi oktatásunk biztosítja a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi
kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és –teremtést, az önismeret kialakítását,
a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását.
A heti 2 óra kötelező jellegű foglalkozás 8 évfolyamon keresztül intenzív és alapos
ismeretszerzést és képességfejlesztést tesz lehetővé.
E kisebbségi oktatás segíti az etnikai kisebbséghez tartozó tanulókat abban, hogy
megtalálják, megőrizzék és fejlesszék identitásukat, vállalják másságukat, elfogadják és
másoknak is megmutassák értékeiket.
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A népismeret tantárgy tanulása a többségi társadalomhoz tanulók számára pedig lehetővé
teszi, hogy toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi
őket más nemzetiségek és népek elfogadására.
A népismeret tantárgy feladata - identitás- és értékközvetítés - hatással van a módszerek
megválasztására. A nyitott oktatási formákban történő tanítás olyan ismeretszerzést
biztosít, amely az élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. Így
fokozatosan kialakulnak a tanulókban azok a kompetenciák, amelyek alkalmassá teszik
őket önálló projektek lebonyolítására.
Cigány kisebbségi oktatási programunkat a következőek figyelembevételével készítettük
el:


a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.
21.) OM rendelet 3. számú mellékletével kiadott A nemzeti, etnikai kisebbségi
iskolai oktatás egyes tantárgyainak kerettantervei, továbbá a kisebbségi oktatás
óratervei, valamint az e rendelet 2. számú mellékletével kiadott Nemzeti, etnikai
kisebbség iskolai oktatásának irányelve,



a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a „Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról, 2. számú melléklet



23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 3. melléklet

A népismeret tantárgy tantervének minden elemében fontos, hogy illeszkedjen
intézményünk által fogadott tanulók sérültségi szintjéhez és fogyatékosságához, ezért a
tanmeneteknek, a nevelési-fejlesztési céljainknak és a követelményeknek is ehhez kell
igazodniuk.
Célunk a tananyag feldolgozása során, hogy a többségi kulturális elemek és a kisebbségi
kulturális elemek egymással harmóniában, párhuzamosan jelenjenek meg, a pozitív
értékeket hangsúlyozzák és erősítsék meg.
Olyan multikulturális értékrend átadását tekintjük a legfontosabbnak, amely a tanulók
identitásába beépülve az elfogadás, a tolerancia és az empátia értékeire épít.
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8. A nevelő - oktató munka értékelési rendszere
8.1.A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése
és ellenőrzése
A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési
meghatározása

a

nevelési-oktatási

célok

elérését,

a

pedagógiai

munka

eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, valamint az iskolával
kapcsolatban álló partnerek (elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó és a nevelők)
iskolánkkal szembeni igényeinek, elvárásainak történő megfelelést szolgálja.
Ellenőrzés, mérés:


Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső
szabályzataiban (elsősorban a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban és a házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést
vizsgálja.



Az iskolai belső ellenőrzés rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a
szervezeti és működési szabályzat, a belső ellenőrzési szabályzat, illetve évben – az
iskolai munkaterv határozza meg.



A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti:
-

pedagógusok esetében: az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes,
intézményegység-vezető, a munkaközösség-vezetők, a munkaközösségek, az
ellenőrzésre az intézményvezető által felkért pedagógusok, valamint külső
szakértők,

-

tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és
szakértők.



A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki:

A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül:
-

A tanár-diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására.

-

A szülőkkel való kapcsolattartásra.
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-

A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. Ezen belül különösen
fontos ellenőrzési területek:


A nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája.



A tanítási óra felépítése és szervezése.



A tanítási órán alkalmazott módszerek.



A tanulók ellenőrzése, értékelése.



A tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása a tanítási órán.



Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése.



A felzárkóztatás és a tehetséggondozás.

-

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítésére.

-

A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre.

-

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására.

-

A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására.

-

A pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációjára.

A tanulók iskolai munkáján belül:
-

A tanulók értékválasztásra, jellemvonásaira.

-

A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményre.

-

Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre.

-

A tanuló magatartására, viselkedésére, fegyelmezettségére.



A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az
évente összeállított – és az iskolai munkaterv részét képző – belső ellenőrzési terv
alapján.



A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az iskola helyi
tanterve, illetve a nevelők által összeállított tanmenetek alapján.



Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alább meghatározott
méréseket kell elvégezni az előírt időközönként:

A tanulók körében
A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések:
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Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követően a
követelmények elsajátítását vizsgáló összegző mérést kell végezni. Az előírt
követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati
tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult
tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. Felelős: osztálytanítók, szaktanárok.



Az 1. osztály év végén, 2-4. évfolyamokon félévkor és tanév végén a tanulásban
akadályozott tanulók teljesítményét a magyar irodalom, a magyar nyelv és a
matematika tantárgyakból az addig feldolgozott teljes tananyagát és fő
követelményeit

átfogó

méréssel

kell

vizsgálni.

Felelős:

alsó

tagozatos

munkaközösség vezetője, intézményvezető, intézményvezető-helyettes.


Az értelmileg akadályozott tanulók tudását, képességeik fejlődését, fejlettségét
mérjük, értékeljük. A mérés eszközeit a Helyi Tantervi követelményekre építve
állítjuk össze, évenként felülvizsgáljuk, és a tanulói szükséglet szerint módosítjuk,
kiegészítjük. Az értékelések során arra törekszünk, hogy a kulcskompetenciák lehető
legtöbb területének mérése is beépítésre kerüljön. Felelős: osztályfőnök.



A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika,
természetismeret, történelem és földrajz ellenőrzésénél a nevelők a tanuló munkáját
egy – egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik.



Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit
átfogó témazáró dolgozatot írnak.



A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében
egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak
egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer
kell felelnie szóban:

- az ének – zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva. (A többi tantárgy esetében pedig egy –
egy témakörön belül. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati
tevékenység révén ellenőrizzük.)


A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan
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viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Emellett azonban
figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e
vagy hanyatlott – az előző értékeléshez és önmagához képest.

Értékelés:


Az iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt
adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak
eredményei mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában
megfogalmazott célkitűzéseknek.



A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a
nevelőtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat,
hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő és
oktató munka fejlesztésére.



Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka értékelésére a következő területekre terjed
ki:

Az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére
Az intézmény nevelő-oktató munkáját az iskola intézményvezetője minden tanév végén,
valamint az intézményvezetői megbízás lejártakor – a tanulók, a szülők és a nevelők
véleményének figyelembevételével – átfogóan értékeli.
A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai:


Az

iskola

működését

jellemző

legfontosabb

adatok

(tanulólétszám,

tanulócsoportok, pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás adatai).


A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés
legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek: épületek, helyiségek, berendezések,
tantárgyi szakmai anyagok).



A tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlageredmények, a
felzárkóztatás és a tehetséggondozás területei és eredményei, bukások száma,
versenyeredmények, a továbbtanulás alakulása).



A

személyiségfejlesztéssel,

közösségfejlesztéssel

kapcsolatos

nevelő

tevékenység eredményessége (a diákönkormányzat és az osztályközösségek
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fejlődése,

szabadidős

tevékenységek,

magatartási

és

viselkedési

rendellenességek, gyermek- és ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók).


A pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek, program- és
tantervfejlesztés, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán kívüli
nevelési feladatok vállalása).



Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok, részvétel a helyi
közéletben, az iskola a helyi médiában, a középiskolák visszajelzése, az iskola
és a tantestület hírneve).

A pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére
A pedagógusok nevelő és oktató munkájának értékelését az alábbiakban következő
szempontok alapján az iskola intézményvezetője, intézményvezető-helyettese, az utazó
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat intézményegység-vezetője és a nevelő
munkaközösségek vezetői folyamatosan, szóban – az érintett nevelő kérésére azonban
írásban – végzik.
A tanítási órák megfigyelésének és értékelésének szempontjai:
(Óralátogatás értékelő/önértékelő lapja)
Az óra célja és tartalma:


Helyesen határozta-e meg a nevelő az óra oktatási és nevelési célját?



Illeszkedik-e a tanóra az éves, illetve a témaköri tervezésbe?



Van-e eltérés a tanmenetben az adott időszakra tervezett témáktól, tananyagtól?



Az óra tartalma (a feldolgozott tananyag) megfelelt-e
 a szakmai (pedagógiai) szempontoknak,
 a tudományosság elvének,
 a tanulók életkori sajátosságának?

Az óra felépítése és szervezése:


Az óra felépítése megfelelt-e a feldolgozott tananyagnak, az adott didaktikai
feladatnak?



Milyen az óra technikai szervezése, a nevelő időbeosztása?



Sikerült-e kihasználni az óra minden percét tanulásra, munkára? Mennyire
szervezett a tanulók tevékenysége? Volt-e üresjárat?



Milyen szervezeti formákat alkalmaz a nevelő a tanórán (frontális, csoportos,
páros, egyéni tevékenység)?
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Szervezett-e differenciált munkát a nevelő? Melyek a differenciálás
szempontjai?

Az órán alkalmazott módszerek:


Milyen módszereket alkalmazott a nevelő a bemutatásra, szemléltetésre (tanári
magyarázat, nyomtatott taneszközök, szemléltetőeszközök, kísérlet stb.)?



Megfelelő volt-e ezek didaktikai szerepe, célszerű volt-e a felhasználásuk?



Milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ismeretek rögzítésére, a
képességek

fejlesztésére?

(Ismétlés,

koncentráció,

vázlat

készítése,

részösszefoglalás és összefoglalás, az ismeretek gyakorlati alkalmazása,
gyakoroltatás, az önálló tanulás módszerei stb.)


Milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ellenőrzésre és az értékelésre?



Az ellenőrzés formái: szóbeli vagy írásbeli?



Folyamatos-e az ellenőrzés és értékelés a tanórán?



Van-e kialakult rendje a folyamatos értékelésnek, megfelelő-e ez?



A házi feladat kijelölése mennyiben szolgálta a tananyag feldolgozását?



Biztosította-e a nevelő a tanulók érdeklődésének felkeltését? Milyen volt a
tanulók motiválása?



Az órán alkalmazott módszerek megfeleltek-e az óra céljának a
tananyagnak és az adott didaktikai feladatnak?

A tanulók munkájának az értékelése:


Milyen volt a tanulói aktivitás, figyelem?



Hogyan alakult az órán az aktív, a passzív és a renitens (rendetlen) tanulók
aránya?



Milyen a tanulók tantárgy iránti érdeklődése, motiváltsága?



Milyen az osztályban a fegyelem? (Van-e kialakult munkarend? Mi jellemzi a
tanulók viselkedését, hangnemét? Hogyan fogadják a tanulók a nevelői
utasításokat? Történik-e fegyelmezetlenség az órán?)

A



Milyen a tanulók kapcsolata a nevelővel?



Milyen a tanulók kapcsolata egymással?

tanulói

közösségek

(osztályközösségek)

tevékenységének,

fejlődésének

értékelésére
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A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök
minden tanév végén értékelik.
A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
szempontjai:
 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok
aránya, új tanulók, távozók).
 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok
kulturális elvárásai, gyermek- és ifjúságvédelmi munka).
 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).
 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúra (szociometria, a
közösség rétegződése).
 Nevelési szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók.)
 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és
rendezvények, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel.)
 A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek
tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).
 Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai
feladatokat:


Milyen változások történtek?



Milyen új problémák jelentkeztek?



Milyen beavatkozás látszik célszerűnek?

