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1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ 

MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, 

FELADATAI 
 

 

1.1. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka 

pedagógiai alapelvei 
 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása, átadása határozza meg.  

 

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

 

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

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

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

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

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

folyamatokat; 

 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész 

életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek 

kiművelésének; 

 kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a 

különböző kultúrák iránti nyitottságra; 

 pedagógiánk elfogadott alapelve a komplexitás elve, azaz annak állandó 

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

társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk;  

 a nevelés két alapvető tényezője a pedagógus és a 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 gyerekek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához;  
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 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 légkört 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, idegen nyelvi, valamint az 

infokommunikációs technológiákat; 

 a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük; 

 hatékony felzárkóztató munkával, kiscsoportos foglalkoztatással, képesség szerinti 

csoportbontással biztosítjuk a szociokulturális hátrányok leküzdését.  

 egyéni képességeiket figyelembe véve valósítjuk meg az SNI-s tanulók integrált 

oktatását; 

 iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; 

 az általános társadalmi modernizációt követve biztosítjuk tanulóink 

infokommunikációs felkészültségét; 

 az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban az önálló 

tanulás képességét; 

 a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésében valamennyi tantárgy 

részt vállal;  

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

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét; 

 a NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák 

fejlesztését; 

 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. 

 

 

1.2. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka 

pedagógiai céljai 
 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja az, hogy tanulóinkban váljon meggyőződéssé a valódi 

emberi értékek választása, követése, és az azok érvényesüléséért való küzdelem. Érezzék, 

hogy ezek árán válhatnak művelt, szabad, gazdag személyiséggé, alkotásra és boldogságra 

képes emberré, nemzeti kulturális értékeink átörökítőivé. 

 

Ennek érdekében a nevelő - oktató munka pedagógiai célja: 

 

 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 gyermekjáték és mozgás iránti vágyának; 

 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; 

 mélyrehatóan alapozza meg az alapkészségek elsajátítását; 

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

differenciált fejlesztése; 
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 a kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását; 

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

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket - érdeklődésüknek, 

képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra; 

 a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse 

fel a társadalomba való majdani beilleszkedésre; 

 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;  

 az újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével növelje a tanulók 

motiváltságát; 

 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; 

 fejlessze a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át 

tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeket;   

 a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka, 

közéleti- és szabadidős tevékenyegek) és 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);  

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus kapcsolathoz szükségesek;  

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

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása;  
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 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – egyénre 

szabott fejlesztése; 

 a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, 

kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudásukat önmaguk és a 

mások számára hasznosítani tudják; 

 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 infokommunikációs technikák alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása 

iránti igény fejlesztése járuljon hozzá az alapműveltség kialakításához; 

 ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit; 

 személyiségében legyen humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, 

kreatív; 

 önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele;  

 alkotó együttműködés a szülőkkel közös céljaink megvalósítása érdekében; 

 

 

1.3. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka 

pedagógiai feladatai 
 

 

1.3.1 Személyiségfejlesztés 
 

Természetesnek tartjuk, hogy minden gyerek más és más, egy önálló személyiség. 

Ennek érdekében feladat: 

 a tanulók egész személyiségének fejlesztése; 

 a gyerekek mélyebb megismerése;  

 teret kell biztosítani a tevékenységek széles lehetőségeinek, a játéknak, munkának is, 

amelyben bárki lehet eredményes és a közösség hasznos tagja; 

 a nevelők értékelő magatartásukkal erősítsék az elért eredményeket, az esetleges 

hibák korrigálásával segítsék a személyiségfejlesztés folyamatát, mintát nyújtva a 

gyerekek számára; 

 olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanulók gyakorlati módon igazolhatják 

megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük értékét; 
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 az integrált nevelés, oktatás személyiségfejlesztő hatása érdekében együtt élni a 

sajátos nevelési igényű társakkal, a sérült emberekkel. Megtanulni, hogy mindenki 

felelős a másikért, mindenki tud segíteni és szorulhat segítségre. 

 

1.3.2 Közösségfejlesztés 
 

A közösségfejlesztés kiemelt nevelési feladat, hiszen a gyerekek mindig valamilyen közösség 

(család, iskola, nemzet stb.) részei. 

 a közösségért érzett felelősség tudatának kialakítása; 

 tanulásszervezésekor alkalmazzuk a kooperatív (páros, csoportos) tanulás 

gyakorlatát, ahol szükséges a társak közötti együttműködés, a közös 

felelősségvállalás, a közös tevékenység megvalósítása; 

 éreztetni a diákokkal, hogy a közösség tagjaiként tudnak segíteni nehezebb 

körülmények között élő társaiknak; 

 fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, 

társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz 

szükségesek; 

 tudatosítsuk 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; 

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

más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 

megismerésére, megbecsülésére; 

 felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét;  
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1.3.3 Differenciált fejlesztés 
 

Az iskola természetes befogadó közege minden tanulónak, függetlenül egyéni adottságaitól, 

képességeitől, fejlődési ütemétől. Ha a gyerekek a tanulási helyzetek során saját 

képességeiknek, pillanatnyi lehetőségüknek megfelelő feladatokkal dolgoznak, azokat 

sikeresen tudják megoldani, tanulási kedvük, motivációjuk állandósul. A tanulás így nem 

feladatként, hanem örömforrásként, önmegvalósítási lehetőségként jelenik meg. 

 

 a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

 a tanulók saját lehetőségeiknek megfelelő, minél optimálisabb szintre juthassanak 

egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével; 

 új, korszerű tanulásirányítási módszerek alkalmazása; 

 tudatosan tanítani a gyerekeknek az önálló tanulás technikáit; 

 az oktatási folyamatban az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáinak, 

formáinak alkalmazása; 

 projektmódszer alkalmazása;  

 a szocializáció folyamatainak elősegítése; 

 képességek szerinti csoportokban folyó oktatás; 

 tehetséggondozás; 

 felkészítés tanulmányi versenyekre; 

 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről; 

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának engedélyezte 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma az intézményi hagyományokra építve, a tanulók 

képességeinek differenciált fejlesztése és az eredményesebb tehetséggondozás érdekében a 

matematika tantárgy emelt szintű oktatásának bevezetését.  

 

1.3.4 Integráció 
 

A pedagógusnak, az iskolának lehetőséget kell találnia arra, hogy a szociális hátrányokkal 

küzdő gyermekek esélyt kapjanak a felemelkedéshez. A gyermek életében és személyiség 

fejlődésében meghatározó tényező, hogy életének valós problémáit milyen szakszerű 

beavatkozással tudja enyhíteni az iskola. A fiatal életesélyeit ne befolyásolja, milyen 

településen, s milyen anyagi vagy szociális viszonyok között él. 



11 

 

A hátrányok csökkentésére irányuló feladatok, amelyek a gyermekek szociális- kulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak: 

 a szocializációs és egyéb hátrányokból adódó lemaradások kompenzálása érdekében 

a sajátos nevelési igényű tanulók – egyéni szükségleteiknek megfelelő kiscsoportos 

fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt; 

 az integrációs nevelőmunkát a Tanulói Képességeket Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság, a Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat szakemberei segítik; 

 a jellegzetes viselkedési formák okainak felderítése; 

 meghitt, félelemmentes, derűs atmoszféra teremtése – szeretet, törődés; 

 az alkalmazkodási képesség erősítése; 

 egyéni beszélgetések; 

 sikerorientált nevelési módszerek alkalmazása; 

 a valahová tartozás érdekében a közösség számára hasznos feladatok vállalása; 

 a szülői motiváltság növelése, közömbösségük oldása; 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

 családlátogatás. 

 

1.3.5 Élményszerű tanulás 
 

Az iskoláskor élettani jellemzője a kíváncsiság, igény a felfedezésre, tapasztalásra. A diákokat 

érdekeltté, aktívvá kell tenni az ismeretszerzés folyamatában. 

Ennek érdekében: 

 a tanulási folyamat szervezésénél a tanulók aktivitásának magas szinten való tartása 

érdekében a kutató, felfedező, cselekvéses tanulás kerüljön előtérbe; 

 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejleszteni a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját; 

 megalapozni a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd); 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejleszteni a gyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítani érzelemvilágának 

gazdagodását;  

 az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése; 

 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátíttatása; 
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 a tanulásszervezésben helyezzük előtérbe a digitális technológiával támogatott 

oktatási módszerek alkalmazását; 

 könyvtárhasználat. 

 

1.4. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka 

pedagógiai eljárásai és eszközei: 
 
 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;  

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával; 

 az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztése, az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása; 

 a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált felkészítésként 

is, ha a közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos 

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

 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 alapozása; helyes 

magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása;  

 a kortárs kapcsolatok megerősítése; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus ismeretek nyújtása; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, 

készségek elsajátítása; a mentális képességek célirányos fejlesztése; az önálló 

tanulás és az önművelés alapozása; 

 az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás 

fejlesztése, a differenciált fejlesztés, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük 

folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés; 
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 az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikák és a 

tanulásszervezési módok fokozatos bővítése; 

 a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányának (megfigyelés, 

kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, 

modellezés, szerepjáték stb.) növelése; 

 az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosítása; az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetése; az 

állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezése, a mindennapi életvitellel összefüggő 

praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatok elősegítése; 

 a tanulók megismerésére irányuló technikák, módszerek alkalmazása; 

 a tanulási stratégiák helyes megválasztásában az életkori jellemzők figyelembe 

vétele;    

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság 

elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására; 

 a mentális képességek céltudatos fejlesztése; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozása, gyakoroltatása; 

 az iskolai tanulás foliyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, 

alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

érvényesül; 

 a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésére kidolgozott 

eszközrendszer alkalmazása; 

 a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeinek a kooperatív technikákkal 

való ötvözése:  

 -  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; 

 -  a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív 

feladatmegoldás, követelés, megbízás, (ön)ellenőrzés, (ön)értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás; 

 - a magatartásra ható módszerek 

 nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, interjú; 

 nem nyelvi (nonverbális) eszközök  

 technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez  

 szociális készségfejlesztő technikák: minta- és modellnyújtás, megerősítés (buzdítás, 

dicséret, jutalmazás), szerepjáték, dramatizáló tevékenység 
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 az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, 

 az egyénre szabott tanulási lehetőségek térnyerése, 

 a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, amelyben az eddiginél nagyobb hangsúlyt 

kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások, 

 multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások szervezése, amelyek 

megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a 

tudnivalók integrálásával ismerkednek meg, 

 a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása iránti 

igény. 
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A kompetencia-területek beépítése 

 
ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

Tézisek, tényszerű 
megállapítások - 

kijelentő mondatokban 

fogalmazva. 

Mozgósító erejű, célok – 
felszólító mondatokban 

fogalmazva.  

Konkrét feladatok, 
tennivalók, amelyek 

elvégzésével valóra 

válnak a célok. Mit kell 
tennünk?  

Azon folyamatok, eljárások, 
melyektől sikert várunk. 

Alkalmazott módszerek, 
eszközök. 

 

Iskolánk nevelő – oktató 

munkájában a demokratizmus, 
a humanizmus, az egyén 

tisztelete, a lelkiismereti 

szabadság, a személyiség 
fejlődése, az alapvető 

közösségek (család, nemzet, 

az európai nemzetek 
közössége, az emberiség) 

együttműködésének 

kibontakoztatása, a népek, 
nemzetek, nemzetiségi, etnikai 

csoportok és a nemek 

egyenlősége, a szolidaritás és 
a tolerancia értékei hatják át a 

tanítási-tanulási folyamatokat. 

 

Alakítsuk ki az alapvető 

kulcskompetenciákat a tanulókban: 

A tanulás kompetenciái 

A kommunikációs 
kompetenciák (anyanyelvi 

és idegen nyelvi) 

A digitális kompetenciák 
A matematikai, 

gondolkodási kompetencia 
A személyes és társas 

kompetenciák 

A kreativitás, a kreatív 
alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság 

kompetenciái 

Munkavállalói, innovációs 

és vállalkozói 
kompetenciák 
Minden kompetencia-terület 

tartalmazza a szükséges ismeretek, 

képességek és attitűdök tárházát a 

NAT szerint! 

Fejlesszük az egész életen 

át tartó tanuláshoz 
szükséges motívumokat 

(önfejlesztő elképzelések) 

és tanulási képességeket 
(stratégiákat és 

módszereket)! 

 
A kulcskompetenciák 

NAT által meghatározott 

rendszere járuljon hozzá a 
szükséges ismeretek, 

képességek és attitűdök 

közvetítésével a kritikus 
gondolkodás, a 

kreativitás, 

kezdeményezőképesség, a 
problémamegoldás, a 

kockázatértékelés, a 

döntéshozatal és az 
érzelmek kezelése 

elsajátításához. 

A modern személyközpontú, 

interaktív, tapasztalati 
tanulásra alapozó 

tanulásszervezési eljárások, 

módszerek, pedagógiai 
kultúra általánossá tétele. 

 
A tanulás tervezésében, 

szervezésében és 
irányításában a tevékenység-

központú tanítási gyakorlatot 

honosítjuk meg, mely 
életszerű helyzetek 

teremtésével alkalmat nyújt 

konkrét élmények és 
tapasztalatok gyűjtésére; 

 

Az egyes kompetencia-

területekre készített 
programcsomagok 

(tanulói, tanári segédletek, 

demonstrációs eszközök, 
stb.) 

Elérhető: 

www.sulinovadatbank.hu  
 
A képesség-

kibontakoztató felkészítés 

megszervezhető integrált 
felkészítésként is, ha a 

közösségfejlesztés és a 

személyiségfejlesztés a 
halmozottan hátrányos 

helyzetű és az e körbe 

nem tartozó tanulók közös 
felkészítése keretében 

valósul meg; 

 

Iskolánk a fiatalokat felkészíti 

az önálló ismeretszerzésre és 
önművelésre, ennek feltétele a 

tanulási képességek 

folyamatos fejlesztése és 
szilárd alapkészségek 

kialakítása. 
 

A tanulás tanítását és az 

önálló ismeretszerzés 
képességének kialakítását 

minden pedagógus tekintse 

kiemelt feladatának!  
 

A tanulási stratégiák, 

módszerek és technikák 
megtanítása minden 

tanulónak. 

A mérés, mint a 
képességfejlesztés 

alapeleme. Nem az 
elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a 

kompetenciák szintjének 
meghatározását 

szolgálják. 

A mérési, ellenőrzési, 

értékelési és 
minőségbiztosítási 

rendszerben meghatározott 

rendszerint funkciójuknak 
megfelelően elvégezzük a 

diagnosztikus, a formatív és 
szummatív méréseket. 

 

 A diagnosztikus , 

formatív  és szummatív 
mérések mérőeszközeit 

alkalmazzuk.  

 

Az egyéni adottságokat 

figyelembe véve fejlesztjük 
tanítványainkat. 

 

Minden kolléga helyezzen 

kiemelt hangsúlyt a  
kreativitás fejlesztésére és 

a (belső) tanulási motiváció 

erősítésére!  
 

Differenciált feladatokkal, 

testreszabott egyéni és 
csoportos 

foglalkoztatással 

lehetőséget adunk az 
egyéni haladási ütem 

kialakítására. 

Változatos feladattípusokkal 

és valódi problémák 
megoldásával 

alkalmazkodunk a különböző 

tanulói képességekhez. 

Egyéni fejlesztő 

programokkal 
(felzárkóztató, fejlesztő, 

versenyre készítő - 

tehetséggondozó), és a 
modern informatikai 

eszközök alkalmazásával 

(CD, videofilmek) 
segítjük az egyéni 

haladási ütem követését. 

A kiváló adottságokkal és 
képességekkel rendelkező 

tanulóknak is lehetőséget 

teremtünk tehetségük 
kibontakoztatására.   

A képességfejlesztés és 
tehetséggondozás minden 

tantárgy keretében legyen 

kiemelt szempont. 

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. 

 

Iskolánkban két idegen 

nyelvet (angol és német) 
oktatunk. 

 

Az idegen nyelvek tanulása 

iránti igény felkeltése.  

Lehetőséget biztosítunk a 

tehetséges tanulók tanórán 
kívüli képzésére. 

Az idegen nyelv tanulását, az 

idegen nyelvi kompetencia 
kialakítását az adekvát 

stratégiák megválasztásával 

és a programok / taneszközök 

kiválasztásával segítjük.  

A modern nyelvoktatási 

technikák, módszerek és 
eszköztár alkalmazása. 

Alkotó pedagógiai klímát 

teremtünk az eredményes 
munka érdekében. 

 

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. 

Növeljük a tanulók aktív 

részvételét igénylő 
ismeretszerzési módok 

arányát (megfigyelés, 

kísérlet, új 
infokommunikációs 

technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, 
szerepjáték, drámapedagógia 

stb.).  

Az ismeretek és 

összefüggések tanulói 
felfedezése, a 

szemléltetés, cselekvés, az 

aktivizáló módszerek 
alkalmazása minden 

pedagógus számára 

kötelező. 
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ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
Támogatást adunk a 

szociokulturális hátrányok 
leküzdéséhez. Szakszerű 

integrációs és integrált 

nevelési gyakorlat 
megvalósítására törekszünk. 

 

Akadályozzuk meg azt, 

hogy a szociokulturális 
hátrányok tanulási 

esélyegyenlőtlenséget 

eredményezzenek! 

A rászoruló gyermekeket 

hatékony felzárkóztató 
munkával segítjük. 

 

Differenciált 

foglalkoztatással, az egyéni 
haladási ütemhez igazított 

fejlesztő terheléssel 

alkalmazzuk a kooperatív 
tanulási-tanítási technikákat 

és módszereket. 

Felzárkóztató, 

differenciált kiscsoportos 
foglalkozás keretében és 

egyéni felzárkóztató 

korrepetálással. 

Az általános társadalmi 
modernizációt követve 

igyekszünk lépést tartani az 

informatikai forradalommal.  

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. 

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 megfelelő 
informatikai képzést 

nyújtunk. 

Minden iskolai 
tevékenységünket - az oktatás 

és nevelés terén egyaránt - a 

gyermekek  szeretete hatja át. 
 

Következetesen a „bátorító 
– megengedő” nevelői 

magatartást alkalmazzuk, 

amely pozitív szociális 
tükör a gyermekek 

számára!  

Növeljük tanulóink 
önbizalmát és 

önértékelését, építsük a 

pozitív énképét, erősítsük 
a belső kontrollos 

beállítódását, fokozzuk a 

felelősségvállalást, az 
önállóságot!  

A pedagógus közvetlen 
kapcsolatban él 

tanítványaival. A pozitív 

tartalmú „csoportnyomás” 
eszközeit is alkalmazza. 

A pozitív motivációs 
eszközökkel, a jutalmazás 

és büntetés módszereinek 

mértéktartó 
alkalmazásával. 

A közösségek biztosítanak 

terepet a tanulók 

önállóságának, 
öntevékenységének, 

önkormányzó képességének 

kibontakoztatásához.  
 

A tanulási tevékenységek 

közben és a tanulói 

közösségben való élet 
során fejlessze a tanulók 

önismeretét, 

együttműködési készségét, 
akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, 

empátiáját! 
 

Az elemi szocializáció 

folyamatainak tudatos 

irányítása, elősegítése. 
 

A kortárs kapcsolatok 

megerősítése, elemi 

állampolgári és a mindennapi 
életvitellel összefüggő 

praktikus ismeretek nyújtása. 

A különböző kommunikációs 
technikák és 

konfliktuskezelési stratégiák 

elsajátítása. 

Személyes 

példamutatással neveljük 

gyermekeinket a 
változatos 

kommunikációs technikák 

alkalmazására, 
toleranciára, a másság 

elfogadására, empátiára, 

az emberi jogok 
tiszteletben tartása, a 

konfliktusok kezelésére. 
A szociális és életviteli 

kompetenciák fejlesztését 
valamennyi tantárgy és 

műveltség-terület kitűntetett 
kötelességének tekinti  

Tudatosan tervezze és 

valósítsa meg minden 
pedagógus tanórai és 

tanórán kívüli 
foglalkozásokon a 

szociális, életviteli és 

környezeti kompetenciák 
fejlesztését!  

A programok tartalmát 

beépíteni a különböző 
tantárgyak, illetve 

műveltségterületek 
tananyagába, a tanári 

tanmenetekbe, a tanórák 

anyagába. 

Összehangoljuk a tantárgyi, a 

műveltség-területi, valamint 
az osztályfőnöki és a 

modulok tematikáját. 

Az életkori 

sajátosságoknak 
megfelelő aktivizáló 

kooperatív módszerekkel 
dolgozunk.  

Megalapozzuk a konstruktív 

életvezetés és egészséges 

életmód készségét. 
 

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 játékoktól a 

drámapedagógiai eszközökön 

át a valós élet problémáinak 
kezeléséhez mintákat adó 

szituációk megélésével 

segítjük a szociális és 
életviteli kompetenciák 

fejlődését. 

Gazdag tevékenységek 

kialakításával gyakorló 

terepet biztosítunk az 
életszerű tapasztalatok 

megszerzéséhez. 

 

Reális önismeret és 
életszemlélet-formálással 

segítjük a továbbtanulási / 

pályaválasztási döntéseket.  

Pozitív énkép és reális 
önfejlesztő stratégiák 

kialakítása minden 

tanulóban. 
A tanuló legyen képes 

énképébe integrálni az 

elsajátított tudást, 
készségeket, a tanulást 

segítő beállítódásokat 

(attitűdök), motívumokat 

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! 

A tanuló-megismerési 
technikák és eljárások 

elsajátítása és szükség 

szerinti alkalmazása az iskola 
belső mérési-ellenőrzési  

programjának megfelelően.. 

A tapasztalatok fejlesztő 
hatású visszacsatolása. 

 

A testi, szellemi és lelki 
fejlődés harmóniájának 

integrációja a személyiségben. 

Társas kapcsolatok fejlesztése. 
 

Fejlesszük a 
munkavállaláshoz 

szükséges kompetenciákat: 

rugalmasság, kreativitás, 
önállóság, döntéshozatal, 

cselekvőképesség, 

magabiztosság, mérlegelő 
gondolkodás, 

felelősségtudat. 

 

Az egyéni munkakultúra 
kialakítása, a 

kötelességekhez való 

pozitív viszonyulás 
(attitűd) kiépítése. 

 

Emberléptékű következetes 
követelés. 

Fejlesztő hatású 

visszacsatolás, mérés-
értékelés.  

Én és a másik. 

Önértékelés, önkontroll, 
önfejlesztő stratégia. 

Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése.  
A kultúrált és egészséges 

életvitel kialakítása. 
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A NAT valamennyi 
műveltségi területe szolgálja a 

kulcskompetenciák 

fejlesztését. 

Az emberi élet 
harmóniájának 

megtalálása, a 

boldogságélmény 

megélése, a konstruktív 

életvezetés az egyén 

hasznára és a társadalom 
javára.  

Sokoldalú 

kompetenciákkal bíró 
ifjúság nevelése. 

Kiemelt fejlesztési 
feladataink: 

- énkép, önismeret, 

- hon-és népismeret, 

- európai azonosságtudat 

- egyetemes kultúra, 

- aktív állampolgárságra, - 
- demokráciára nevelés, 

- környezettudatosságra   

  nevelés, 
- a tanulás tanítása, 

- testi és lelki egészség, 
- felkészülés a felnőtt  

  szerepekre 

A sokoldalú módszertani 
kulturáltság és változatos 

eljárások gazdag tárházából 

minden fejlesztő hatású 

adekvát eljárás alkalmazható. 

A hagyományos és 
digitális ismerethordozók 

sokaságából kiválasztva 

az adott életkorban 

célszerű módszereket és 

eszközöket; egyéni és 

csoportos aktivitásra 
serkentő 

munkaformákkal.  

A kompetencia központú 

matematikatanítás alapja a 
matematika-specifikus 

készségek, képességek, 

motívumok és attitűdök 
fejlesztése. 

A mindennapi pedagógiai 

munkánk fejlesztő jellegű 
legyen! 

Az egyéni fejlesztési szint 

felmérése, haladási ütem 
szerinti csoportok 

szervezése. 

Egyénre szabott fejlesztési 

módok kidolgozása, 
differenciálás. 

Mérőlapok, feladatlapok, 

differenciált feladatok a 
gyorsan, az átlagosan, a 

lassan haladó tanulók 

számára. 

A minőségi oktatás előtérbe 

helyezése.  

Biztosítsuk az 

alkalmazható tudást 
minden tanuló számára! 

Szakmai és módszertani 

megújulás a már jól bevált 
hagyományos módszerek 

mellett. 

A hatékony tanulási 

technikák megismertetése a 
nevelőkkel. 

Tevékenykedtetésre épülő 

tanulásszervezés.  

Differenciálás  

Kooperatív technikák 
Projektek 

 

A releváns tudás kialakítása.  Juttassuk el a tanulókat a 
mindennapi életben 

előforduló szituációkban 

való alkalmazás 
képességéhez! 

Szelektálni kell a 
tantárgyi tartalmak között 

azon témakörök 

hangsúlyosabb 
megjelenítésével, amelyek 

jobban elősegítik a 

megszerzett tudás 
alkalmazását. 

A kompetencia alapú oktatás 
alkalmazása. 

Projektnapok, témahét 

szervezése lehetőség szerint. 
Műveltségi terület tantárgyi 

bontás nélkül. 

Tantárgytömbösítés. 
Moduláris oktatás. 

A gyakorlati életből vett 
problémák, feladatok 

megoldása. 

 

A hatékony tanulás érdekében 

megfelelő tanulási környezet 
kialakítása.  

A tanulási környezet 

segítse elő az elsajátítási 
folyamatok megfelelő 

motiváltságát! 

Egyensúlyt kell találni az 

egyéni tanulás, a 
felfedeztetés, a 

problémamegoldás, a 

szervezett oktatás és 
irányítás között.  

Önszabályozási stratégiák, 

életszerű helyzetek 
kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a 

későbbiekben alkalmazniuk 
kell. 

Szituációs játékok 

Gyakorlati életből vett 
problémák megoldása. 

Viták indítványozása. 

 

Kiemelten fontos a produktív 

nyelvi tevékenységek 
fejlesztése, ezeken belül a 

szóbeliség prioritást élvez. 

 

A beszédfejlesztés fő 

céljai: 
- interakció 

- összefüggő beszéd 

A tanuló az alapvető 

szükségleteinek 
kielégítése céljából 

egyszerű közléseket tud 

tenni, felszólítani, kérni, 
utasításokat adni. 

Betanult szerepeket el tud 

játszani. 
Csoportos, páros felkészülés 

után interakcióban vesz részt. 

Felkészülés után prezentál.  

Párban és csoportban 

dolgozzák fel az adott 
témákat, szituációkat. 

Az írásbeli szövegalkotás 

fejlesztése alapvetően fontos a 

mai modern világunkban 

Növekedjen a tanuló 

kreatív íráskészsége, ezzel 

képes lesz meglévő 
ismereteit ötletesen, 

újszerűen, szokatlan 

funkcióban használni. 

Tudjon írni: 

- üzeneteket 

- feljegyzéseket 
- életrajzot 

- magánlevelet 

- egyszerű történéseket 

Ajánlott nyelvi 

tevékenységek: 

- vázlatkészítés 
- életrajz írása 

- élménybeszámoló 

- üzenet 
- feljegyzés írása 

- történet tömörítése 

Minták, vázlatok, 

produktumok elemzése, 

alkotása. 

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.  

A legfontosabb feladat, 
hogy a hétköznapi 

témákról szóló szövegeket 

megértse a tanuló. 
Hosszabb szövegeket 

hallva, olvasva a kívánt 

információt megtalálja, 
megértse. 

Mindenféle szövegtípus 
hallgatása és olvasása a 

megfelelő nyelvi szinthez 

igazodva. 
- hírműsor 

- filmrészlet 

- interjú 
- történetek, mesék,  

- versek 

Olvasott és hallható 
anyagok. 

A fejlesztő értékelés 
kompetenciákra irányuljon és 

kommunikatív nyelvhasználat 

során történjen. Fontos 
összehasonlítási szempont a 

tanuló korábbi teljesítménye. 

Lényeges az önértékelés, mely 
a tudás fontos mércéje. 

Cél, hogy az értékelés, 
fejlesztő jellegű legyen. 

Az értékelésnek fontos 
része legyen  

- az önértékelés 

- a társak értékelése. 
Legyen szubjektív, 

kvalitatív és szöveges. 

 

Szóban és írásban is 
visszajelzést kap a tanuló, 

ami kiemeli erősségeit és 

annyi problémával 
szembesíti, amennyit a 

közeljövőben reálisan képes 

megoldani. 

A tanulók 
produktumainak 

gyűjteménye. 
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1.5. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink, 

eszközök, eljárások 

Intézményünkben az oktatás mellett hangsúlyos szerepet kap a nevelés területe, és előtérbe 

került a kulcskompetenciák fejlesztésének egyensúlyba hozása a műveltségterületi 

tartalmakkal. Az új tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex 

fejlesztését helyezik a középpontba, amelynek legeredményesebb eszközét az olyan nevelési-

oktatási programok jelentik, amelyek az iskolai életet egészében kezelik, azaz nem kizárólag a 

tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelés-oktatás részének tekintik a tanórán kívül az 

iskolában eltöltött időt is. 

 

1.5.1 Informális és nem formális oktatási – tanulási forma 

Intézményünk elkötelezett az informális és nem formális oktatási – tanulási formák 

alkalmazásában. Folyamatosan bővítjük a non-formális és informális keretek között, a nyitott 

nevelési-tanulási környezetben megvalósuló programjaink körét, illetve szorgalmazzuk az 

ehhez kapcsolódó módszertani kultúra szélesebb körű elterjedését, keresve a további szakmai 

fejlesztések lehetőségét. 

Nem formális tanulás minden olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő hosszabb 

vagy rövidebb idejű oktatási-tanulási forma, mely a formális nevelést-oktatást végző 

intézményeken kívül valósul meg. Az informális tanulás a mindennapi élet természetes 

velejárója, olyan folyamat, melynek következtében pozitívan változik a személyiség, 

kialakulnak (átalakulnak) egyéni attitűdök, értékek, képességek. A nevelési-oktatási 

intézmény falain belüli és azon kívüli, nem tanórai tudásgyarapító foglalkozások is e körbe 

tartoznak. 

 

A nem formális tanulás kiemelt jellemzői 

 önkéntes, mindenki számára elérhető, 

 olyan szervezett folyamat, amelynek pedagógiai célja van, 

 tanulóközpontú, 

 a segítő szakember és a tanuló közötti egyenlőségre épít 

 kreatív és kihívásokkal teli, 

 demokratikus tanulási környezetben zajlik, 

 közösségi megközelítése tiszteletben tartja az egyén fontosságát, kiemelt szerepét, 
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 a tanulás ebben a megközelítésben az élethosszig tartó folyamat része, 

 jellemzője a cselekedve tanulás, 

 a motiváció értékekre épül. 

A célok megvalósításában kiemelt jelentőségűek azok a tanórán kívüli tevékenységek, 

amelyek az alábbi nevelési feladatok megvalósítását támogatják: 

 élmények nyújtása 

 komplex személyiségfejlesztés 

 kommunikációs készségfejlesztés 

 rekreációs program (pl. szabadjáték) 

 a tanulók integrációs szintjének javítása (pl. a másság, az etnikum vagy a nemek közötti 

különbségek elfogadása) 

 a társadalmi beilleszkedéshez elengedhetetlen készségek és képességek fejlesztése, a 

közösségi és állampolgári nevelés 

 az érdeklődés, a kíváncsiság fejlesztése 

 a kreativitás fejlesztése 

 az információs technikák használata 

 az egészséges életmód, életvitel 

 a művészeti, a sport és a kulturális tevékenységi formák megismerése és gyakorlása 

 az iskolai eredmények javítása érdekében a motiválás 

 

Intézményünkben a tanórán kívüli iskolai nevelés, oktatás legjellemzőbb színterei 

 napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások, 

  egész napos oktatás 

 szakkörök, érdeklődési körök, fakultatív foglalkozások 

 korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 művészeti és sportcsoportok 

 tömegsport foglalkozások 

 tanulmányi, kulturális és sportversenyek 

 tanulmányi és osztálykirándulások 

 üzemlátogatások, pályaorientációs programok 

 könyvtárfoglalkozások 
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 tanfolyamok 

 kulturális és hagyományőrző rendezvények 

 sportrendezvények, sportági bemutatók, találkozók 

 egyéb közösségi rendezvények, ünnepi alkalmak, klubdélutánok 

 belföldi és külföldi utazások, szereplések 

 hangversenyek, koncertek 

 fesztiválok, kulturális bemutatók 

 színházlátogatások 

 kiállítások 

 mozilátogatások 

 múzeumpedagógiai foglalkozások 

 iskolarendőr programok 

 iskolavédőnői programok 

 ifjúságsegítő és preventív foglalkozások 

 karitatív tevékenységek 

 kerékpáros és gyalogtúrák 

 nyári táborok (szabadidős/tematikus, napközi/bentlakásos) 

 

1.5.2 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 

Közösségi Program kísérleti megvalósítása 

A köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti 

megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani 

megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. A foglalkozások keretében 

lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, a közösségek 

megerősödését. 

Cél és feladatrendszer:  

 újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése, 

 a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése, 

 heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív 

nevelés szakmai támogatása, 

 tanulói közösségépítés, kooperatív tanulási technikák alkalmazása, 
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 konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai 

megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés 

hátránykompenzációs szerepének erősítése,  

 élményközpontú pedagógia megvalósítása. 