A tanulók személyiségfejlődésére, tanulmányi munkájára, magatartására és
viselkedésére
A tanulók tanulmányi munkájának az értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
1. Az általános iskola első évfolyamán az értékelt tantárgyak esetében évközben/félévkor
és év végén; a második évfolyamon az I. félévben és az I. félév végén csak szöveges
minősítést alkalmazunk. Ez kiegészülhet jellemzéssel mind a bizonyítványban, mind az
e-naplóban a félévi/év végi értékelés során.
A szöveges értékelésekben, minősítésben a következő kifejezéseket használjuk:
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 kiválóan teljesített (kvt.)
 jól teljesített (jt.)
 megfelelően teljesített (mf.)
 felzárkóztatásra szorul (fsz.)
2. A 2. évfolyam II. félévétől a 10. évfolyam végéig érdemjeggyel értékeljük diákjainkat,
év végén is érdemjeggyel minősítünk.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
 jeles (5)
 jó (4)
 közepes (3)
 elégséges (2)
 elégtelen (1)
3. A 2. év végi illetve a 3-10. évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév
során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell
meghatározni.
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülő az elektronikus ellenőrzőn keresztül
értesül. Az elektronikus napló bejegyzéseit az osztályfőnök hetente ellenőrzi és jelzi, ha
hiányosságokat tapasztal.
4. Speciális esetekben a sérülés jellegéhez igazodva, egyéni képességek függvényében
választható értékelési forma a szöveges értékelés jellemzéssel (az első pontban leírtak
szerint) az általános iskolában.
5.A sérülés jellegéhez igazodva lehetséges értékelési forma még (autizmus spektrum
zavarral küzdő tanulók, halmozottan fogyatékos diákok) az első hat évfolyamon:
-

sokat fejlődött

-

fejlődött
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-

részterületen fejlődött

-

változatlan

-

hanyatlott

A fokozatok a legutolsó minősítéshez viszonyított állapotot, valamint a tantárgyi
tantervekben meghatározott tartalmak elsajátításának mértékét tükrözik.
A szöveges értékelés mellett a 7. évfolyamtól kezdődően megjelenik az érdemjeggyel
történő minősítés is a következő módon:
Jeles az, aki: sokat fejlődött, a minimális teljesítményeknél sokkal többet teljesített
Jó az, aki: fejlődött, a minimális teljesítményeknél többet teljesített
Közepes az, aki: részterületen fejlődött, a minimális teljesítmények teljesítésével
Elégséges az, aki: nem fejlődött, de a minimális teljesítmények teljesítette
Elégtelen az, aki: nem fejlődött, vagy hanyatlott, a minimális teljesítményeket nem
teljesítette.
A tanulásban akadályozott tanulók esetében a félévi értesítőben és az év végi
bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre:
1. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; matematika; ének zene; vizuális kultúra;
technika és tervezés; testnevelés; etika/hit- és erkölcstan.
2. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; matematika; ének zene; vizuális kultúra;
technika és tervezés; testnevelés; etika/hit- és erkölcstan.
3. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; matematika; informatika; környezetismeret;
ének zene; vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat; testnevelés és sport; etika/hités erkölcstan.
4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; matematika; informatika; környezetismeret;
ének zene; vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat; testnevelés és sport; etika/hités erkölcstan.
5. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; természettudomány;
ének zene; vizuális kultúra; digitális kultúra; technika és tervezés; testnevelés; etika/hités erkölcstan; hon- és népismeret, osztályfőnöki.
6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; természettudomány;
ének-zene; vizuális kultúra; digitális kultúra; technika és tervezés; testnevelés; etika/hités erkölcstan.
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7. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; matematika; történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek; természetismeret; földrajz; ének zene; vizuális
kultúra; informatika; technika, életvitel és gyakorlat; testnevelés és sport; etika/hit- és
erkölcstan.
8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; matematika; történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek; természetismeret; földrajz; ének zene; vizuális
kultúra; informatika; technika, életvitel és gyakorlat; testnevelés és sport; etika/hit- és
erkölcstan.
9/E évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; matematika; állampolgári
ismeretek; természettudomány; vizuális kultúra; digitális kultúra; pályaorientáció;
szakmai alapozó ismeretek; testnevelés; osztályfőnöki.
9. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom; matematika; digitális kultúra; testnevelés;,
képzési szakiránynak megfelelő szakmai modulok.
10. évfolyamon magyar nyelv és irodalom; matematika; informatika; testnevelés és sport;
etika/hit- és erkölcstan, képzési szakiránynak megfelelő szakmai modulok.
Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a félévi értesítőben és az év végi
bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre:
1. évfolyamon: kommunikáció, olvasás-írás, számolás-mérés, játékra nevelés,
önkiszolgálás, ének-zene, ábrázolás-alakítás, mozgásnevelés
2. évfolyamon: kommunikáció, olvasás-írás, számolás-mérés, játékra nevelés,
önkiszolgálás, ének zene, ábrázolás-alakítás, mozgásnevelés
3. évfolyamon: kommunikáció, olvasás-írás, számolás-mérés, játékra nevelés, életvitel és
gyakorlat, ének zene, ábrázolás-alakítás, mozgásnevelés
4. évfolyamon: kommunikáció, olvasás-írás, számolás-mérés, játékra nevelés, életvitel és
gyakorlat, ének zene, ábrázolás-alakítás, mozgásnevelés
5. évfolyamon: kommunikáció, olvasás-írás, számolás-mérés, állampolgári ismeretek,
életvitel és gyakorlat, környezetismeret, ének-zene, ábrázolás-alakítás, mozgásnevelés,
osztályfőnöki
6. évfolyamon: kommunikáció, olvasás-írás, számolás-mérés, társadalmi ismeretek,
életvitel és gyakorlat, környezetismeret, ének zene, ábrázolás-alakítás, mozgásnevelés,
osztályfőnöki
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7. évfolyamon: kommunikáció, olvasás-írás, számolás-mérés, társadalmi ismeretek,
életvitel és gyakorlat, környezetismeret, ének zene, ábrázolás-alakítás, információs
eszközök használata, testnevelés
8. évfolyamon: kommunikáció, olvasás-írás, számolás-mérés, társadalmi ismeretek,
életvitel és gyakorlat, környezetismeret, ének zene, ábrázolás-alakítás, információs
eszközök használata, testnevelés
A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése a következők szerint történik:
Magatartás értékelése
-

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél minden évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat
használjuk.

-

Az 1 - 10. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén
érdemjegyekkel értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az
osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg.
Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az
osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot elektronikus naplóba és a
bizonyítványba az osztályfőnöknek be kell jegyeznie.

-

Speciális esetekben a tanuló felmentést kaphat a magatartás értékelése és
minősítése alól.

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

a házirendet betartja,

-

a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik,

-

kötelességtudó, feladatait teljesíti,

-

önként vállal feladatokat,

-

társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen,
segítőkészen viselkedik,

-

az osztály és az iskola életében aktívan részt vesz,

-

óvja és védi az iskolai felszerelést és környezetet,

-

nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása.
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Jó (4) az a tanuló, aki:
-

a házirendet betartja,

-

a tanórán és a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik,

-

feladatait a tőle elvárható módon teljesíti,

-

feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal,

-

az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz
részt,

-

nincs írásbeli intője vagy megrovása.

Változó (3) az a tanuló, aki:
-

az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be,

-

a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik,

-

feladatait nem minden esetben teljesíti,

-

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

-

a közösség és az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik,

-

igazolatlanul mulasztott,

-

osztályfőnöki intője van.

Rossz (2) az a tanuló, aki:
-

a házirend előírásait sorozatosan megsérti,

-

feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,

-

magatartása fegyelmezetlen, rendetlen,

-

társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik,

-

viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza,

-

több alkalommal igazolatlanul mulasztott,

-

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

(A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte, vagy megsértése
szükséges.)
A szorgalom értékelése
-

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél 1-10. évfolyamon a példás
(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket és osztályzatokat használjuk.
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-

A tanulók szorgalmát első osztálytól a tizedik évfolyamig a félév és a tanítási év
végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti, és ezt az elektronikus naplóba, és a
bizonyítványba bejegyzi. A tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és
a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban
tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi
osztályzatot az elektronikus naplóba és a bizonyítványba be kell jegyezni.

-

Speciális esetekben a tanuló felmentést kaphat a szorgalom értékelése és
minősítése alól.

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

Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt.

-

Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi.

-

Tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is.

-

Munkavégzése pontos, megbízható.

-

A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz.

-

Taneszközei tiszták, rendezettek, s ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.

Jó (4) az a tanuló, aki:
-

Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt.

-

Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik.

-

A tanórákon többnyire aktív.

-

Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való
részvételt önként nem, vagy ritkán vállal.

-

Taneszközei tiszták, rendezettek.

Változó (3) az a tanuló, akinek:
-

Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől.

-

Tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti.

-

Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik.

-

Érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja.

-

Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.

Hanyag (2) az a tanuló, aki:
-

Képességeihez mérten keveset tesz a tanulmányi fejlődése érdekében.
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-

Az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg.

-

Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen.

-

Feladatait többnyire nem végzi el.

-

Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek.

-

A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak
ellenszegül.

-

Félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

(A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte, vagy megsértése
szükséges.)
A tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó
elvek:
Mivel vannak olyan speciális esetek (pl.: autizmus) amikor éppen azok a készségek,
képességek sérülnek, amelyeket a magatartás és szorgalom értékelése és minősítése során
figyelembe kell venni, ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy ezen tanulók a
nevelőtestület határozata alapján felmentést kapjanak a minősítés alól.

A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit az
osztályfőnökök folyamatosan szóban – és az elektronikus ellenőrzőn keresztül írásban –
értékelik.
8.2.A jutalmazás és büntetés iskolai elvei
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléshez, az iskola jutalomban részesítheti.

153

Az iskolai jutalmazás formái:
 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
-

szaktanári dicséret,

-

napközis nevelői dicséret,

-

osztályfőnöki dicséret,

-

intézményvezetői dicséret,

-

nevelőtestületi dicséret.

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi
munkát végzett tanuló tanév végén:
-

szaktárgyi teljesítményért,

-

példamutató magatartásért,

-

kiemelkedő szorgalomért,

-

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben
részesíthetők.

 Az egyes tanévek végén, valamint a több éven keresztül kitűnő eredményt elért
tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen, az
iskola közössége előtt vehetnek át.
 Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek.
 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
 A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Azt a tanulót, aki képességéhez mérten:
 tanulmányi kötelezettségei folyamatosan nem teljesíti,
 vagy a házirend előírásait megszegi,
 vagy igazolatlanul mulaszt,
 vagy bármely más módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet
részesíteni.
Az iskolai büntetések formái:
-

szaktanári figyelmeztetés,

-

napközis nevelői figyelmeztetés,
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-

osztályfőnöki figyelmeztetés,

-

osztályfőnöki intés,

-

osztályfőnöki megrovás,

-

intézményvezetői figyelmeztetés,

-

intézményvezetői intés,

-

intézményvezetői megrovás,

-

tantestületi figyelmeztetés,

-

tantestületi intés,

-

tantestületi megrovás.

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben - a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.
 A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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9.

Iskolahasználók a közéletben
9.1.A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái

1. A tanulókat az iskolai életről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról
az iskola intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az
osztályfőnökök tájékoztatják:
 Az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen,
valamint a - diákönkormányzat vezetőségének ülésén.
 A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat
vezetőségének faliújságján keresztül.
 Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve az e-ellenőrzőn keresztül írásban) tájékoztatják.

3. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervéről, az aktuális
feladatokról az iskola intézményvezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.

4. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
Szülői értekezlet
Feladata, a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása
és a szülők tájékoztatása:
- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
- az országos és a helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól,
- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
- - helyi tanterv követelményeiről,
- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
- az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola igazgatósága felé.
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Fogadó óra
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás,
szabadidő

helyes

eltöltése,

egészséges

életmódra

nevelés,

tehetséggondozás,

továbbtanulás.)
Nyílt tanítási nap
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
Írásbeli tájékoztató, e-ellenőrző
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival, vagy magatartásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai, vagy osztályszintű programokról.
5. A szülői értekezletek, a fogadó órák, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai
munkaterv évenként határozza meg.
6. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg,
illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel.
Digitális munkarend idején:
A kapcsolattartás:

9.2.

-

online formában (KRÉTA, honlap, e-mail, iskola Facebook oldala),

-

telefon,

-

postai úton,

-

személyesen kizárólag telefonon előre egyeztett időpontban.

Az iskola külső partnerei
 Nyíregyházi Tankerületi Központ
 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Kormányhivatal

Gyermekvédelmi

Központ
 Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
 Iskolaorvos, gyermekideggyógyász, iskolai fogorvos, védőnő
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
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 Szakértői és rehabilitációs bizottságok
 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 ÉFOÉSZ Megyei Szervezete
 Cigány Kisebbségi Önkormányzat
 Munkaügyi Központ
 Tulipa Kft.
 2. Sz. Kenyérgyár Kft.
 Szabolcs COOP Kft.
 MPI
 MAGYE
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10.