Intézményünk vállalja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok 

megvalósítását, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz 

igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, 

kibontakoztatása áll.  

Pedagógusaink vállalják a program megismerését, a továbbképzéseken való részvételt, 

programtervek kidolgozását, annak megvalósítását, alkalmazását, tesztelését, 

műhelyfoglalkozások keretében azok fejlesztésének segítését, támogatását. 

 

1.5.3 Tematikus táboraink, melyek széleskörű tantárgyi 

koncentrációt is determinálnak: 

 

Művészeti nevelés 

Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés  
A program átfogó célja a közösségfejlesztés, közösségépítés erősítése. Ismeretek bővítése 

iskolarendszerű oktatáson kívüli formában. Módszertanában az élményközpontú oktatási-

nevelési módszerekhez illeszkedik. A tábor folyamán kiemelt szerepet kap a közösségi és 

szociális fejlesztés. A diákok közvetlen kapcsolatba kerülnek a minket körülvevő világ 

szépségével. Az egészséggel, mozgással kapcsolatos ismeretszerzés, képességfejlesztés, 

amely elősegíti a közösségbe való beilleszkedést, az együttműködést, kötelesség- feladattudat 

kialakulását, az önálló közlekedés alapjai elsajátítását, az alkalmazkodóképesség fejlesztését. 

A tanulók ismerjék meg a népmeséken keresztül a mese és monda közti különbségeket, 

bővüljön az ismeretük a középkorról és a reneszánsz világáról. Az elsajátított mesék és dalok 

segítségével bővüljön a szókincsük, a kézműves tevékenységek révén fejlődjön az esztétikai 

érzékük, a logikus, a problémamegoldó, az algoritmikus gondolkodásuk, a kreativitásuk, a 

finommotorikájuk. Az egészséggel, mozgással kapcsolatos ismeretszerzés, képességfejlesztés, 

amely elősegíti a közösségbe való beilleszkedést, az együttműködést, kötelességtudat-fela-

dattudat kialakulását, az egészséges életvitellel kapcsolatos attitűdök pozitív irányú változását, 

a pozitív mintaadást mind a kortárs, mind a családi környezetben. Fejleszti továbbá a 

résztvevők mozgáskultúráját, szabálytudatát, -tartását. 
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A fejlesztés közvetlen célcsoportja 

Általános iskolás tanulók: jelen projekt az 1-7. évfolyamos korosztályra koncentrál, hiszen a 

tanulók erőteljes szelekciója már az iskola kezdő szakaszában elkezdődik, és a különbség 

minden iskolafokozatban tovább nő. A projekt keretében az érintett Hajdúdorogi Móra Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-7. évfolyamos tanulói számára nyílik 

lehetőség a tematikus bentlakásos és napközi programokon való részvételre, mely hatással 

lesz a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztésére, az 

osztályközösségek megerősödésére.  

 

Pedagógusok: a programokon résztvevő pedagógusok nyitottabbá válnak a támogató-segítő, 

kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenységek felé. Továbbá a projekt eredményeit a 

közoktatásban tudják majd kamatoztatni, a megvalósult programok tapasztalatai alapján 

kibővülő pedagógiai program elfogadásával, annak mindennapi használóivá válnak;  

 

Szülők: a projekt által érintettek körébe a szülők is beletartoznak, hiszen az iskolai szünet 

keretében megvalósuló programok terhet vesznek le a vállukról. Továbbá a szülők hatással 

vannak a projekt eredményességére is, hiszen az iskolás korú fiatalokat, mint közvetlen 

célcsoportot tanácsaikkal, tapasztalataikkal segítik. 

A projekt keretén belül a programokba bevont diákok magas száma miatt a projektgazda 

rendkívül fontosnak tartja a tanulók szüleinek folyamatos tájékoztatását és lehetőség szerint 

bevonását a programokba. 

Fentiek megvalósulása céljából már az előkészítési szakasz kezdeti időszakában, majd a 

programok meghirdetésével párhuzamosan évfolyamonként tájékoztató szülői értekezlet 

megtartását tervezi a pályázó. A szülő értekezlet felépítése várhatóan a következőképpen 

alakul: 

 A program céljának, tartalmának ismertetése; 

 A projekt rövid és hosszú távú hatásainak bemutatása a szabadidő eltöltéséről; 

 Ismertető a napközis és bentlakásos foglalkozásokról. 

A szülők részére a pályázó folyamatos információnyújtást és kapcsolattartást biztosít a projekt 

ideje alatt. Igény esetén a szülők részt vehetnek önkéntes tevékenység keretében a bentlakásos 

és napközi programok megvalósításában. Lehetőség lesz a szülők észrevételeinek, 

javaslatainak figyelembe vételére is. 
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Napközis program 

A tematikus napközis programok a bevont intézmények székhelyén valósulnak meg. A 

programok hossza 5 nap/hét, mely napi 8 órában zajlik és tartalmazza a gyermekétkeztetésre 

vonatkozó jogszabályok alapján a napi négyszeri (reggeli, déli meleg főétkezés, tízórai, 

uzsonna) étkezést. A szülőket többletköltség nem terheli, minden gyermek rászorultságtól 

függetlenül egységesen részesül étkeztetésben a napközi program ideje alatt. 

Az iskolai közösségi szolgálatos tanulók napi 5 óra tevékenységet vállalnak a napközis 

programok során, melynek keretében segítik a programok lebonyolítását, önreflexióra 

szupervizor segítése mellett van lehetőség számukra. 

Az önkéntesek közreműködnek a napirendhez kötődő programok lebonyolításában, valamint 

a program ismertségének szélesebb körű elterjesztésében. 

 

A napközis program keretében az informális és nem formális tanulási alkalmak megvalósítása 

kidolgozott témamodulok felhasználásával történik. 

A délelőtti programok folyamán gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló foglalkozások, 

kreatív problémamegoldásra inspiráló együttműködési tevékenységek alkalmazása valósul 

meg élményalapú tanulás módszertanával. Az 5. nap a projekt-produktum bemutatásával 

zárul, melyet bemutatnak a fiatalok. 

A délutáni programok során személyiség- és készségfejlesztő tevékenységek valósulnak 

meg, amelyek biztosítják az aktív, fejlődést elősegítő szabadidő eltöltését készségfejlesztő 

tevékenység végzése által. A délutáni programok kétszer másfél órás blokkból állnak, melyek 

lehetőség szerint sok mozgással, tevékenykedéssel járnak. Célja, hogy a gyerekek fejlesszék 

szociális kompetenciáikat és kommunikációs képességeiket. Cél, hogy képesek legyenek 

betartani az együttélés szabályait, alkalmazkodjanak különböző életvezetési módokhoz, 

egymás szokásaihoz. Ismerjék meg jobban önmagukat és legyenek képesek a konfliktusokat 

megoldani. Ezekben a tevékenységekben aktív szerepet vállalnak a közösségi munkás 

fiatalok, akik a kisebbek célképzését, önreflexióját. 
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2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATAINK 
 

Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy tanulóinkat felkészítsük az optimális 

színvonalú közösség- és önfejlesztő aktivitásra, a konstruktív életvezetésre, az ezt szolgáló 

magatartás- és tevékenységformák kialakítására, megerősítésére. 

A tanulók személyiségfejlesztésére irányuló nevelő-oktató munkánk egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösségek hatásán keresztül érvényesül. 

 

Feladatunk, hogy tanulóinkat képessé tegyük arra, hogy életkoruknak megfelelő szinten 

legyenek képesek alkalmazkodni: 

 erkölcsi normákhoz, 

 az iskolai és az osztályközösséghez, 

 a társadalmi szokásokhoz. 

 

2.1 Személyiségfejlesztő munkánk feladata a családokkal 

együttműködve: 

 

 fegyelmezett, becsületes, őszinte, 

 másokra figyelő, udvarias, 

 segítőkész, 

 a munkát, a tudást és a szorgalmat becsülő, 

 a tanulásban és a közösségi életben aktívan tevékenykedő,  

 jó eredmények elérésére törekvő és ezért erőfeszítéseket tevő, 

 a másságot elfogadó, 

 indulatain uralkodni tudó, 

 kudarcot elviselni és konfliktushelyzetet kulturáltan megoldani tudó, 

 önmagával és társaival szemben is követelményeket támasztó tanulók nevelése. 

Ezen személyiségtulajdonságok kialakításához biztosítjuk a változatos, sokszínű 

tevékenységrendszert, a tanulók személyiségfejlődését segítő játékot, a tanulást és a munkát. 
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2.2 A tanuló megismerése 

Ez képezi alapját nevelésünknek, a személyiség- és a közösségfejlesztő munkának. A tanulók 

sokoldalú megismerésére törekszünk.  

 Megfigyeljük tanítványaink egyéni és csoportos tevékenységét játék, tanulás, munka, 

sporttevékenység közben. Elemezzük, értékeljük produktumaikat: szóbeli, írásbeli, 

manuális munkáikat, viselkedésüket tanórai és tanórán kívüli környezetben. 

 Felmérjük tanulóink szociális körülményeit, családlátogatások alkalmával benyomást 

szerzünk a szociokulturális környezetről.  

 Felső tagozaton kérdőív segítségével vizsgáljuk diákjaink tanulási motivációit, 

szokásait, módszereit. Tapasztalatot gyűjtünk az értékválasztásról. 

 Szociometria segítségével elemezzük a társas viszonyokat. Eredményét felhasználjuk a 

társas kapcsolatok megerősítésében, a lehetőségek kiaknázásában, a társas kapcsolatok 

korrigálásában.  

Tapasztalatainkat, ismereteinket felhasználjuk és beépítjük nevelő-oktató munkánk 

egész folyamatába. A személyiség- és közösségfejlesztés feladatait megjelenítjük a 

tervezőmunkában. 

Megalapozzuk tanulóinkban a kulturált ember személyiségvonásait, a humánus és 

etikus magatartás- és viselkedéskultúra elemeit, formáit. Példát mutatunk személyes 

magatartásunkkal, munkánkkal, nevelőtársainkhoz és tanítványainkhoz való viszonyunkkal. 

Őszinte, nyílt kapcsolat kialakítására törekszünk diákjainkkal. Határozott, teljesíthető, 

értelmes követelményeket támasztunk velük szemben, megkülönböztetett figyelemmel az SNI 

tanulókra vonatkozóan. 

A viselkedéskultúra gyakorlására sokféle lehetőséget biztosítunk a tanórai és tanórán 

kívüli tevékenységrendszerünkben. Pozitív példakép választásához felhasználjuk a tananyag 

adta lehetőségeket és a tanuló társadalmi tapasztalatait is. 

Nevelési helyzetekben fejlesztő célzattal dicsérő, biztató, illetve elmarasztaló 

véleményt nyilvánítunk tanulóink magatartásáról, szorgalmáról. Egységes szempontok szerint 

értékeljük a tanuló közösséghez, társaihoz, tanáraihoz, szüleihez, munkához való viszonyát, a 

tanulás érdekében tett erőfeszítését. Az ellenőrzés és az értékelés szempontjait megismertetjük 

a tanulókkal és a szülőkkel egyaránt. 

Felkeltjük tanulóink önnevelés iránti igényét, megalapozzuk az ehhez szükséges 

képességeket. Folyamatosan fejlesztjük tanítványaink önismeretét. Az osztályfőnöki órákba 
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önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési játékokat, szerepjátékokat építünk be. 

Törekszünk diákjaink reális önértékelési képességének kialakítására, megszilárdítására, 

fenntartására.  

A továbbtanulás, a pályaválasztási döntés előkészítésében megismertetjük tanulóinkat 

különböző foglakozásokkal, szakmákkal, hivatásokkal. Biztosítjuk középiskolai Nyílt 

napokon való részvételüket. A pályaválasztási döntésben, az iskolaválasztásban 

támaszkodunk a tanulók önismeretére, tanácsot adunk az adottságok, képességek ismeretében.  

Pedagógiai eszköz- és tevékenységrendszerünkkel - figyelem felkeltése, meggyőzés, 

beszélgetés, a vita lehetőségének biztosítása - neveljük tanulóinkat a különböző iskolai és 

iskolán kívüli hatások közti eligazodásra, azok megfelelő értékelésére és szelekciójára.  
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3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

A kortárscsoportok hatékony működtetése közösségi élményeken keresztül 

realizálódik, nélkülük szegényes lenne az iskolai nevelés-oktatás folyamata. A 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat az alábbi tevékenységhez 

kapcsolódóan határozzuk meg: 

 A tanórai és tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos közösségfejlesztés, különös 

tekintettel az osztályfőnökök pedagógiai tevékenységére. 

 A tanulók közösségeivel és a diákönkormányzattal kapcsolatos közösségfejlesztő 

tevékenység, különös tekintettel a diákönkormányzatot segítő tanár pedagógiai 

tevékenységére. 

 Az ünnepélyekkel, megemlékezésekkel, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

közösségfejlesztő tevékenység. 

 A szabadidő szervezésével, diáksporttal kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenység. 

Mindegyik terület sajátos foglalkoztatási formát igényel, fejlesztve a szociális 

kompetenciákat. Céljai, feladatai tevékenyen hozzájárulnak  

 a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 

 a véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlődéséhez, 

 a másság elfogadásához, 

 az SNI tanulók beilleszkedésének segítéséhez, 

 az együttérző magatartás kialakításához, a harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi 

munkájának összefogó kerete, alapvető élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a 

tanulók spontán, véletlenszerű gyülekezete, legfontosabb célunk ebből a (leginkább) nem 

nevelési szempontból összetömörült csoportból olyan valódi közösséget formálni, amely a 

közös cél érdekében hajlandó közös értékrend elfogadására és az iskola szervezett keretein 

belül ennek megfelelően viselkedik, munkálkodik. 

Az osztályfőnöki nevelőmunka elsődleges szerepet tölt be a közösségi nevelésben. Az 

osztályfőnöki órák tananyaga útmutatást ad a kulturált magatartás és életmód kialakításához, a 
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tanulók közösségi és közéleti tevékenységének szervezéshez, az osztályban megélt élmények 

bázisán a szociális képességek fejlesztésére. 

 

3.1. Az osztályközösség fejlesztésének feladatai: 
 

1. évfolyam: 

Alakuljon ki az osztályon belül a sokoldalú tevékenységi rendszer a mindennapi élet 

megszervezéséhez. Alakuljon ki a felelősök rendszere, rendszeres ellenőrzés mellett végezzék 

munkájukat. Alakuljanak ki az együttélés, együttműködés elemei, legfontosabb készségei, 

szokásai. Váljon az együvé tartozás élménye meghatározóvá. 

2. évfolyam: 

A közösségen belül alakuljon ki a felelősi munka egyes elemeinek önálló végzése, egyszerűbb 

közös tevékenységének önálló megszervezése. Az osztályban növekedjen az összetartozás 

érzése, jöjjenek létre osztályhagyományokat erősítő tevékenységek. Alakuljon ki a társakért, 

közösségért való felelősség érzete. 

3. évfolyam: 

A már jól működő tevékenységek mellett kapjon egyre nagyobb hangsúlyt a 

diákönkormányzati tevékenység, növekedjen az „összetartozás” érzése, erősödjenek a baráti 

kapcsolatok. Kapcsolódjanak be az iskola szintű rendezvényekbe. 

4. évfolyam: 

Az osztály tevékenységi rendszere mind több szállal kapcsolódjék az iskolai 

rendezvényekhez, a diákönkormányzathoz. Fejlődjön a közvélemény a magatartás jelentős 

szabályozójává. Az egyén felelőssége mellett növekedjen a közösség felelőssége is. 

Készüljenek a felső tagozatba lépés átmeneti feladataira. 

5. évfolyam: 

A közösség illeszkedjen be az új formák és követelmények közé, az osztály beépülése a felső 

tagozatba legyen zökkenőmentes. Kapcsolódjanak be az iskola diákönkormányzati 

tevékenységébe, ülésein elhangzottakról rendszeresen számoljanak be. A tanulás kerüljön a 

tevékenységi rendszer középpontjába, fogadják el a képesség szerinti tanulás követelményeit. 

Erősödjék a közösségért érzett felelősség, érezzék a fegyelem jelentőségét mind a tanulásban, 

mind a közösségi tevékenységben. 
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6. évfolyam: 

Szilárduljon meg az osztályközösség egysége, fokozatosan kerüljön előtérbe az önállóság 

mind a tevékenységek megszervezésében, mind a végrehajtásban és az ellenőrzésben is. 

Növekedjen a döntéshozatal iránt érzett felelősség, csökkenjen a közvetlen pedagógusi 

irányítás. A diákvezetők érezzenek felelősséget nemcsak önmagukért, hanem a közösségért is.  

7. évfolyam: 

Alakuljon ki a közösség csoportszerkezete. A közösség törekedjen a normák elfogadására. 