A tankönyvek és taneszközök

10.1.A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei

1. Jogszabályi háttér


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény



Az Nkt. 2019 07. 26-án hatályba lépett 51/A címében a 93/A-F
paragrafusai



A 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagóguskézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről



1265/2017. (V.29.) Kormányhatározat

2. A tankönyvellátás célja és feladatai
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladata a tankönyvek beszerzése és a
tanulókhoz történő eljuttatása. A tankönyvellátás feladatait intézményünkben az
intézményvezető

által

tankönyvellátás

rendjét

megbízott
a

tankönyvfelelős

hatályos

látja

rendelkezéseknek

el.

Az

iskolai

megfelelően

az

intézményvezető állapítja meg.
3. A tankönyvválasztás elvei
Intézményünk pedagógiai koncepciójának leginkább a munkatankönyv felel meg,
így az alaptankönyvhöz kapcsolódó feladatlap vagy munkalap típusú könyvek
beszerzésére különös figyelmet fordítunk. Ezek hasznos elősegítői lehetnek a
gyakorlás, a megerősítés, a tanuló önálló munkáltatása valamint tudásuk
ellenőrzésének.
A tankönyvválasztásnál figyelembe kell venni a Pedagógiai Programban
rögzítetteket valamint a speciális nevelési szükségletű tanulók képességeit.
A tankönyv:


legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű és időtálló,
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tartalmában, ábravilágában, a feldolgozás mélységében igazodjon a tanuló
szükségleteihez,



az egyes tantárgyak könyvei egymásra épüljenek, a tankönyvekhez
munkafüzet is tartozzon,



a tankönyvek ne túlzsúfoltak, hanem jól olvasható, jól áttekinthetőek, jól
strukturáltak legyenek.

4. Tankönyvrendelés, tankönyvcsomag összeállítása
A tankönyvek kiválasztása - a hatályos rendelkezések és a helyi tanterv
előírásainak betartásával, valamint a tanulók képességeinek figyelembe vételével
- a pedagógus feladata.
A pedagógus az általa használni kívánt tankönyveket a hivatalosan közzétett
tankönyvjegyzékből választhatja ki. A pedagógus az általa összeállított tankönyvlistát (cím, raktári szám, ár megjelölésével) írásban juttatja el a kijelölt
tankönyvfelelőshöz a tankönyvjegyzék megjelenését követő két héten belül.
Az osztályfőnök feladata a tankönyvfelelős munkájának segítése a kiadott
normatív kedvezményre jogosító igénylőlapok, a kapcsolódó igazolások,
határozatok összegyűjtése.
A tankönyvcsomag együttes értéke nem haladhatja meg – a könyvtári
tankönyvkészlet felhasználásával - az állam által egy főre megállapított tárgyévre
vonatkozó normatív támogatás összegét.
5. A tankönyvellátás rendje
A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolákba való
eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése
állami közérdekű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (KELLO) keresztül lát el,
a jogszabályban meghatározottak szerint.
Az iskola a tankönyvellátás tárgyában szerződéses viszonyban csak a KELLO-val
állhat.
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6. A tankönyvfelelős megbízása
A tankönyvrendelést az intézményvezető által erre a feladatra kijelölt
tankönyvfelelős a működésért felelős általános intézményvezető-helyettesi
teendőkkel megbízott intézményvezető-helyettes irányításával végzi.
A tankönyvfelelős személyét az iskolai munkatervben rögzíteni kell.
Ha a kijelölt tankönyvfelelős az elkövetkező tanévben tankönyvfelelősi feladatait
nem kívánja ellátni, akkor ezt legkésőbb a tanévnyitó értekezleten köteles
bejelenteni.
7. A tankönyvfelelős feladatai


A kedvezményekkel kapcsolatos tanulói igényeket felmérni, valamint a
felmérés eredményének ismertetése az intézmény vezetőjével.



A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az intézménynek lehetővé kell
tennie, hogy azt a szülők megismerhessék.



A szülőt nyilatkoztatja arról, hogy gyermeke részére az összes előírt tankönyvet
meg kívánja-e vásárolni, vagy élni kíván a használt tankönyvek kölcsönzésének
lehetőségével vagy más forrásból történő beszerzésével.



Az ingyenes tankönyvre jogosultakat tájékoztatja arról, hogy az iskolai
könyvtárból kölcsönzés útján biztosított tankönyvek lehetnek használt
állapotúak.



Az iskolai könyvtár nyilvántartásában szereplő tankönyvek kezeléséről az
iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatában leírtak az irányadóak.



A normatív támogatás igénybevételéhez (5. sz. melléklet a 17/2014. III. 12.
EMMI rendelethez) előírt igénylőlapon beszerzi a normatív kedvezmény iránti
igényekhez szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, illetve megkéri azok
bemutatását a szülőktől.



A szülői nyilatkozatok valamint a pedagógusok javaslatai alapján a
tankönyvrendelést összesíti, majd a tankönyvrendelést az intézményvezető elé
terjeszti, aki aláírásával jóváhagyja vagy módosításra visszaküldi.



A KELLO rendelési felületén a gyerekek adatainak aktualizálása, ellenőrzése.



A tankönyvrendelés feltöltése a KELLO internetes felületén, rögzítése, a
fenntartóhoz való továbbítása jóváhagyásra.



A tankönyvek kiszállításánál a tankönyvek és a szállítólevél tételes ellenőrzése.
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A tankönyvek kiosztása lehetőség szerint az első tanítási napon, a
tankönyvfelelős felügyeletével, koordinálásával zajlik.



A tankönyvfelelős a tankönyvek kiosztásánál gondoskodik a számlák, átvételi
elismervények kiadásáról is.

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult a tanuló, ha
a) tartósan beteg
b) szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi,
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
8. Tájékoztatási kötelezettség
Az intézmény írásban értesíti, illetve honlapján tájékoztatja a tanulókat és s
szülőket/gondviselőket az iskolai tankönyvellátás folyamatairól (a támogatás
feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a határidőkről).
Tájékoztatja a szülőket/gondviselőket arról, hogy a tanulók részére lehetőség van
tankönyvkölcsönzésre (tartós tankönyvek, segédkönyvek), amelyek kölcsönzési
határideje egy tanévre szól.
Ezen könyvek kölcsönzésére, használatára, kártérítésére vonatkozó szabályokat az
iskolai könyvtár működési szabályzata és mellékletei tartalmazzák.
Az iskolai könyvtár nyilvántartásában szereplő tankönyvek kezeléséről az iskolai
könyvtár szervezési és működési szabályzatában leírtak az irányadók.
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10.2. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő és oktató munkát
segítő taneszközök és felszerelések jegyzéke

TESTNEVELÉS:
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Evezőpad

1 db

2.