Éljenek javaslattételi és véleményezési jogukkal.  

8. évfolyam: 

Stabilizálódjon az osztály közösségének szerkezete, elsősorban saját közösségükkel és saját 

magatartásukkal mutassanak példát a fiatalabbaknak, adják át az iskolai hagyományokat az 

alsóbb osztályok közösségeinek. Készüljenek fel a tanulók az iskolai közösség elhagyására, 

készüljenek a középfokú intézmények új követelményrendszerének megismerésére. 

 

3.2 A diákönkormányzat 
 

Közösségfejlesztésünk egyik legfontosabb színtere a diákönkormányzat. 

Együttműködésükkel biztosítjuk a közéletiségre nevelést, a diákjogok gyakorlását, a 

szabadidős tevékenység szervezését. A diákönkormányzat által kapott egyéni és közösségi 

feladatok során fejlesztjük tanulóink felelősségérzetét, kommunikációs és együttműködési 

készségét, alkalmazkodó képességét. 

Az osztályfőnökök irányításával kiválasztjuk az osztályközösségekből a jó vezetői 

képességekkel rendelkező, a közösségre pozitív befolyással bíró diákvezetőket, akik 

segítségünkkel öntevékeny, aktív módon szervezik a diákközösség életét. Az 

osztályképviselők az osztályfőnökkel együttműködve biztosítják a diákönkormányzat és az 

osztályközösség közti kétirányú információáramlást. 

A diákönkormányzat munkáját az osztályküldöttekből demokratikusan választott 

vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a tanulók által elfogadott és az iskola 

igazgatója által megbízott nevelő segíti. A DÖK saját szervezeti és működési szabályzattal 

dolgozik. 
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3.2.1. A diákönkormányzat feladata: 
 

 a tanulók szervezett érdekvédelmének ellátása, 

 a tanulók érdekeinek képviselete, 

 véleménynyilvánítás a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, 

A diákönkormányzat iskolánkban a tanulók közösségi életre nevelésének és a 

közösség érdekében vállalt munkára, képviseleti szerepre történő nevelésnek a szervezeti 

kerete. A diákönkormányzatnak egyetértési és véleményezési joga van a házirenddel, 

szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatosan, s ezt a jogát gyakorolja is. A 

diákönkormányzat szervezésénél a következő alapelveket érvényesítjük: 

 Az iskola diákszervezetének minden tanuló tagja 

 A diákönkormányzatnak olyan tanuló lehet tagja, aki az osztályközösségtől választás 

útján felhatalmazást kap, s önként vállalja a megbízatást 

 A diákönkormányzat működéséhez az iskola igazgatósága biztosítja a feltételeket. 

 A diákönkormányzatnak olyan egységei legyenek a struktúrában, melyeknek hasznos 

funkciói vannak. 

 A diákszervezet aktív szervező legyen a kulturális, sport, szabadidős és az iskolai 

hagyományok szerinti programokban. 

 A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az iskolaközösség szintjén, az 

osztályfőnökök az osztályközösségekben támogatják a diákszervezet tevékenységét. 

Célunk olyan iskolai közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját 

közösségének sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.  

Az iskolai hagyományok ápolásának, az iskolában szervezett ünnepélyeknek és 

megemlékezéseknek közösségformáló hatását a tanulók aktív részvételével kívánjuk elérni. A 

tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozásra, így 

különösen környezeti nevelésre, kulturális és sportrendezvényre az éves munkaprogramban 

határozzuk meg a felhasználható időkeretet. 
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3.3. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, 

 osztályozó és javító vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel  továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi foglalkozásokon, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 
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 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

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

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.  

 Segíti, támogatja a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

4. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ 

TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉGEK  

 
4.1.A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

összefüggő pedagógiai tevékenységek 
 

 

A kulturális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási-, beilleszkedési 

zavarokkal küzdő, a tanulásban lemaradó, illetve gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatása 

fontos feladat pedagógiai munkánkban. A beilleszkedési, magatartási zavarok hatással vannak 

a tanulmányi munkára, de közvetetten a tanulási nehézség is okozhat beilleszkedési, – 

kezeletlenül hagyva – magatartási zavart. A megelőzés szempontjából nélkülözhetetlen ezek 

okait felderíteni. A kifejezés valódi értelmében vett tanulási nehézség, valamint a 

magatartászavarból eredő tanulási nehézség között az egyénre szabott fejlesztés tekintetében 

más-más megoldást kell keresni. 

Ennek érdekében: 
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 A szociokulturális hátrányokkal és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók többirányú 

segítséget vehetnek igénybe: 

- A tanórai munka differenciálásával lehetőséget kapnak a gyakori szóbeli 

szereplésre. 

- A tanítási időn túl konzultáció, korrepetálás a tanulási nehézség 

megszüntetésére. 

- A kommunikációs készségek tanórai és tanórán kívüli fokozott fejlesztése. 

- Az alapozó időszak elnyújtása. 

- Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé 

teszi – a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján –, mentesítjük az 

értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez 

igazodó továbbhaladást engedélyezünk. 

- Sokszínű tevékenységformák biztosítása. 

 A beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítése érdekében egyéni bánásmódot 

alkalmazunk. Céljai: 

- Az önelfogadás, az önbizalom megteremtése. 

- Az „önérvényesítés” és a pozitív jellemzők feltárása, tudatosítása. 

 A felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű tanulók gondozásának egyéb formái, színterei: 

- Kapcsolattartás a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálattal, 

pszichológussal, 

- Jutalmazási eljárásaink során figyelembe vesszük a relatív jó teljesítményt, a 

„javulás” elismerését, 

- Osztálykereteken belüli értékelési eljárások során módot nyújtunk a tanulók 

egymás iránti felelősségének gyakorlására, 

 Iskolánk az alapító okiratban kijelölt feladataként ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelését-oktatását, ide értve a beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók nevelését-oktatását is.  

A köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a sajátos nevelési igényű 

gyereknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A sajátos 

nevelési igényű tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatellátás fejlesztése során a 

következő célokat tervezzük egyidejűleg érvényre juttatni: 
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-  Az SNI tanulók számára annak biztosítása, hogy a különleges gondozást a 

fejlesztésükhöz optimális feltételeket biztosító oktatási formában vehessék 

igénybe. 

-  Nevelési igényükhöz legmegfelelőbb nevelési-oktatási forma biztosítása 

azoknak a nem fogyatékos tanulóknak, akiknek az esélyt teremtő nevelésbe, 

oktatásba való bekapcsolódása beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségük 

vagy szociális helyzetük miatt indokolt. 

A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása 

céljából kiscsoportos képesség-kibontakoztató foglalkozást szervezünk. Keretei között a 

tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, a 

többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése 

folyik. 

 

4.1.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

programunk 
 

Célunk a tanulási problémákkal küszködő gyerekek segítése egész iskolai pályafutásuk alatt. 

Feladatunk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a lemaradás, a lemorzsolódás 

elkerülése, a tanulási kudarc miatt kialakuló magatartási zavar megelőzése, enyhítése. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő 

tevékenységek során történik: 

 Kiszűrjük 1. osztálytól kezdve logopédus, iskolapszichológus segítségével az esetleges 

tanulási zavar jeleit. 

 A kéttanítós modell bevezetésével első és második osztályban tanórai keretek között 

biztosítjuk az egyéni segítségnyújtást az alapkészségek fejlesztéséhez, az átmeneti vagy 

tartós tanulási nehézségek leküzdéséhez, a felzárkóztatáshoz. 

 Előtérbe helyezzük a tanuló egyéni képességeihez, a tanuló egyéni haladási üteméhez 

igazodó tanórai fejlesztést. 

 Biztosítjuk a tanuló egyéni foglalkoztatását, fejlesztését. 

 Motiválást segítő differenciált tanulásszervezést, kooperatív technikákat alkalmazunk. 

 Kötelezzük a tanulót felzárkóztató foglalkozáson, korrepetáláson való részvételre. 

 Motiváljuk a tanulót az iskolai könyvtár használatára. 
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 Irányítjuk, segítjük a tanuló pályaválasztását.  

 

4.1.3. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának elvei, 

eszközei, módszerei az iskolában 
 

Az iskola nevelő-oktató munkája során a gyermeki sajátosságok figyelembe vételével 

részt vállal azon sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésében, aki a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleményével rendelkezik. 

A sajátos nevelési igényű tanuló iskolai fejlesztésének célja, hogy a fejlesztés - a tanuló 

életkori sajátosságainak és a sajátos nevelési igény típusának megfelelő - olyan tartalmak 

közvetítése során valósuljon meg, amely elősegíti a tanuló iskolai beilleszkedését, tanulási 

esélyegyenlőségét. 

Az iskola a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése során a tanuló lehetőségeihez, 

korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva a következő elvek szerint szervezi meg a nevelő-

oktató munkát: 

 A fejlesztési tartalmak, és követelmények kialakításakor az iskola figyelembe veszi a 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveit, a tanuló egyéni 

fejlődésének ütemét. 

 A fejlesztési feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat és kereteket jelöl meg, ott, 

ahol erre szükség van. 

 Az iskola differenciáltan, egyénileg is segíti a tanulót, elsősorban az önmagához mért 

fejlődést értékelve. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésekor érvényesülő általános pedagógiai alapelvek:  

 A pedagógusszerep támogató, segítő jellege: a tanulók egyéni, speciális tanulási útjának 

biztosítása. 

 A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája: a kognitív képességek, a szociális, az 

érzelmi, a társadalmi kompetenciák fejlesztésében egyensúly teremtése a sérülés, a tanuló 

életkori és egyéni sajátosságai között. 

 Differenciálás, esélyegyenlőség: az esélyegyenlőség megteremtése a sérülés fajtájának, 

súlyosságának megfelelő differenciálással érhető el. 

 Gyakorlatközpontúság: a mindennapi életben jól hasznosítható ismeretek közvetítése. 

 Motiváló tanulási környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű gyermekeknek 

megfelelő motiváló eljárások alkalmazása. 
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 Tevékenység-központúság: a tanítás-tanulás folyamatában tevékenységre épülő 

kompenzációs lehetőségek és gyakorlatok biztosítása a hiányzó ismereteket pótlására, a 

meglévő ismeretek biztos beépítésére. 

 Tantárgyi integráció: a sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésének minden lehetőségét 

ki kell használni függetlenül a kompetencia területtől, tantárgytól, tananyagtól, stb. 

 Mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme: a fejlesztés a szakvélemény javaslata alapján 

egyéni fejlesztési terv alapján történik. A terv elkészítését mindig mérés előzi meg.  

 

A tanulás- tanítás folyamatában alkalmazott módszerek, eljárások a sajátos nevelési igényű 

tanulók körében:  

 az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása;  

 a gondolkodási kultúra művelése,  

 az alapkészségek biztos kialakítása (az értő olvasás, az íráskészség, a számfogalom 

fejlesztése). 

 az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása,  

 az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése, differenciálás  

- a tanuló eltérő szociális hátteréből adódó,  

- veleszületett adottságbeli (szomatikus, vegetatív, idegrendszeri)  

- tanuló személyiségéből adódó (attitűd, érdeklődési kör, motiváció, stb.) 

- és képességbeli különbségek szerint. 

 a csoportos tanulási módszerek, a kooperatív csoportmunka alkalmazása 

 az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, 

 az IKT eszközeinek és lehetőségeinek alkalmazása.  

 

4.1.4. Részképesség-zavar tüneteit mutató tanulóink fejlesztése 

 

A diszlexia, diszgráfia tüneteit mutató tanulók fejlesztésének célja: 

 kialakítani a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő 

olvasás-írás készségét, 

 fejleszteni a gyermek kifejező készségét,  

 segíteni az olvasás, az írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 
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A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulóink fejlesztésének általános feladatai: 

 az intenzív prevenció, 

 a szakszerű funkciófejlesztés, 

 a pszichés gondozás, én-kép, emocionális fejlesztés, 

 a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakítása, 

 nevelő-oktató munkánkra jellemző a korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek 

alkalmazása. 

 

4.1.5. Fejlesztési feladataink diszlexiás, diszgráfiás tanulóink 

esetén: 
 

 

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 

 a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

 a látás, a hallás, a mozgás koordinált működtetése, 

 az olvasás, az írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló iskolai 

pályafutása alatt. 

 

4.1.6. Fejlesztési feladataink diszkalkulia esetén: 
 

 

 a testséma kialakítása, 

 a téri relációk biztonságának kialakítása, 

 a relációk nyelvi megalapozása, 

 a számfogalom kialakítása és bővítése, 

 az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése, 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

 az alapfogalmak kialakítása, képi, vizuális megerősítése, sokoldalú gyakorlásuk a már 

„birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörben, 

 a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása. 
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4.1.7 Tevékenységrendszerünk a részképesség-zavar tüneteit 

mutató tanulók fejlesztésében: 
 

 Biztosítjuk kis létszámú, fejlesztő csoportok szervezését, működését. 

 Szorgalmazzuk az előírt követő vizsgálatok elvégzését. 

 A fejlesztés tanórákon történő kialakítása terén irányadó számunkra a komplexitás elve, 

az egyes pszichikus funkciók többirányú fejlesztése és az indirekt megközelítés elve, a 

gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodó játékos módszerek alkalmazása. 

 Lehetőséget biztosítunk egyéni differenciált foglalkoztatásra logopédus és fejlesztő 

pedagógus közreműködésével is. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a prevenciós munkára a diszlexia és a diszkalkulia területén. 

 Terápiánk lényege: a hosszas nyelvi fejlesztés mellett változatos, apró lépésekkel, sok 

ismétléssel, a homogén gátlás elkerülésével történő tanítás és gyakoroltatás. 

 Megengedjük és ösztönözzük az iskolai és otthoni munkájukban a manipulációt, a 

segédeszközök használatát (számológép, számítógép, helyesírási ellenőrző programok 

stb.) . 

 Kiemelten kezeljük a részképesség-zavar tüneteit mutató gyermekek minősítését, 

értékelését.  
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4.2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységeink 

 

Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk tehetséges valamiben. Nevelő-oktató munkánk 

során feladatunknak tekintjük, hogy mindezt felismerjük, teret adjunk kibontakozásához, 

lehetőségeinkhez mérten tehetséges tanulóinkat optimálisan fejlesszük. 

Iskolánk sajátosságai közé tartozik, hogy a legnehezebben kezelhető gyerekek és a 

legtehetségesebb gyerekek is együtt tanulnak nálunk. Ez a helyzet komoly pedagógiai 

feladatok elé állítja a nevelőket. 

Az iskolánkban folyó tehetségfejlesztő munkát a művészeti ágazatokon folyó képzéssel 

bővítjük. 

Adottságaink egy részben öröklöttek - genetikailag meghatározottak, másrészt pedig 

tudatos pedagógiai ráhatás révén fejleszthetőek. A fiatalkori tehetségek kibontakoztatását, 

fejlesztését iskolánkban kiemelt feladatként tartjuk számon. A tanulók megfigyelése első 

osztályba kerüléskor megkezdődik, a tanítási órák egyéni ütemhez igazodó, differenciált 

szervezésével indul a tehetséggondozás. Megkezdődik a tanulók városi tanulmányi 

versenyekre való felkészítése, mely a további évfolyamokon bővül a megyei, országos 

tanulmányi és sportversenyeken, valamint egyéb pályázatokon, vetélkedőkön való 

részvétellel. Szakkörök, differenciált képességfejlesztő foglalkozások és művészeti ágak 

kínálatából választhatnak az érdeklődő és tehetséges tanulók. A tehetséges és eredményes 

tanulók elismerése szorosan hozzátartozik tehetséggondozó munkánkhoz. 

Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 

 

A tehetséggondozás színterei, formái: 

 Tanítási órákon: 

- differenciált foglalkoztatás 

- kooperatív technikák  

- projektmódszer 

- egyéni foglalkoztatás, SNI tanulók célirányos fejlesztése 

- tudásszint szerint csoportbontás 

- egyéni kutatómunka, prezentáció 

- kiselőadások 
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 Tanítási órán kívül:  

- szakkörök 

- differenciált képességfejlesztő foglalkozások  

- felkészítés tanulmányi versenyre (egyéni és kiscsoportos) 

- önálló otthoni kutatómunka 

- sportolási lehetőségek, mindennapos testnevelés 

- diákönkormányzati programok  

- vetélkedők, rendezvények 

- művészeti ágazatok képzései. 

•  Egyéb tehetséggondozó tevékenység: 

- Kismatekos - kisfizikus tábor, mint adaptálható jó gyakorlat. 

- Szófacsaró diákújság szerkesztése 

Tanulóink a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon sajátíthatják el komplex módon 

azokat az alapvető ismereteket és készségeket, amelyek egész további életüket, 

viszonyulásaikat, attitűdjeiket, készségeiket, világlátásukat, kreativitásukat meghatározhatják. 

Alapfeladatunknak az alapképzések maximális fejlesztését tartjuk, melynek 

irányultsága, mértéke és tartalma többrétegű és szinte gyermekenként változó. Ezért kiemelt 

fontosságot tulajdonítunk a tanulók megismerésének - az egyéni, differenciált fejlesztésnek, a 

sokszínű és hatékony pedagógiai módszerek alkalmazásának - minden tantárgy és a hozzá 

kapcsolódó járulékos tevékenységek területein. 

E felfogásunknak megfelelően alakítjuk ki a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozásainkat is. Tehetség és képességfejlesztő munkánk tárgyi és tartalmi feltételei 

mellett személyi feltételeink is adottak. 

A tanítási órákon kívüli foglalkozások bárki számára az érdeklődési körének 

megfelelően választhatók. A választható foglalkozásokon a pedagógusválasztást a lehetőségek 

függvényében a tantárgyfelosztás szabja meg. 

A tanulók egészséges délutáni leterheltsége érdekében figyelembe kell venni, hogy a 

gyermek többféle érdeklődési területének megfelelően valamennyinek érvényt szerezhessen, 

az általános iskolában minden tantárgynak azonos esélyt kell biztosítani. Az említett okok 

miatt adott tantárgy gyerekenkénti heti, tanórán kívüli óraszáma maximum 1X45 perc 

időtartam lehet.  
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4.2.1. A csoportbontások szervezésének elvei 
 

Matematikából és magyarból a tanulók képességében, akarati tényezőiben, 

motiváltságában, érdeklődési körében olyan nagy eltérések vannak, amelyek gyakran gátló 

tényezői az osztályokban folyó tanításnak, ezért már 3. osztálytól képesség szerinti csoportba 

sorolást alkalmazunk. Három csoportot szervezünk. A csoportok átjárhatóak. Minden 

csoportnál a pedagógus legfontosabb feladata az, hogy a tanulókat képességeikhez mérten, a 

lehető legmagasabb szintre juttassa el, függetlenül attól, hogy milyen csoportba kerülnek. 

Amennyiben az osztálylétszám indokolja, csoportbontásban tanítjuk a technikát és az 

informatikát.  

Az oktatási folyamatban az együttműködő, kooperatív tanulás technikáinak, formáinak 

alkalmazását, valamint a projektmódszer alkalmazását is megkönnyíti a csoportbontás. 

A csoportbontás és a csoportba sorolás célja, hogy az ismereteket elmélyítsük, teret adjunk a 

tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak. 

 

4.3. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK 

KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL 
 

4.3.1. Az iskolaközösség 
 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják.  

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 

révén és módon érvényesíthetik. 

 

4.3.2. Az intézmény alkalmazotti közössége 
 

Az intézményi alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, 

illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.  

Az intézményi közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, Kjt, és ezekhez kapcsolódó 

rendeletek) valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése 

rögzíti. 
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4.3.3. A nevelők közösségei 

 
Nevelőtestület 
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.  

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési 

– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  

A nevelőtestület tagjai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Munkájukhoz 

használhatják az iskola informatikai eszközeit.  

A nevelőtestület dönt:  

 a pedagógiai program elfogadásáról,  

 az SZMSZ elfogadásáról,  

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,  

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról,  

 a továbbképzési program elfogadásáról,  

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,  

 a házirend elfogadásáról,  

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról,  

 a tanulók fegyelmi ügyeiben.  

 

A nevelőtestület értekezletei:  

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:  

 tanévnyitó, félévi, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (szükség szerint), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),  
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 rendkívüli értekezletek (szükség szerint).  

 

Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, januárban félévi értekezletre, júniusban az igazgató 

által kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy 

helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – 

osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.  

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

megoldása (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai 

életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése) céljából, ha azt a 

nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A 

nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet 

az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig 

jelen lévő 2 személy (hitelesítő) ír alá.  

A nevelőtestület az osztályközösségek tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését, az osztályközösségek problémáinak megoldását a magatartás-

szorgalom értekezleten végzi.  

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén 

az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek.  

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor alkalmazotti értekezletet kell összehívni.  

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti 

egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a 

tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat 

felmentést. 

A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 

munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató 
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megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, 

valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

A szakmai munkaközösség tagjai ötévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot 

tesznek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető megbízása 

legfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre.  

 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:  

 Természettudományi munkaközösség  

 Társadalomtudományi munkaközösség  

 Alsó tagozatos munkaközösség  

 Napközis munkaközösség 

 Nevelési munkaközösség 

 Mérés-értékelés munkaközösség 

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, 

koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a 

pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a félévi és a tanév végi értékelő értekezlet előtt a 

munkaközösség munkájáról. 

 

A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves 

munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak: 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét.  

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-

vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az 

intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi 2 alkalommal 

beszámoltatja.  

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  
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 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a 

véleményt mondanak a tantervek kialakításakor.  

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a 

városi megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink 

tudásának fejlesztése céljából.  

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését.  

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák feladatait, ezeket fejlesztik és 

értékelik.  

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására.  

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 

szakirányításának ellátására.  

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek.  

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.  

 

A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét.  

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját.  

 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében 

beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és 

tapasztalatairól.  

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.  

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát 

látogat.  
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 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, lehetőség szerint a munkaközösség minden tagjánál óralátogatást 

végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének.  

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről 

a nevelőtestület számára.  

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli 

egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell 

képviselnie.  

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető 

köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-

vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező.  

 

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

 

Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján.  

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatni kell a 

nevelőtestületet. 

 

4.3.4. A szülők közösségei 
 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 

szülői munkaközösség működik. 

Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.  

Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket 

választják:  

 elnök,  

 elnökhelyettes.  

 

Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban 

választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez.  

Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői 

munkaközösség választmánya. Az iskolai szülői munkaközösség választmányának 
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munkájában az osztály szülői munkaközössége elnökei, (akadályoztatásuk esetén 

elnökhelyettesek), az iskolai választmány elnöke, elnökhelyettese vehetnek részt.  

Az iskolai szülői munkaközösség választmánya a szülők javaslatai alapján megválasztja az 

alábbi tisztségviselőit:  

 elnök,  

 elnökhelyettes. 

 

Az intézményi szülői szervezet elnöke közvetlenül az intézmény igazgatójával tart 

kapcsolatot. Az intézmény szülői választmánya akkor határozatképes, ha azon az osztályok 

számának több mint 50%-ából jelen van az egyik képviselő. Döntéseit nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézmény szülői választmányát az intézmény 

igazgatójának tanévenként indokolt esetben össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az 

iskola feladatairól, tevékenységéről.  

Az intézményi szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik 

meg:  

 megválasztja saját tisztségviselőit,  

 kialakítja saját működési rendjét,  

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,  

 képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében,  

 véleményezi az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a 

tanulókkal kapcsolatosak,  

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben.  

 

A szülőközösség a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a nevelési – oktatási intézmény vezetőjétől. Az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 

4.3.5. A gyermekek, tanulók közösségei 
 

Az osztályközösségek 
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Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt 

ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket 

munkaköri leírásuk alapján végzik.  

Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:  

 2 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.  

Döntési jogkörébe tartoznak:  

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  

 döntés az osztály belügyeiben.  

Művészeti csoportok  

 

Az alapfokú művészetoktatás különböző főtárgyain, műhelyeiben azonos tevékenységet 

folytató gyerekekből áll, ahol sem osztály, sem évfolyam korlátok nincsenek.  

A művészeti csoportok vezetője az adott főtárgy műhelyvezető pedagógusa, aki az 

osztályfőnöki feladatokat is ellátja. 

 

Diákönkormányzat 

 

A tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoztak létre. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a tanulóközösség fogadja el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az 

jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával, illetve 

házirendjével. A Szervezeti és Működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a 

beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell. Amennyiben a nevelőtestület 30 napon 

belül nem nyilatkozik, akkor a szabályzatot jóváhagyottnak kell tekinteni.  

Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és 

működési rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. Ez 

a felépítési és működési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, 

javaslattevő és véleményezési jogkörét.  

A diákönkormányzat élén megbízott felnőtt vezető - akit a diákönkormányzat javaslatára az 

intézményvezető bíz meg- és választott gyermekvezetők állnak.  

A diákönkormányzat döntési jogköre:  
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 a nevelőtestület véleményének meghallgatásával saját közösségi élete tervezése, 

szervezése, tisztségviselői megválasztása,  

 dönt saját működéséről,  

 az iskolában a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,  

 hatáskörei gyakorlásáról,  

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról,  

 az intézményi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról, és 

működéséről,  

 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben:  

 a nevelési – oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben,  

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt.  

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:  

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,  

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához. 

 

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma az iskolai tagozatgyűlés. Az évi rendes 

diákönkormányzati-gyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév 

helyi rendjében meghatározottak szerint.  

Az iskolagyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző gyűlés óta 

eltelt időszak munkájáról különös tekintettel a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről.  

A diákgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a 

diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez.  

Olyan ügyek tárgyalása esetén, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése 

kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, a diákönkormányzat képviselőjét a 

tárgyalásra meg kell hívni.  
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A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos minden kérdésben.  

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

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel.  

Az intézmény minden tanulója felelős:  

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,  

 az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért,  

 a tűz és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.  

 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

 

4.3.6. Az intézményi tanács 
Az intézményi tanács működése, valamint az intézményi tanács és a vezetők közötti 

kapcsolattartás formája, rendje 

Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, 

az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető 

fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben 

véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint.  

Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős. 

Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviseli 

az iskolával való kapcsolattartás során.       

Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola 

működéséről.    

Az intézményi tanács elnöke számára az igazgató a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi 

pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről 

készített jegyzőkönyvet.        

Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat 

vezetősége részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója és 

helyettese(i) évente két alkalommal hívnak össze. Az értekezleten az igazgató véleményezteti 

az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a 
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tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben 

rögzített feladatok teljesítéséről.    

Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a 

nevelőtestület értekezleteire is meghívható. 

Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves 

iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja 

határozza meg.    

A részletes leírást a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményi Tanácsának ügyrendje tartalmazza. 

 

4.4. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása 
A vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

A kapcsolattartás fórumai:  

 az iskolavezetés ülései,  

 a különböző értekezletek,  

 megbeszélések, 

 elektronikus kapcsolattartás. 

 

A vezetőség az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:  

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól,  

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni, az 

iskolavezetőség felé.  

 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

 

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása  

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.  
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A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat.  

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

Az intézmény vezetés és a szülői munkaközösség kapcsolattartása 

Az iskolai szülői szervezet választmányát indokolt esetben, az iskolai szülői értekezletet az 

iskola igazgatójának tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és ezen 

tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.  

Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:  

 megválasztja saját tisztségviselőit,  

 kialakítja saját működési rendjét,  

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,  

 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében,  

 véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a 

tanulókkal kapcsolatosak,  

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben.  

Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója 

indokolt esetben tájékoztatja a szülői választmányt.  

 

 

4.5. Az integrációs (együttnevelő) minőségi oktatást biztosító program 

jellemzői 

Egy integrációs oktatási program során az eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző 

képességű) és fejlettségű gyermekeket együtt fejlesztjük, annak érdekében, hogy a társadalmi 

párbeszéd, valamint a társadalmi mobilitás valóságos keretet kapjon az oktatás-nevelés 

rendszerén belül. 

Egyrészt olyan oktatásszervezési keret, 

• amely lehetőséget biztosít minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához, 
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• amelyben minden gyerek előzetes, otthonról hozott tudását és kultúráját értékként képviselheti, 

kamatoztathatja, 

• amelyben a gyerekek egymást segítő közösségei születnek (tudatosan fejlesztik az 

interperszonális csoportszociális készségeket), 

• amelyben a szülőt, a családot, mint partnert vonják be az iskolai folyamatokba, döntésekbe 

(tudatosan fejlesztik a család, az iskola ás a gyerek közötti kommunikációt), 

• amelyben tudatosan építi ki az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére alkalmas 

együttműködő, elfogadó környezetet, 

• amelyben tudatosan teremtenek lehetőséget az oktatás ügyében érintett intézmények 

együttműködésére (óvoda, általános iskola, középiskola, családsegítő szervezetek, kisebbségi és 

helyi önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek), 

• amelyben a tanulókövetés az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze. 

 

Másrészt olyan kompetenciák jellemzik a pedagógusokat mint pl. 

 

• széleskörű módszertani repertoár, 

• egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott pedagógiai eszközök és oktatási mérőrendszerek 

ismerete, 

• az együttműködés órai ás intézményi kereteken túlmutató jellegéből fakadó tanári szerepbővülés 

elfogadása, 

• az iskolában megjelenő különböző kultúrák ismerete, egyenértékűként való, elfogadása, kezelése. 

 

Az integrációs (együttnevelő) program fenti jellemzőinek az intézmény pedagógiai 

rendszerének egészét át kell hatnia. A fenti kritériumoknak az alábbi területeken szükséges 

érvényt szerezni egy valóban hatékony integrációs program megvalósításának érdekében: 

 

Az iskolába való bekerülés: 

Ide tartoznak azok az elemek, amelyek a különböző szociális, kulturális, etnikai hátterű 

családokkal folytatott kommunikáció jellegét meghatározzák. Amelyek lehetőséget adnak arra, 

hogy a családokat már az elején valóban partnerként kezeljék, igényeiket felmérjék, számba 

vegyék.  

Ide tartozik a küldő intézményekkel, az óvodával fenntartott szorosabb kapcsolat is, illetve az 

iskola külvilág felé bonyolított kommunikációs formái: nyílt napok, iskola előkészítő programok, 

hívogató kiadványok, családi előkészítő programok. 
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Az osztályba sorolás módja, szempontjai: 

Az, hogy milyen módon soroljuk osztályba, tanulócsoportba a gyerekeket alapvetően 

meghatározhatja az integrációs célkitűzéseink sikerét. A heterogenitás fő elvként alkalmazása nagy 

felkészültséget igényel a pedagógus részéről. Fontos megjegyeznünk, hagy nem a gyerekeket kell 

a pedagógushoz igazítanunk, hanem a pedagógusnak kell önmagát fejlesztenie, hagy jól 

boldoguljon heterogén csoportokkal is. 

Ide sorolhatjuk a különböző diagnosztikai mérések alkalmazását a garantáltan heterogén csoportok 

kialakítása, a kudarcveszélyek, fenyegetettségek megismerésére, illetve a fejlesztési tervek 

megalkotása érdekében. 

 

Képességfejlesztő programok — képességkibontakoztatás 

Az integratív oktatási programok képességfejlesztési tevékenységei - tantárgy, - nem tantárgyi, 

tevékenység-központú programok, komplex művészeti fejlesztés stb. - szükségszerűen mozdulnak 

el az egyéni képességkibontakoztatást lehetővé tevő eszközök irányába. Közben az 

interperszonális képességeket is tudatosan fejlesztik, hiszen egy heterogén csoportban a különböző 

gyermekek megfelelő fejlesztéséhez elengedhetetlen az egyéni nyomon követés, és fejlesztési 

tervek alkalmazása. 

A nem klasszikus iskolás rutinokra, képességekre épülő, tevékenység-központú, esetleg művészeti 

jellegű fejlesztő foglalkozások egyformán új terepet (tanulnivalót és sikereket) jelentenek a 

gyerekeknek. Ezek sikert, megbecsülést hozhat az egyébként nehezen boldogulóknak. Fenti 

technikák kisiskoláskori fejlesztő hatása a tanulási képességek kialakulásában erősebb, mint a 

közismereti oktatáshoz kötődő gyakorlás, korrepetálás. Arról nem is beszélve, hogy vonzerőt 

képviselnek a középosztálybeli családok számára is. 

 

Tanulási-tanítási módszerek 

Az osztályon belüli csoportbontás ás szempontjai, az együttműködés minden lehetséges ás 

szükséges formájának kialakítása, az önálló és a kiscsoportos tanulási formák (differenciáló, 

kooperatív technikák, projektmódszer, témanap, témahét) alkalmazása, alkalmazni tudása az 

integráció alapvető lehetősége. 

A tanulás, a tanítás, a tananyag a közösség számára megélt, megtapasztalt, átlátható, 

ismeretanyagból kell, hogy induljon (motiváltság) Nagy szerep jut a helyi tanterveknek, 

taneszközöknek, tananyagoknak. 

Tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek 
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A szervezett szabadidős programok a kulturális alaptechnikák, a művelődés (mint életforma), a 

közösségi értékek elsajátítását teszik lehetővé, ezek nyilván illeszkednek az iskolás 

tevékenységekhez. Nem szakítják ki a családból a gyerekeket, de alternatívát, lehetőséget 

mutatnak. Jó lehetőség a család, a környezet bevonására, megismerésére is. Ilyen lehetőséget 

képviselnek a művelődést, tanulást szolgáló kiegészítő programok, rendezvények, a teljes napközis 

program, esetleg a kollégium, a tanodai programok, vagy az együttműködés a roma közösségi 

házzal. 