Futópad

1 db

3.

Ping - pong asztal

1 db

4.

Kézilabda kapufa

1 db

5.

Mászóházikó

1 db

6.

Tornakorlát

1 db

7.

Lengőhinta (3 üléses)

1 db

8.

Teremkerékpár

1 db

9.

Lépcsőző pad

1 db

10.

Mászófal (nagy)

1 db

11.

Labda

10 db

12.

Testmester

2 db

13.

Tornanadrág

9 db

14.

Roller (scooter)

1 db

15.

Tornapóló

10 db

16.

Gimnasztika labda

2 db

17.

Ugrózsámoly

2 db

18.

Power 2000

1 db

19.

Magasságmérő

1 db

20.

Dobókarika - szett

1 db

21.

Medicin labda (kicsi)

6 db

22.

Medicin labda (közepes)

4 db

23.

Ugráló kötél

5 db

24.

Egyensúlyozó deszka (1 szem.)

2 db

25.

Kör egyensúlyozó

1 db

26.

Rajttámla

4 db
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27.

Kosárgyűrű

5 db

28.

Kézilabda háló

2 db

29.

Lábnyom készlet

1 db

30.

Kéznyom készlet

1 db

31.

Wesco készlet

1 db

32.

Mászóív (nagy)

1 db

33.

Gerenda (játszótéri)

1 db

34.

Óriás kuglikészlet

1 db

35.

Tornakarika

10 db

36.

Ping - pong (pár)

2 db

37.

Súlyzó (1 kg)

4 db

38.

Habtenisz (szett)

2 db

39.

Súlyzó (2 kg)

2 db

40.

Gömbösbot

10 db

41.

Kenguru ügyességfejlesztő játék

1 db

42.

Plastoball labda

7 db

43.

Úszódeszka

3 db

44.

Polifoam

2 db

45.

Tornadobbantó

3 db

46.

Ugrószekrény

2 db

47.

Búvárfelszerelés

2 db

48.

Kosárlabda

8 db

49.

Kézilabda (férfi)

2 db

50.

Kézilabda (női)

3 db

51.

Futball labda

5 db

52.

Gombfoci kapu

2 db

53.

Gombfoci

2 db

54.

Ugrószőnyeg

4 db

55.

Gumikötél

5 db

56.

Hullahopp karika

15 db

57.

Súlyzó (1,5 kg)

2 db

58.

Tornapad (4 m)

1 db

59.

Bólya (50 cm)

4 db
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60.

Bólya (30 cm)

4 db

61.

Wesco téglakészlet

1 db

62.

Súlygolyó (3 kg)

1 db

63.

Súlygolyó (5 kg)

1 db

64.

Kerékpár (Csepel)

2 db

65.

Kerékpár (Mountainbike)

4 db

66.

Ayres - háló

1 db

67.

Asztalitenisz - háló

2 db

68.

Szánkó

5 db

69.

Teniszháló

1 db

70.

Hablabda-szett

1 db

71.

Stopper

11 db

72.

Mérőszalag

10 db

73.

Kresz - szőnyeg

1 db

74.

Kézilabda (bőr)

2 db

75.

Medicin labda

7 db

76.

Futball labda (bőr)

2 db

77.

Rövidnadrág

7 db

78.

Póló

20 db

79.

Atléta

1 db

80.

Focikapu és háló

2 db

81.

Futócipő

5 db

82.

Jelzőatléta

10 db

MATEMATIKA:
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Logikai készlet (doboz)

2 db

2.

Oktatójáték (szorzóka)

1 db

3.

Pötty oktatójáték

1 db

4.

Párhuzamos és merőleges szögek

1 db

5.

Sík- és térmértani modell

3 db

6.

Szögek fajtái és módozatai

1 db
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7.

Összerakható M3

3 db

8.

Táblakörző

6 db

9.

Számkártya

1 db

10.

Szorzóka - osztójáték

1 db

11.

Pötty oktatójáték

1 db

12.

Logisor

10 db

13.

Térfűző logisor

5 db

MAGYAR:
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Szótagkártya

1 db

2.

Képes betűkártya

1 db

3.

Írói arcképek (sorozat)

1 db

4.

Szókártya

1 db

5.

Betűsorozat (tanári)

1 db

6.

Betűsín

1 db

7.

Betűtartó

1 db

8.

Az igenév (applikáció)

1 db

9.

Az ok - és a célhatározó (applikáció)

1 db

10.

A jelzők rendszere (applikáció)

1 db

11.

Az állítmány fajtái (applikáció)

1 db

12.

A mondat (applikáció)

2 db

13.

A szavak alakja és jelentése (applikáció)

1 db

14.

A hangtani ismeretek összefoglalása

1 db

(applikáció)
15.

Magyar írók élete és munkái (CD)

1 db

16.

Tudás Pakk I. (CD)

1 db

17.

Hírességek enciklopédiája (CD)

1 db

18.

Irodalmi lexikon I: (CD)

1 db

19.

Gondolattár (CD)

1 db

20.

Szó-tár-lat (CD)

1 db

21.

Az első enciklopédiám (CD)

1 db
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22.

Kalandos helyesírás (CD)

1 db

23.

Helyesírás gyerekeknek (CD)

1 db

TÖRTÉNELEM:
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Európa a IX-XI. században (térkép)

1 db

2.

Európa a XVI. században (térkép)

1 db

3.

Európa a XVII. században (térkép)

1 db

4.

Európa a XVIII. században (térkép)

1 db

5.

Európa a 1815-1849-ben században

1 db

(térkép)
6.

Európa az I. világháború végén (térkép)

1 db

7.

Európa a II. világháború végén (térkép)

1 db

8.

Ókori Kelet (Egyiptom, Mezopotámia)

1 db

térkép
9.

Osztrák - Magyar Monarchia térkép

1 db

(térkép)
10.

Római birodalom (térkép)

1 db

11.