 

Együttműködés 

Óriási erőforrásokat szabadíthat fel az együttműködés a szülői házzal, a gyermekjóléti szolgálattal 

jól működő civil szervezetekkel, melyek segítségével mentor-, patrónusrendszer alakítható ki, vagy 

családi koordinátori intézmény működtethető. 

 

Az együttműködésen alapuló értékelési rendszer 

A gyermek nevelésében érintettek bevonásával (család, gyerekek) sikeresen alakíthatóak ki olyan 

értékelő rendszerek, amelyek hatékonyan segítik, hatnak vissza a tanulási folyamatra (p1. 

napindító, - záró beszélgető kór, osztályzás melletti szöveges értékelés, egyéni fejlődési napló stb.) 

Az együttnevelés olyan értékeket, nehézségeket hoz a felszínre minden érintett esetében, melyeket 

nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az értékelés nem szűkülhet a tantárgyi osztályozásra, nem 

fogalmazható meg a magatartás-szorgalom besorolásaival sem. 

 

Műhelymunka 

Az egyes gyerekek, gyerekcsoportok nevelésében érintettek együttgondolkodása, a szakmai 

egyeztetés, az előre haladás szükséges ás lehetséges útjainak tisztázása alapvető követelmény. 

A nevelőtestületet érintő, anyagi következményekkel is járó szakmai döntések meghozatala, p1. a 

továbbképzés irányainak meghatározása, a prioritások eldöntése is része az együttnevelést is 

jelentő szakmai vállalkozásnak, iskolafejlesztési folyamatnak.  

Így fontos, hogy a tanári együttműködés, kapcsolattartás formái, valamint a problémakövetési 

technikák, sőt a továbbképzési koncepció és terv is tükrözze a fenti kritériumok betartására 

irányuló szándékot. 

 

Összefoglalva: 
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Az IPR nem komplett oktatási csomag, hanem integrációs pedagógiai rendszer, amely az 

integráció szempontját érvényesíti, bármely oktatási programcsomagban. Az IPR felsorolja a 

fejlesztés feltételeit és eszközeit, céljait/eredményeit, mintát ad a fejlesztés stratégiai ütemtervére. 

 



57 

 

5. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

A gyermekvédelmi munka magába foglalja az iskolavezetés, az osztályfőnökök és 

valamennyi nevelő ifjúságvédelmi feladatait. Célja a gyerekek veszélyeztetettségének a 

megelőzése, csökkentése, megszüntetése. A kívánatos az, ha a fenti sorrend az iskolai 

nevelőmunkában valóban érvényesül.  Napjainkban, amikor a családok egy része nehezebb 

helyzetbe kerül, megnő az iskola feladata az ifjúságvédelem terén.  Minden évben nő 

azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen okból hátrányos helyzetűvé válnak, vagy 

veszélyeztetett helyzetbe kerülnek. Ezek a problémák mind az iskolaközösségben, mind az 

osztályközösségben éreztetik hatásukat, befolyásolják a gyermekek viselkedését, társaikhoz, s 

a munkához való viszonyukat  

Az iskola fokozottabb figyelmet fordít a HH és HHH tanulók integrációjának segítésére. 

Az iskola általános gyermekvédelmi feladatot lát el a napközi-otthon működtetésével, 

az iskolaorvosi, iskola védőnői ellátással, a gyermekek étkeztetésével, a tanórák előtt és után 

biztosított felügyelettel. 

Speciális gyermekvédelmi feladatai során igyekszik megóvni a tanulókat a különböző 

veszélyektől, nyilvántartja a veszélyeztetett gyerekeket, közreműködik a fejlődésüket gátló 

hatások megszüntetésében, elősegíti kiemelkedésüket a károsító környezetből. Kapcsolatot 

tart a hivatásos gyermekvédelmi szervekkel és intézményekkel.  

A feladatok megvalósításában első helyen az osztályfőnök és a napközis pedagógus áll. 

Ők irányítják a vezetésükre bízott osztályban, napközis csoportban a pedagógusok 

gyermekvédelmi tevékenységét. Jelzik a bekövetkezett veszélyeztetettséget, javasolják a 

gyermek nyilvántartásba vételét. Segítik a szülőket a nevelési problémák megoldásában, és 

közreműködnek a veszélyeztető körülmények felszámolásában. Számon tartják az igazolatlan 

mulasztást, segítenek a szabadidő helyes eltöltésében, a pályaválasztásban. Különös gonddal 

foglalkoznak a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal küzdő tanítványaikkal.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermekvédelmi 

munkáját.  
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Feladatai, tevékenységrendszere: 

 Mindazoknak a feladatoknak az iskolai koordinálása, amelyek az osztályfőnökökre, 

napközis nevelőkre hárulnak. 

 Részt vesz a speciális gyermekvédelmi munka szervezésében, megvalósításában és 

ellenőrzésében. 

 A tanulók, a szülők, a pedagógusok jelzése alapján felméri, és nyilvántartásba veszi a 

veszélyeztetett tanulókat 

 Segítséget nyújt az osztályfőnököknek, napközis nevelőknek a feladatok 

megvalósításához. 

 Ismeri a "problémás családok" gondjait, kapcsolatot tart a hivatali szervekkel. 

 Családlátogatás 

 tanácsadás, nevelési tanácsadóba utalás 

 áttelepítés kezdeményezése 

 szociális támogatás igénylése az érintett számára. 

 A veszélyeztetett tanulók tanulásának figyelemmel kisérése, javaslattétel a változtatásra 

 Fegyelmi eljárásokon való részvétel 

 Általános prevenciós tevékenységek az iskolát körülvevő szociális társadalmi környezet 

függvényében 

 Mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása 

 Információk áramoltatása 

 Szakirodalom ajánlása, ismerete, (törvények, jogszabályok) ezekről tájékoztatás 

 Javaslat a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek szabadidejének és szünidei 

programjának hasznos eltöltésére (táborok, kirándulások) iskolán kívüli lehetőségek 

igénybevételével. 

 

5.1. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló pedagógiai 

tevékenységünk 

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló pedagógiai tevékenységünk, pedagógiai 

módszereink szorosan összefüggnek gyermekvédelmi munkánkkal.  

Hátrányos helyzetűnek tekintjük azt a tanulót, akinek személyiségfejlődését anyagi, 

művelődési hátrányból eredő vagy egészségügyi ok nehezíti. Fő célunk a hátrányok enyhítése, 

a veszélyeztetett helyzet elkerülése és megelőzése. 
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Művelődési hátrány enyhítését célzó pedagógiai tevékenységeink: 

 Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, programokat szervezünk. 

Ösztönözzük tanulóinkat az ezeken való részvételre. 

 Motiváljuk a tanulókat és a szülőket a napközis ellátás igénybe vételére. 

 Alkalmazzuk a motivációt segítő differenciált tanulásszervezést. 

 Szorgalmazzuk az iskolai könyvtár használatát, fokozottan építünk a könyvtár-

pedagógiai tevékenységre. 

Anyagi ok miatt kialakuló hátrányos helyzet enyhítését szolgáló tevékenységeink: 

 Alapítványi támogatással járulunk hozzá versenyek, pályázatok nevezési díjához. 

 Az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelős segítségével, együttműködésével 

tájékoztatja a szülőket, a családokat az igénybe vehető szociális juttatások 

lehetőségeiről. 

Egészségügyi ok miatt kialakuló hátrányos helyzet enyhítését szolgáló tevékenységeink: 

 Figyelemmel kísérjük az iskolaorvosi hálózaton keresztül a gyermek egészségügyi 

állapotában mutatkozó változást, fejlődést. 

 A védőnő közreműködésével és a szülő beleegyezésével kezdeményezzük a tanuló 

kivizsgáltatását, a diagnózisnak megfelelő orvosi vagy szakirányú ellátását. 

 Kezdeményezzük a mozgásfejlődésben elmaradt tanulóink gyógytestnevelésen való 

részvételét. 

 Lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk a rosszul látó (szemüveges) gyerek látási 

korrekciójához szükséges feltételeket a tanteremben, a rosszul halló tanulónál a 

legjobb „hallás” eléréséhez szükséges körülményeket. 

 Felzárkóztató foglalkozások szervezésével adunk lehetőséget a betegség miatti 

lemaradások pótlására.  

 A tanulókat is bevonjuk – tanulópárok szervezésével - beteg társaik segítésébe.  

 Az egészségügyi ok miatt hátrányos helyzetű tanulóink értékelésekor méltányosságra 

törekszünk. 
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6. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, A 

TANULÓKKAL ÉS AZ ISKOLA PARTNEREIVEL 
 

Az iskola egyik legfontosabb partnere a szülő. Ezért fontos a nevelő- szülő 

partnerkapcsolat erősítése, annak tudatosítása, hogy a gyermek harmonikus fejlődése 

érdekében egyeztetni kell az iskola és a család nevelési elveit, értékrendjét, módszereit. Ezért 

fontos alapelvünk: „Nevelni csak a szülői házzal tudunk.” Az eredményes érdekérvényesítés 

csak tájékozott, felkészült, együttműködni kész szülőktől várható el. Az elvárások a szülők és 

a tanulók részéről egybeesnek az iskolánk oktatási és nevelési céljaival: a humanista 

értékrendre nevelés, az erkölcsi és esztétikai érzékenység kifejlesztése, környezettudatos 

magatartás kialakítása, készségek és képességek maximális kifejlesztése, demokratikus légkör 

megteremtése. 

 

Fontos kapcsolattartási fórum a szülői értekezlet, melyet évente kétszer tartunk.  

A szülői értekezlet feladata: 

 A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. 

 A szülők tájékoztatása: 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 az osztályközösség tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről. 

 A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása a 

nevelők és az iskola igazgatósága felé. 

A szülőkkel való egyéni kapcsolattartás formái: 

 szóbeli tájékoztatás, 

 írásbeli tájékoztatás, 

 fogadóóra, 

 családlátogatások. 

Ezeken is lehetőséget teremtünk a tanulóval kapcsolatos észrevételek, eredmények, fejlődés, 

esetleges gondok, problémák megbeszélésére. 
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A szülő és a pedagógus között az álláspontok, vélemények közelítésére, konszenzusára 

törekszünk. A gyermek optimális fejlődése és fejlesztése érdekében a közös teendőkre 

teszünk javaslatot. 

A szülői munkaközösségbe minden osztály delegálhat két-két szülőt, akik maguk közül 

választanak egy vezetőt. A szülői munkaközösség választmánya összekötő szerepet vállal az 

iskola és a szülői ház között. 

Kapcsolattartásunk fejlesztésének lehetősége a szülők iskolai programokba való 

bevonása. Ennek hagyományai vannak, melyeket továbbfejlesztve, szélesítve 

eredményesebbé válhat nevelőmunkánk. Építünk tevékeny együttműködésükre 

rendezvényeink szervezésekor, valamint az új tanulásszervezési eljárások (pl. projekt) 

alkalmazása során. Biztosítjuk számukra a nyilvánosságot (web-lap, dokumentumok 

nyilvánossága). 

A tanuló szüleit az osztályfőnökök és a szaktanárok tájékoztatják gyermekük: 

 egyéni haladásáról, fejlődéséről, 

 a tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, 

 a különféle iskolai és osztályszintű programokról. 

Fogadóórákon a szülők és a pedagógusok személyes kapcsolata révén konkrét 

tanácsokkal segítjük a tanuló egyéni fejlesztését: 

 az otthoni tanulással, 

 a tehetséggondozás, a felzárkóztatás egyéni lehetőségeivel, 

 az egészséges életmódra neveléssel, 

 a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatban. 

A szülők kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján juttathatják el az iskola igazgatójához, a nevelőtestülethez. 

Az iskolahasználók másik körével, a tanulókkal való kapcsolatunkat törvény 

szabályozza. Iskolánk tanulói számára a jogokat és kötelességeket a Házirend, a 

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti Ezen dokumentumokba 

foglaltak betartását elvárjuk minden tanulótól. 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

osztályfőnökök, a diákönkormányzat működését segítő nevelő és az iskola igazgatója 

rendszeresen tájékoztatja: 

 az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon folyamatosan, 
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 a diákönkormányzat vezetője a diákönkormányzat vezetőségi ülésein, tagozatgyűléseken  

a diákönkormányzat faliújságján, az iskolaújságon és az iskolarádión keresztül. 

 

 

7. A TANULMÁNYOK ALATTI 

VIZSGASZABÁLYZAT, A FELVÉTEL ÉS AZ 

ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 
 

 

A tanulmányok alatti vizsgák a következők: 

 javítóvizsga 

 osztályozó vizsga 

 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend: 

 A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet közzétesz.  

 A vizsga időpontjáról és helyszínéről a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a 

szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai 

értesítést kap 

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. 

 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák 

meg, különös tekintettel a tantárgyi minimumkövetelményekre. 

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján az igazgató adhat engedélyt.  

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (3) alapján, az, akit 

felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által 

meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon adhat számot tudásáról. 

A tanulmányok alatti vizsgák (jelen esetben: osztályozó vizsgák) szabályozásáról a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-73.§ rendelkezik. A szervezésre és eljárásrendre 

vonatkozó legfontosabb tudnivalók az alábbiak.  

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot 

kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő 
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időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három 

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a 

tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

(2) Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem 

ismételhető. 

 

(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a 

vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége 

alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására. 

(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 

meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – 

vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és 

tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. 

 

A tanulmányok alatti vizsgaszabályzat 

A tanulmányok alatti vizsgák a következők: 

 javítóvizsga  

 osztályozó vizsga 

Feladatok a vizsgával kapcsolatban  

1. Igazgató vagy az általa megbízott személy 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend: 

- A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet közzétesz.  

- A vizsga időpontjáról és helyszínéről a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a 

szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai 

értesítést kap. 
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- Az igazgató meggyőződik a vizsgára bocsátás jogszerűségéről, majd engedélyezi az 

osztályozó vizsga kérelemre történő letételét. 

- A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák 

meg, különös tekintettel a tantárgyi minimumkövetelményekre. 

- A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján az igazgató adhat engedélyt.  

- Megbízza a vizsgabizottság elnökét és tagjait legalább két héttel a vizsga előtt 

- Kitűzi a vizsga helyét  

- Biztosítja a megfelelő körülményeket a vizsgához  

- Kivizsgálja az esetleges szabálytalanságot  

- Aláírja a vizsgajegyzőkönyveket 

  

2. Vizsgaelnök  

- Biztosítja a vizsga szabályos lefolyását 

- Rávezeti a jegyzőkönyvre az írásbeli/gyakorlati jegyeket  

- Véleményeltérés esetén a bizottság szavazását rendeli el  

- A vizsga végén leadja az igazgatónak a jegyzőkönyveket a lezárt osztályzatokkal, a 

kijavított dolgozatokat  

 

3. Vizsgabizottsági tagok  

- Előkészítik az írásbeli feladatokat  

- Kijavítják az írásbeli dolgozatokat, rávezetik az értékelést és átadják azokat az elnöknek 

  

4. Felügyelőtanár  

- Kialakítja a megfelelő ülésrendet az írásbeli vizsgán  

- Kiosztja és beszedi a feladatlapokat  

- Vezeti a jegyzőkönyvet  

- Az írásbeli végén leadja az igazgatónak a megírt dolgozatokat és a jegyzőkönyvet 

 

 

5. Vizsgázó  

- Megjelenik a vizsga helyszínén legalább 10 perccel a vizsgája előtt  
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- Az írásbelin az ültetési rend szerint foglal helyet, a kiadott feladatlapon önállóan 

dolgozik  

 

A jelenleg érvényben lévő iskolai alapdokumentumok alapján írásbeli és gyakorlati vizsga 

szervezhető. Az írásbeli vizsga: maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. Egy 

napon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel. Az 

írásbeliről jegyzőkönyv készül a megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg 

előforduló rendkívüli események, szabálytalanságok leírásával, a dolgozatokat beszedő 

felügyelőtanár aláírásával. 

Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 

munkát tintával kell elkészíteni. A javító tanár piros tollal javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az 

eredményt és aláírja.  

 

Osztályozó vizsga jegyzőkönyv 

104. § (1) A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet 

(A.Tü.950.r.sz. nyomtatvány) kell kiállítani. 

(2) A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját 

és címét. 

(3) A jegyzőkönyv 

a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, 

lakcímét, annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 

b) a vizsgatárgy megnevezése mellett 

ba) az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

bc) a végleges osztályzatot, 

c) a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

d) az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását tartalmazza. 
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1–4. ÉVFOLYAM (VIZSGATÍPUSOK) 

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

Magyar nyelv  írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Irodalom írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Idegen nyelv/angol nyelv    írásbeli 

Matematika írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Etika/hit- és erkölcstan írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Környezetismeret írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Ének-zene írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Vizuális kultúra gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

Tehnika, életvitel és gyakorlat  gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

Testnevelés és sport gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

 

 

1–4. ÉVFOLYAM (VIZSGATÍPUSOK) 

2020/2021. tanévtől 

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

Magyar nyelv  írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Irodalom írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Idegen nyelv/angol nyelv    írásbeli 

Matematika írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Etika/hit- és erkölcstan írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Környezetismeret   írásbeli írásbeli 

Ének-zene írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Vizuális kultúra gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

Technika és tervezés  gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

Digitális kultúra   írásbeli írásbeli 

Testnevelés gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

 

 

A vizsgák (osztályozó/különbözeti/javító) értékelési rendje az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam 

első félévében: 

100% - 90%:  kiválóan megfelelt 

    89% - 75%:  jól megfelelt 

    74% - 60%:  megfelelt 

    59% - 45%:  megfelelt „f” 

    44% -   0%:  felzárkóztatásra szorul 

 

A 2. évfolyam második félévétől 4. évfolyam végéig ezen minősítések jegyre váltása történik. 

100% - 90%:  jeles   (5) 

    89% - 75%:  jó   (4) 

    74% - 60%:  közepes  (3) 

    59% - 45%:  elégséges  (2) 

  44% -   0%:  elégtelen  (1) 
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5–8. ÉVFOLYAM (VIZSGATÍPUSOK) 

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

Magyar nyelv  írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Irodalom írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Idegen nyelv/angol nyelv írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Matematika írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Etika/hit- és erkölcstan írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Természetismeret írásbeli írásbeli     

Fizika     írásbeli írásbeli 

Kémia     írásbeli írásbeli 

Biológia-egészségtan     írásbeli írásbeli 

Földrajz     írásbeli írásbeli 

Ének-zene írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Hon- és népismeret írásbeli    

Vizuális kultúra gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

Informatika   írásbeli írásbeli írásbeli 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

Testnevelés és sport gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

                         

5–8. ÉVFOLYAM (VIZSGATÍPUSOK) 

2020/2021. tanévtől 

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

Magyar nyelv írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Irodalom írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Dráma és színház   gyakorlati  

Idegen nyelv/angol nyelv írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Matematika írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Etika/hit- és erkölcstan írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Történelem írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Állampolgári ismeretek    írásbeli 

Hon- és népismeret  írásbeli   

Természettudomány   írásbeli  írásbeli   

Fizika     írásbeli írásbeli 

Kémia     írásbeli írásbeli 

Biológia     írásbeli írásbeli 

Földrajz     írásbeli írásbeli 

Ének-zene írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli 

Vizuális kultúra gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

Digitális kultúra írásbeli   írásbeli írásbeli írásbeli 
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5–8. ÉVFOLYAM (VIZSGATÍPUSOK) 

2020/2021. tanévtől 

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

Technika és tervezés  gyakorlati gyakorlati gyakorlati  

Testnevelés gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati 

     

A vizsgák (osztályozó/különbözeti/javító) értékelési rendje az 5-8. évfolyamon: 

100% - 90%:  jeles   (5) 

    89% - 75%:  jó   (4) 

    74% - 60%:  közepes  (3) 

    59% - 45%:  elégséges  (2) 

  44% -   0%:  elégtelen  (1) 
 

A felvétel, átvétel helyi szabályai: 

A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. Az iskola a 

körzetében lakó tanköteles tanulót köteles beírni az első osztályba, felvételét csak akkor 

utasíthatja el, ha az engedélyezett létszámot a beírt létszám meghaladja. A tanulói jogviszony 

felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A 

felvételről és az átvételről az egyedi körülmények mérlegelése alapján az igazgató dönt, 

figyelembe véve a szakmai munkaközösségek javaslatát. 
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8. ISKOLAI EGÉSZSZÉGNEVELÉSI PROGRAM 
 

 

8.1 Az egészség, mint érték 
 

 

Az egészségnevelés célja, hogy minden tanuló elfogadja, hogy az élet és az egészség minden 

ember semmi mással nem pótolható értéke, melyet védeni, megőrizni, fejleszteni szükséges.  

 

Iskolánkban az egészségnevelés célja: 

 Tanulóink egészséges testi-lelki és szociális fejlődésének biztosítása. 

 Ismeretek nyújtása az egészség megőrzésére, betegségek, balesetek, sérülések 

elkerülésére. 

 Személyi és tárgyi környezetünkkel segítsük a tanulókban azokat a pozitív 

beállítódásokat, magatartásokat, szokásokat, amelyek gyermekeink egészségi állapotát 

javítják. 

 Drogprevenció 

 Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegség megelőzésére tanítson, hanem az 

egészséges állapot örömteli megőrzésére és a harmonikus élet elérésére. 

 

A testi egészségvédelemre nevelés általános feladatai: 

 a személyes higiénére nevelés: tisztálkodás, testápolás, helyes táplálkozás, kulturált 

étkezés, higiénés magatartásra való szoktatás 

 a környezet tisztaságára nevelés: az otthon, az iskola és közvetlen környezete 

tisztaságának megóvása, a személyes taneszközök tisztasága, rendben tartása 

 az egészségvédő szokásrendszer kialakítására nevelés: a fertőző betegségek megelőzése 

és egyszerűbb rendellenességek kifejlődésének megelőzése 

 testnevelés, testedzés:  

 mozgáskészség fejlesztése; erőnlét, állóképesség, ügyesség, gyorsaság, kézügyesség,  

 mozgásszokások alakítása 

 a balesetek megelőzésére nevelés: baleseti helyzetek és veszélyforrások felismerése és 

elkerülésének lehetősége otthon és az iskolában, a szabadidős tevékenység közben, 

közlekedési szabályok ismerete és betartása. 
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Résztvevők: 

 Nevelők: Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának kötelessége ill. minden 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. Az egészségfejlesztési tartalmak 

közvetítése folyamatos és rendszeres legyen. Az egészségügyi felvilágítás és az ezzel 

kapcsolatos szokások kialakítása mindennapos és folyamatos tevékenységet követel 

minden pedagógustól. 

 Technikai személyzet: Higiénikus - tiszta környezet biztosítása 

 Tanulók: befogadóképesség, aktív részvétel, DÖK 

 Szülők: Mivel az egészségügyi nevelés - a személyes higiénia számos eleme csak otthon 

gyakorolható a szülői ház megnyerése szükséges, hisz ezek (pl: fogmosás, tisztasági 

fürdés, helyes táplálkozás, tiszta ruházkodás) csak akkor válnak igazán a tanulók 

szokásaivá, ha ezeket a szülők maguk is elfogadják és biztosítják az objektív feltételeket.  

 

Kiemelt figyelmet kap:  

 Dohányzás visszaszorítása 

 Alkohol és drogprevenció 

 Az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése 

 Az aktív testmozgás elterjesztése 

 Az egészséges fizikai környezet kialakítása 

 A lelki egészségvédelem megerősítése 

 A mozgásszervi betegségek és az abból eredő szövődmények csökkentése. 

 

Lelki egészség védelme – személyiségfejlődés: 

 Fontos szerepet kap a pedagógusok példamutatása, milyen az egyes nevelőknek a 

gyerekekkel való bánásmódja, az iskola környezeti hangulata / a tantermek berendezése, 

a szünetekben az udvar használata stb./ 

 Az egészségmegőrzés területéhez tartozik a mindennapi életre való nevelés, egészséges 

napirend kialakítás, dönteni tudás, stresszkezelés, szenvedélybetegségek megelőzése, 

biztonság igénye stb.  

 Segíteni kell a gyerekek számára a tanulás és pihenés megfelelő arányát megtalálni. 
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 Szükséges a szülők és a család bevonása - a családi szociokulturális háttér, segítő 

közreműködése.  

 Fokozott figyelemmel kell kísérni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekeket.  

 Biztosítani kell a tanulók számára az egészséges szabadidő eltöltését tartalmas, élményt 

nyújtó szabadidős tevékenységekkel. 

  

8.2 Az egészségnevelés szinterei és módszerei: 
 

8.2.1 Egészségnevelés a tanórákon 
     

EGÉSZSÉGNEVELÉS 1-4. ÉVFOLYAMON 

Tantárgy, téma Feldolgozás módja 

tevékenység 

Tevékenység 

 

     

     Környezetismeret 

Testünk, érzékszerveink védelme, 

gondozása, funkciói 

A tiszta környezet igényének kialakítása 

Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának 

kiemelése 

Egészséges táplálkozás, élelmiszerek 

csoportosítása 

A táplálék megfelelő eloszlása a napon 

belül 

Fogápolás, rendszeres fogorvosi 

ellenőrzés fontossága 

A terem esztétikuma, szobanövények 

ápolása, gondozás, védelme 

Beszélgetés 

Tablókészítés 

A helyes táplálkozás, 

testápolás alapelvei a 

gyakorlatban. 

    Testnevelés 

    rendgyakorlatok 

Felszerelés, átöltözés, higiéniája 

(váltózokni, tornapóló) 

 

     

    Testnevelési     

    órákon 

A napi mozgás, testedzés testnevelési 

órákon és szabadidőben. 

 

Szabadidős mozgásos 

programok szervezése 

    

     Szabadidőben 

Levegőzés, levegőn tartózkodás, udvari 

játékok. 

Kirándulás osztály ill. családi szinten. 

 

    Magyar nyelv és 

     irodalom 

Olvasás közben a megfelelő látótávolság 

a könyv és a szem között. 

Írás közben egyenes háttal, könyökkel az 

asztalon  

Helyes testtartás kialakítása. 

Figyelmeztetés, elvárás 

megfogalmazása 

    Ének-zene Megfelelő levegő, légvétel technikája Gyakoroltatás 
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    Technika –    

    életvitel 

Az eszközök, szerszámok balesetmentes 

használata. 

Megfelelő, egészségre ártalmatlan 

ragasztó kiválasztása. 

Tájékoztatás, 

figyelemfelhívás 

    Napközi Testünk, érzékszerveink védelme, 

gondozása, funkciói 

A tiszta környezet igényének kialakítása 

Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának 

kiemelése 

Egészséges táplálkozás, élelmiszerek 

csoportosítása 

A terem esztétikuma, szobanövények 

ápolása, gondozás, védelme 

Szabadidős programok 

szervezése 

 

 

EGÉSZSÉGNEVELÉS 5-8. ÉVFOLYAMON 

TERMÉSZETISMERET 

Téma Cél Tevékenység 

Zöldséges- és  

   gyümölcsöskert 

- Hazánkban termeszthető alapvető 

élelmiszernövények tulajdonságai, 

igényei, szerepük az egészséges 

táplálkozásban. 

- Megismertetni a tanulókkal a 

következő alapelvet: 

„Nem azért élünk, hogy együnk, hanem 

azért eszünk, hogy éljünk.” 

Az egészséges táplálkozás alapelvei 

 

Élő anyag szemléltetése 

Kísérlet 

Beszélgetés 

Tanulói kiselőadás a 

vitaminok jelentőségéről 

Videofilm: egészséges 

                   táplálkozás                     

      

 

    A vizek élete 

- A víz az élet  bölcsője! 

- A tiszta víz kincs, megóvása, védelme 

közügy! 

- A víz alapvető életfeltétel! 

- A halak szerepe az egészséges 

táplálkozásban. 

 

- tanulói beszámolók 

   az egészségkárosító  

   hatásokról 

 

- videofilm 

 

 

   A biztonság  

   megőrzése 

- A különböző életterek, foglalkozások 

veszélytényezőinek megismertetése. 

- Az életmentő technikák elsajátítása. 

 

- beszélgetés 

- anyaggyűjtés 

- videofilmek 

- alapvető elsősegély- 

   nyújtás a gyakorlatban 

   iskolában és iskolán 

   kívül (kirándulás stb…) 

  

  A táplálkozás 

- Annak tudatosítása és megértetése, 

hogy az étrendnek meghatározó 

szerepe van az egészség megőrzésében. 

-Vitaminforrások 

    jelentőségük → 

    gyűjtőmunka 

- önálló munka:  

     egészséges és 

egészségtelen étrend 
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- beszélgetés 

 

 

  Mozgás és     

  személyes 

  higiéné 

- Tudatosuljon a gyerekekben, hogy a 

mozgás az aktív életmód az egészséges 

élet záloga. 

A higiénének egészségügyi és 

társadalmi vonatkozásai vannak. 

 

- helyes testápolás     

   alapelvei a gyakorlatban 

- alapvető sportolási  

   lehetőségek → ki, mit 

   sportol 

 

 

Veszélyes anyagok 

- A dohányzás, alkohol, kábítószerek 

egészség- és környezetkárosító 

hatásainak és azok elhárítási módjainak 

megismertetése. 

- élvezeti szerek túlzott  

   fogyasztásának hatásai 

- az alkohol hatásai 

- legelterjedtebb 

   kábítószerek hatása 

- gyógyszerek,     

  vegyszerek  

   használata 

 

 

   A környezet 

 

- Legyenek tisztában a tanulók a 

technológiai fejlődés 

következményeivel, a jelen jövőbeni 

hatásával. 

- Tudatosuljon bennük az összefogás 

szükségessége a természetvédelemben. 

 

 

-  beszélgetés az ipar    

   hatásairól 

- gyűjtőmunka  

   környékünk ipari 

   létesítményeiről 

- kísérletek végzése, a  

   környezetszennyezéssel 

   kapcsolatban 
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BIOLÓGIA 

 

Téma Cél Tevékenység 

 

 

   Távoli tájak 

   természetes élővilága 

- Ismerjék meg a tanulók a távoli 

tájakon termesztett növényeket és 

azok szerepét az egészséges 

táplálkozásban. 

 

- videofilm 

- diaképek 

- tanulói kiselőadások a 

   termesztett növények  

   felhasználás 

   lehetőségeiről 

 

 

 

   Az életközösségek 

   jellemzői 

- Az életközösségek működéséhez 

szükséges alapvető feltételek 

megismertetése. Tudatosuljon a 

tanulókban: egészséges környezet = 

egészséges élet! 

 

- beszélgetés 

- gyűjtőmunka 

- kísérletek 

 

    Szabályozás 

- Az idegrendszer felépítése, 

   egészségének fontossága. 

- Emberi környezetszennyezések 

   hatása az egészségre 

 

- beszélgetés 

- tanulói kiselőadások 

 

 

    Szaporodás 

- Egészséges szexuális kultúra 

   kialakítása 

- Felkészítés az örömteli  

   párkapcsolatra 

-  Szexuális úton terjedő betegségek 

 

- beszélgetés 

- tanulói gyűjtőmunka 

 

    Fertőzések 

              járványok 

- Korunk betegségeinek és azok 

   megelőzésének megismerése 

- Védekezési módok 

- beszélgetés 

- tanulói kiselőadások 

- videofilmek 
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TECHNIKA 

 

Téma Tevékenység 

- Miért és hogyan öltözködünk? A 

praktikus ruházat (ruházati alapanyagok, 

divattörténet)              

 

- varrás 

- szövés 

- tablókészítés 

- Táplálkozás, élelmiszerek összetétele, 

tulajdonságai 

étel-feldolgozási eljárások, étrendek 

összeállítása 

 

- ételkészítés 

- sütés 

- Települések – tervezési szempontok 

           (közlekedés, éghajlat)  

           egészségkárosító tényezők 

 

- terepasztal készítése 

 

- A lakás – környezet és közérzet,        

Térkialakítás 

 

- makett készítése 

    

- Gazdálkodás, háztartási munkák fajtái 

-  

- beszélgetés 

- Konyhatechnológia  

- Tápanyagszükséglet 

- Energiaszükséglet 

- Életmód 

 

- főzés 

 

-     Ruházkodás, ruhaneműk karbantartása 

 

       - tablókészítés 

- Élelmiszerek tárolása 

-  

- főzés 

- Konyhai berendezések, gépek használata 

- A modern konya 

- Anyag- és energiatakarékosság 

- Korszerű étkezés 

 

- energiatakarékos fűtés és világítás 

- számla elemzése 

- főzés 

- Lakókörnyezet szépítése 

-  

- varrás 

- Növények a lakásban 

 

- növényápolás 

- A megjelenés higiéniája, tinédzser kozmetika       -    beszélgetés 

 

- Gépjármű és környezeti hatások (levegő-,  

zajártalmak) 

 

      -    beszélgetés 
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TESTNEVELÉS 

 

Téma, tevékenység Feldolgozás módja 

Atlétika 

- helyes futómozgás kialakítása, 

javítása 

- életmódsport 

 

- izületi mozgékonyság, gyorsaság 

- ugró- és dobóerő fejlesztése 

- rendszeres futáshoz szoktatni a 

szervezetet 

- állóképesség fejlesztése 

 

Képességfejlesztés - a szervezet felkészítése 

sportágspecifikus gyakorlatokhoz 

- ügyesség, erő, gyorsaság 

 

Torna – tartásjavítás 

 

- életmódsport 

- gimnasztikai és szergyakorlatok 

- ügyesség, bátorság 

- koordinációs képességek fejlődése 

 

Labdajátékok 

- kosárlabda, kézilabda, labdarúgás 

- az ügyesség és koordinált mozgás 

kialakítása 

 

Küzdősportok - bátorságra, önvédelemre nevelés 

Téli foglalkozás - szabadban mozgás 

- a szervezet edzése az időjáráshoz való 

alkalmazkodásra 

 

Szabadidős sporttevékenységek - szabadidő hasznos eltöltésére nevelés 

 

MDSZ – TEIS program - a program iskolai és iskolán kívüli 

megvalósítása 

 
 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei az osztályfőnöki 

órákon 
 

Az osztályfőnöki órák sokoldalú szerepéhez hozzá tartozik az életkornak megfelelő 

egészségnevelés is. Fontos ezeken az órákon a figyelemfelhívás, a megelőzés lehetőségeinek 

felvázolása és az egészséges életmodell kialakítása. 