Polgárháború (térkép)

1 db

12.

A Föld népei az ókorban (térkép)

1 db

13.

Forradalom és szabadságharc 1848-49

1 db

(térkép)
14.

Európa népei a XVII, század végén

1 db

(térkép)
15.

Árpád-házi királyok (térkép)

1 db

16.

A magyar nép vándorlásai (térkép)

1 db

17.

Feudalizmus Magyarországon (térkép)

1 db

18.

Hazánk felszabadulása (térkép)

1 db

19.

Ókori Görögország (térkép)

1 db

20.

Forradalom és szabadságharc (térkép)

1 db

21.

A

Római

birodalom

gazdasága

és

1 db

kultúrája (térkép)
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22.

Árpád-házi királyok (applikáció)

1 db

23.

Arcképek (applikáció)

1 db

24.

Az 1848 – 49-es szabadságharc története

1 db

(CD)
25.

A magyar nemzet története (CD)

2 db

26.

Ezer év 1000 templom (CD)

1 db

27.

I. Világháború (CD)

1 db

28.

II. Világháború (CD)

2 db

TERMÉSZETISMERET (környezet, fizika, biológia, kémia)
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Görény

1 db

2.

Gyökércsúcs

1 db

3.

Üregi nyúl

1 db

4.

Agy modell

1 db

5.

Fogoly

1 db

6.

Galamb

1 db

7.

Hörcsög

1 db

8.

Kanári

1 db

9.

Kecskebéka

1 db

10.

Papagáj

1 db

11.

Sün

1 db

12.

Seregély

1 db

13.

Szarka

1 db

14.

Vakond

1 db

15.

Béka csontváz

1 db

16.

Ürge

1 db

17.

Emberi bőr - modell

1 db

18.

Bothőmérő

12 db

19.

Mikroszkóp

1 db

20.

Elektromossági kísérleti csomag

1 db

21.

Az állatok birodalma (CD)

1 db
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22.

Más – Képp Bioszféra (CD)

1 db

23.

A Naprendszer és kutatása (CD)

1 db

24.

A kozmosz (CD)

1 db

25.

Pannon

Enciklopédia

Magyaro.

1 db

Állatvilága (CD)
26.

Az emberi test (CD)

1 db

27.

Más – Képp Szex-tett (CD)

1 db

ÉNEK - ZENE:
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

PIANINO

2 db

2.

MAGNÓ (serial)

1 db

3.

MAGNÓ (Samsung 2 kazettás)

1 db

4.

MAGNÓ (Thomson)

3 db

5.

MAGNÓ (Techron)

1 db

6.

MAGNÓ (Watson)

5 db

7.

MAGNÓ (Panasonic)

4 db

8.

MAGNÓ (Watson - Serial)

2 db

9.

MAGNÓ (ELTA)

2 db

TECHNIKA:
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Szalagfűrész

1 db

2.

Fűnyíró

1 db

3.

Sövénynyíró

1 db

4.

Hegesztőtrafó

1 db

5.

Véső

7 db

6.

Kalapács

40 db

7.

Reszelő

27 db

8.

Rókafarkú fűrész

12 db

9.

Műszerész satu

1 db
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10.

Barkács gép

1 db

11.

Acél derékszög

5 db

12.

Párhuzamos satu

1 db

13.

Lemezvágó olló

4 db

14.

Mellfúró

1 db

15.

Asztalos fűrész

2 db

16.

Hegesztőpajzs

1 db

17.

Ütvefúró

1 db

18.

Szerszámos láda

1 db

19.

Csavarhúzó készlet

1 db

20.

Fúróhegy készlet

1 db

21.

Kulcskészlet

1 db

22.

Lombfűrész (lappal)

5 db

23.

Köszörű (150 - es)

1 db

24.

Dekopir fűrész (1 lappal)

1 db

25.

Gyalugép

1 db

26.

Dekorfűrész

1 db

27.

Vastalicska

1 db

28.

Fém építőkészlet

4 db

29.

Csavarhúzó

6 db

30.

Ragasztó pisztoly

3 db

31.

Tolómérő

12 db

32.

Mérőszalag

1 db

33.

Szegélyvágó

1 db

34.

Kézi permetező

3 db

35.

Fekete lemeztepsi

5 db

36.

Baguette tálca

2 db

37.

Alusütőlemez (H 40)

2 db

38.

Alusütőlemez (sima)

3 db

39.

Fekete lemeztepsi (H 20)

2 db

40.

Alutepsi (H 20)

3 db

41.

Kefe

3 db

42.

Keverő

1 db
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43.

Kőfúró - hegy

1 db

44.

Üvegfúró - hegy

1 db

HÁZTARTÁSTAN - ÉLETVITEL
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Pedagógus gép konfiguráció

1 db

2.

Kukta

1 db

3.

Őzgerinc sütőforma

1 db

4.

Tortaforma

1 db

5.

Daráló

1 db

6.

Evőeszköz készlet

1 db

7.

Konyhai faliszett

3 db

8.

Étkészlet

1 db

9.

Teáscsésze

10 db

10.

Tésztaszűrő (zománc)

1 db

11.

Húspuhító

1 db

12.

Edényszárító

1 db

13.

Műanyag tálca

2 db

14.

Fedő

1 db

15.

Robotgép

1 db

16.

Tepsi

1 db

17.

Műanyag tölcsér

1 db

18.

Fakanál

2 db

19.

Tésztaszaggató (fém)

1 db

20.

Fedőtartó

1 db

21.

Fagylaltos kehely

10 db

22.

Pohár (0,33 l)

6 db

23.

Fűszerdoboz (műanyag)

6 db

24.

Reszelő

1 db
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PÁLYAORIENTÁCIÓ - ABC:
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Készletnyilvántartó program

1 db

2.

Számítógép P. III. TUALAFIN

1 db

3.

Író - olvasó CD

1 db

4.

AP Lézernyomtató 1000 W

1 db

5.

Scanner HP 3200

1 db

6.

Asztali számológép

1 db

7.

Őrlő és darálógép

1 db

8.

Elektromos mérleg

1 db

9.

Árazógép (OPEN)

1 db

10.

Szeletelő gép

1 db

11.

Pénztárgép

1 db

12.

Hűtővitrin

1 db

PÁLYAORIENTÁCIÓ - SÜTŐ:
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Elektromos légkeveréses kemence

1 db

2.

Látványkemence

1 db

3.

Gömbölyítő gép

1 db

4.

Spirálkaros dagasztógép

1 db

5.

Szalagos kifli - sodró

1 db

6.

Szekrénysor

5 db

7.

Redőny polcos szekrényhez

8 db

8.

Munkaasztal

2 db

SZÁMÍTÁSTECHNIKA:
SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

1.

Számítógép P. III. TUALITIN

4 db

2.

Olvasó Cd 52 x

10 db
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3.

HP lézernyomtató 1000 W

1 db

4.

Scanner HP 3200

1 db

5.

Számítógép tartozékokkal

8 db

6.

Számítógépes szekrény

5 db

7.

Klaviatúra - KOLNIK

15 db

8.

Power mause MAXXTRO

20 db

A KÖNYVTÁRBAN TALÁLHATÓ VIDEOKAZETTÁK JEGYZÉKE
Természetfilmek
1. Nagy élet kis vízben
2. Élet a Földön 1. 2. 3. 4.
3. Élet a Földön 5. 6. 7.
4. Élet a Földön 8. 9.
5. Élet a Földön 10. 11.
6. Rovarok és más állatok
7. A rovarok fejlődése
8. Környezetismeret 5. osztály
9. Sivatagban, őserdőben
10. Gorillák a ködben
11. Az élő bolygó 1.
12. Az élő bolygó 2.
13. Az élő bolygó 3.
14. Az élet megpróbáltatásai
15. Európa természeti csodái I.
16. Európa természeti csodái II.
17. Egyetlen föld I.
18. Egyetlen föld II.
19. Egyetlen föld III.
20. Egyetlen föld IV.
21. Sivatagi show
22. Védett tájak
23. Az élet erőpróbái (cseperedőben)
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24. Az élet erőpróbái (táplálékszerzés)
25. Az élet erőpróbái (együttélés)
26. Az élet erőpróbái (harcban egymással)
27. Az élet erőpróbái (otthonteremtés)
28. Az élet erőpróbái (ismeretlenek társalkodása)
29. Az élet erőpróbái (hajsza és menekülés)
30. Védett tájak
Irodalmi adaptációk, filmek
31. A beszélő köntös
32. A kőszívű ember fiai
33. Fekete gyémántok
34. Egri csillagok
35. Őfelsége kapitánya
36. A Lőcsei fehér asszony
37. 80 nap alatt a Föld körül
38. Kincskereső kisködmön
39. Tüskevár I.
40. Tüskevár II.
41. Beszterce ostroma I-II.
42. Beszterce ostroma III.
43. Az aranyember
44. A koppányi aga testamentuma
45. Bogáncs
46. Légy jó mindhalálig
47. Spartacus
48. A nagyenyedi két tűzfa
49. A Pál utcai fiúk
50. Rákóczi hadnagya
51. Egy magyar nádob – Kárpáthy Zoltán
52. Fekete tulipán
53. Ludas Matyi
54. Árvácska
55. János vitéz
56. Különös házasság
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57. A rab ember fiai
58. Toldi
59. Úri muri
60. Hamu és gyémánt
61. Hideg napok
62. Apa
63. Emberek a havason
64. Ragyogj, ragyogj csillagom
65. Szegénylegények
66. Hannibál tanár úr
67. Kölyökbanda
68. Sacra Corona
69. Szalmabábuk lázadása
70. Jézus élete 2 db
71. Tüzes íjász
Mesék, gyermekfilmek
72. A kis Mukk története
73. Rajzfilmek
74. A hercegnő és a kobold
75. Mátyás az igazságos
76. Mesék Mátyás királyról
77. Magyar népmesék
78. Mondák a magyar történelemből
79. Vuk
80. Jancsi és Juliska
81. Kockásfülű nyúl
82. Dagobert bácsi és a pénz
Biológia, egészségnevelés
83. Nagylány lettem
84. Egészségnevelés
85. A sejtek (a keringés)
86. Az emberi test – táplálkozás
87. Az emberi test – mozgás, keringés
88. Bíztató
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89. AIDS – A drogokról
90. Nincs második esély
91. Colgate
92. Az anyaméh gyümölcse I.
93. Az anyaméh gyümölcse II.
94. Az anyaméh gyümölcse III.
95. Az anyaméh gyümölcse IV.
96. Házi gondozás, ápolás
97. Szülők iskolája
98. Mielőtt – drogprevenciós oktatófilm
Közlekedésbiztonság
99. Előzzük meg a vizibaleseteket
100. Bence közlekedik
101. Vigyázz magadra
102. Sínek mentén, vonaton, biztonságban
Történelem, honismeret
103. Budapest
104. Magyar évszázadok I-VIII
105. Szabolcs-Szatmár megyei filmek
106. Magyar évszázadok IX-XVI.
107. Honfoglalás
108. Századunk nagy napjai I.
109. Századunk nagy napjai II.
110. Századunk nagy napjai III.
111. Elmondani az elmondhatatlant
112. Pusztaszer üzenete
113. Pusztaszer üzenete
114. Nyíregyházi évszázadok
115. A római birodalom bukása
Irodalom, művészetek
116. Bizánci művészet
117. Erőltetett menet
118. A magyar irodalom képes története I-VI.
119. A magyar irodalom képes története VII-XIII.
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120. A magyar irodalom képes története XIV-XVIII.
121. A magyar irodalom képes története XIX-XXVII.
Idegen nyelv
122. Silhovettes
123. Learning about numbers
124. This is the way 1-9
125. This is the way 10-18
126. This is the way 19-20
127. Franciatanítás
128. Franciatanítás
129. Francia nyelvvizsga
130. Vlagyimir bemutatkozik
131. Orosz nyelvvizsga
132. Wild America (Great Escapes)
133. Wild America (The First 10 Years)
Pedagógia
134. Nevelési helyzetek
135. Heti értékelés, kulturális foglalkozás
136. Napközis munka
137. Tolnainé-féle módszer
138. Tolnainé-féle módszer
139. Matematikatanítás
140. A Biblia tanítása
Egyéb
141. Tokaj 2002.
142. Szalagavató 2002.
143. Domboságyas kultúra
144. Rá-adás
145. Vásárolj okosan
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