Személyes beszélgetések, szituációs játékok lehetővé teszik a témával kapcsolatban eddig 

hallott elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását. 
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Lehetőségek: 

Téma Cél Tevékenység 

 

    Egészség és 

    biztonságos élet 

 

- Az egészség fogalma 

- Hogyan élhetek egészségesen? 

- Egészséges napirend 

- Lelki bajaink 

- Feszültségek az életben 

- Növekszem, változom 

- Az egyéni érzelmek skálája 

- Döntéseink motívuma: az érték 

- Egészségmegőrző választásaink 

- Mi bánt engem? 

- Válságos helyzetek 

- Kellemetlen érzéseink,  

   feszültségeink eredete 

- Mit tegyek? – problémamegoldás 

- Az én életösvényem 

- Az önmegvalósítás fokozatai 

- Teendőim a teljes életért 

- Fertőző betegségek 

- Nemi betegségek 

- beszélgetés 

- vita 

- plakáttervező verseny 

- szituációs játékok 

- tanulói feladatlap 

- szerepjátékok 

- konfliktushelyzetek 

- tájékoztatás 

- tanulói kérdőív 

- egészségvédelmi teszt 

 

    Veszélyeztető 

    tényezők 

- Veszélyes anyagok a 

   környezetünkben 

- A mérgek jelzése és tárolása 

- A drog fogalma, hatása a  

   szervezetre 

- Az alkohol, dohány hatása az 

   egyénre, családra 

- Kísértésnek kitéve 

- Ellenállás a kísértésnek 

- Alkalmazkodás az erkölcsi 

   szabályokhoz 

- A dohányzás 

- Az alkohol, akaratgyengeség 

- Veszélyes és tiltott szerek -       

   drogok 

- Az egyén és a drogok 

- A drogok és a médiák 

- Kritikus helyzetek és döntések 

-  A drogok és a társadalom 

- Vigyázok magamra, 

   vigyáznak rám 

- Hová fordulhatok? 

   Kik segíthetnek? 

- csoportos foglalkozások 

- nyelvjáték 

- tanulói kérdőív 

- beszélgetés 

- plakátkészítés 

- vita –  

- konfliktushelyzet 

- tanulói feladatlap 

- példahelyzetek 
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8.2.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával 

kapcsolatos iskolai terv 

 
A sérülések szakszerű ellátása megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb 

hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehetőség van osztályfőnöki-, biológia órákon, 

szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja: 

 a tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

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; 

 gyakorolják az elsősegélynyújtás alapismereteit;  

 életkoruknak megfelelő szinten, tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében 

foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

3. A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 
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- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

 

Testnevelés - sportsérülések 

- magasból esés 

Osztályfőnöki órák - teendők közlekedési baleset esetén 

- segítségnyújtás sérüléseknél, baleseteknél 

- a mentőszolgálat felépítése és működése 

- a mentők hívásának helyes módja 

 

 

Az 5-8. évfolyamon egy-egy osztályfőnöki órát tervezünk az elsősegély-nyújtási 

alapismeretek elsajátítására. 

 

 

9. A KÖRNYEZETI NEVELÉS ISKOLAI 

PROGRAMJA 
 

A környezeti nevelés célja a természetet, az épített és a társadalmi környezetet, az embert 

tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása, mely magában 

foglalja: 

 a környezettudatos magatartásra nevelést, 

 a környezetért felelős életvitel kialakítására nevelést, 

 a környezet védelmét, 

 a természet védelemét, 

 a bioszféra, az ember fennmaradását elősegítő nevelői tevékenységet. 

 

Iskolánkban a környezeti nevelő-oktatómunka célja: 

 a tanulók emberre, a természetre és a környezetre vonatkozó ismereteinek 

megalapozása és bővítése, 

 tanulóink felkészítése környezeti értékek megteremtésére és értékként való 

kezelésére, 

 a környezet alakításával és védelmével kapcsolatos helyes tanulói magatartás 

megalapozása és formálása. 
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Nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk a természetet, a Földet szerető, féltő és védő 

gondolkodásmód kialakítására, az embert, a természetet és a környezetet óvó cselekvési 

kultúra megalapozására. 

 

9.1. A környezeti nevelés feladatai 

 

 Megalapozzuk és formáljuk a környezetbarát magatartás viselkedési szokásait és normáit, 

 megalapozzuk és fejlesztjük a környezeti gondolkodás képességeit,  

 bemutatjuk az élővilág sokszínűségét, egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember 

felelősségét az élővilág és a természet szépségeinek megőrzésében, 

 kialakítjuk tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezet megismerésének igényét, 

 megismertetjük tanulóinkat a közvetlen környezetünk természeti és az ember által 

alkotott értékeivel, gondjaival, 

 példát mutatunk diákjainknak szűkebb környezetünkben a problémák lehetséges 

megoldási módjaira, 

 fejlesztjük a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszonyulást, 

 alakítjuk és formáljuk tanítványaink értékszemléletét és felelősségtudatát önmagukkal és 

környezetükkel szemben. 

Olyan tanulókat szeretnénk nevelni, akik  

 saját magukkal és környezetükkel harmóniában élnek, 

 szeretik és megbecsülik a természetet,  

 ügyelnek saját és iskolai környezetük tisztaságára, épségére és szépségére, 

 büszkék lakóhelyük természeti és épített értékeire, 

 a víz és a villany takarékos felhasználására törekszenek az iskolában és az otthonukban, 

 képesek társaikkal együttműködni környezetük megóvása és alakítása érdekében. 

A környezeti nevelés iskolai programja igazodik az iskola személyi, tárgyi feltételeihez, az 

intézmény társadalmi környezetéhez. 

A környezeti nevelés céljainak és feladatainak megvalósításában támaszkodunk a szülők és a 

lakóhely segítő együttműködésére, az iskola minden munkatársának személyes 

példamutatására. 

A tanulóink környezeti nevelését akkor tekintjük sikeresnek, ha tanítványaink 
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 igényesek környezetük iránt, 

 részt vesznek az iskolai környezet alakításában. 

 

9.2. A környezeti nevelésünk iskolai színterei, módszerei 
 

Iskolánkban a környezeti nevelés pedagógiai feladatai és tevékenységrendszere szoros 

kölcsönhatásban áll: 

 az értelmi képességek fejlesztésével,  

 az érzelmi és az erkölcsi neveléssel, 

 a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés iskolai feladataival, 

 az egészségnevelés tevékenységrendszerével, 

 a gyakorlati életre neveléssel.  

Az iskolai környezeti nevelés tevékenységeinek megszervezése során, a tanítás-tanulás és a 

cselekedtetés módszereinek megválasztásában figyelembe vesszük a tanulók életkori 

sajátosságait. Építünk tanítványaink kíváncsiságára, megismerési vágyaira, a 

versenyszellemre és a gyűjtőszenvedélyre, az öntevékenységre, a nagyobbak kritikus 

szemléletére. A környezeti nevelés tanórán és tanórán kívül alkalmazott módszereinek 

megválasztásában alapelvnek tekintjük: 

 a játékosságot, 

 a tanulói megfigyelésen és tapasztalaton alapuló ismeretszerzést, 

 a tanulói cselekedtetést, 

 pozitív élmények közvetítésével az érzelmekre ható tevékenységrendszer 

kialakítását, 

 a személyes példaadást, 

 a mozgósítást a tanítási órán kívüli programokban való részvételre. 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban: 

 Tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat.  

 Az óra jellege határozza meg, hogy az adott problémát hogyan dolgozzuk fel.  

 Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, melyekhez a 

tanulóknak is köze van.  

 Az alkalmazott interaktív módszerek mellett, jelentős szerep jut a tanulók önálló 

ismeretszerzésének is.  
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 Nagy hangsúlyt fektetünk az élményszerű tanításra. Fontosnak tartjuk az elméleti alapok 

megszerzését, mert így lehet csak okosan átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.  

 

 

Kulcsszavak a feladatokhoz: 

szeretet, tisztelet, megbecsülés, harmónia, mértékletesség, takarékosság, alázat, esztétika, 

empátia, segítőkészség, tolerancia, együttműködés, kölcsönhatás, felelősség, ökológiai 

fenntarthatóság, mérték és mértéktartás, öröm, vidámság, globális gondolkodás, lokális 

cselekvés, holisztikus világszemlélet, megóvás, védés. 

 

 

9.3. Az iskolai környezet 
 

 

Célunk: tiszta és rendezett iskolai környezet kialakítása, annak folyamatos megóvása. 

Feladatunk: 

 a természetes és az esztétikus környezet megteremtése a tantermekben, a folyosón, az 

udvaron, 

 lehetőség szerint természetes anyagok alkalmazása és használata az intézmény 

környezetkultúrájának alakításában, a tanítási órákon és a szabadidős foglalkozásokon, 

 anyag- és energiatakarékos iskola működtetése a tanulók, a nevelők és egyéb dolgozók 

közreműködésével. 

Módszereink: 

 az iskola épületének folyamatos karbantartása,  

 takarékosság a vízzel, az árammal,  

 a tanulók bevonása a környezet alakításába: 

- virágok elhelyezése és folyamatos ápolása a tantermekben  

- hulladékgyűjtési akció a szülői munkaközösség szervezésében 

- szárazelemek gyűjtése az iskolában elhelyezett tárolóban. 

 

 

9.4. Tanórai környezeti nevelőmunka  
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Az iskolai környezeti nevelést a Nemzeti alaptanterv környezeti nevelésre vonatkozó 

közös követelményeire építjük. A környezeti nevelés Kerettantervi segédlete alapján helyi 

tantervünkbe integráljuk az egyes tantárgyak tananyagtartalmát és óraszámait, a fejlesztési 

követelményeket. 

Iskolánkban minden pedagógus és valamennyi tantárgy feladata a tanulók tudatos környezeti 

nevelése.  

Az intézmény valamennyi nevelőjének feladata szaktárgya tanmenetében, feladat- és 

foglalkozási tervében megjeleníteni a környezeti neveléssel kapcsolatos nevelési-oktatási 

tartalmakat, a tananyagot és a fejlesztési követelményeket, az alkalmazott módszereket. 

 

9.4.1.Tanórai keretek 
 

Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei:  

 

 Magyar nyelv és irodalom 

- A tanulók: ismerjék meg közvetlen természetes és mesterséges ember alkotta 

környezetük értékeit bemutató irodalmi alkotásokat. 

- A felső tagozatos tanulók ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a 

köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását és mindezt tudják alkalmazni a 

természeti, és ember alkotta környezettel való kapcsolatteremtésben.  

- Sajátítsák el a média elemzésének technikáit.  

- Növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a 

környezet és természetvédelmi témák feldolgozásával. 

 

 Történelem 

- A tanulók értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén 

alakult át a természet. 

- Tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az 

életmódra, a közösségi normák alakulására. 

- Értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék 

hangsúlyozottan az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a 

problémák elhárításában, csökkentésében. 

 

 Idegen nyelv 



84 

 

- Legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv 

segítségével más országok hasonló problémáit. 

- Ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységét és ezen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit. 

 

 

 Matematika 

- A tanulók váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti 

összefüggéseket matematikai módszerekkel demonstrálják. 

- Legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére  

statisztikai módszerek alkalmazásával. 

- Legyenek képesek reális becslésre. 

- Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni. 

- Alakuljon ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási 

készségük. 

 

 Földrajz 

 A tanulók szerezzenek tapasztalatokat, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és 

élettelen környezetükről.  

 Érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, eredményeket. 

 Ismerjék meg a világ globális problémáit. 

 

 Fizika 

 A tanulók váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára. 

 Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (zaj, rezgés, sugárzás) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit. 

 Tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra. 

 Mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad 

csak felhasználni. 

 

 Biológia 
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A tanulók ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési 

lehetőségeit: 

- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel 

azok között az ok-okozati összefüggéseket,  

- ismerjék meg a környezetvédelem egészségügyi vonatkozásait,  

- sajátítsák el a testi - lelki egészséget megőrző életviteli technikákat, 

- a tanulókban alakuljon ki ökológiai szemléletmód. 

 

 Kémia 

A tanulók rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel: 

- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására, 

- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére,  

- értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, 

valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait.  

 

 Ének - zene 

 A tanulók ismerjék fel a természet és a művészet szépségét, 

 fedezzék fel a zenei "környezetszennyezést" és tudjanak ellene védekezni. 

 

 Rajz és vizuális kultúra 

A tanulók ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát,  

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit, 

- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek 

megfelelően,  

- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését. 

 

 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. 
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 Technika 

A tanulók tudjanak tájékozódni a mesterséges környezetben, 

- ismerjék az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőit, 

- tartsák fontosnak a környezet és természet védelmét egyéni biztonságuk érdekében,  

- sajátítsanak el kritikus fogyasztói magatartást. 

 

9.4.2. Osztályfőnöki teendők 
 

A környezeti nevelés szempontjából nem lehet meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi 

hovatartozása. Általános tájékozottsága, problémafelismerő és feldolgozó képessége segítheti 

abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben 

pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak 

idevágó, de a hagyományos tanórai keretet megbontó tevékenységeket, a közös 

osztálykirándulásokat, vetélkedőket, különböző akciókban való közös részvételt.  

Tanulóit nevelje:  

 a környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes, gondos, 

alakítására, 

 a mindennapi környezetvédelmi problémák felismerésére, 

 pozitív irányt mutatva életmódminták elemzése során, 

 a fogyasztói társadalom problémáinak felismerésére, 

 a szükségtelen túlcsomagolásra, 

 a szemét helyes kezelésére, 

 anyag- és energiatakarékosságra. 

 

9.5. Fogyasztóvédelem 

Az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók elsajátítják a 

fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészülnek azok gyakorlati alkalmazására. 

Kiemelt fejlesztési feladat a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra és a 

gazdaságosság kialakítása is jelentős szerepet kap. 

Ennek elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, 

elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete 

jelenti.  

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 
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A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a 

részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, 

pedagógiailag megtervezett fejlesztése. 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A 

tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú 

folyamat. A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából 

a nevelés-oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, 

készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért 

a gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású. 

Az értékek formálásában lényeges:  

 a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése, 

 az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, 

 a természeti értékek védelme. 

Fontos a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése és a döntésre 

való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, 

alkalmassá téve őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a 

biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.  

A gazdaságossági kultúra, valamint a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése 

érdekében különösen fontos, hogy az általános iskola befejezésekor a diákok értsék, valamint 

a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:  

 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás 

 Ökológiai fogyasztóvédelem 

 Környezettudatos fogyasztás 

Módszertani elemek 

A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek 

együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. A tudatos 

fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb segítői és 

viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói döntésekkel 

kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a gyerekek minél 

tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait. Az adatkezelési szabályokat betartva 

ismereteket gyűjthetünk a családok vásárlási szokásairól.  
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A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indítása 

megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független 

gondolkodás fejlesztésének.  

 

9.6. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

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

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

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

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

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

és közösségi érdekek összefüggését. 

A gazdasági, pénzügyi nevelés színterei iskolánkban: 

- Tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő gazdasági, pénzügyi 

vonatkozásokat. 

- Kiemelt szerepet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, 

melyekhez a tanulóknak is köze van. 

- Az alkalmazott módszerek megválasztásában elsődleges a tanulók felelős 

döntésének megalapozása a megfelelő elméleti alapok megszerzésével. 

- Elengedhetetlen a problémafelismerés, elemzés, döntéshozatal folyamatának 

követése. 

A gazdasági és pénzügyi nevelés témájával kiemelten foglalkozó műveltségterületek: 

- Ember és társadalom: a történelem és főként a társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek részterület. 

- Földünk és környezetünk: elsősorban gazdaságföldrajzi fejezetek. 

- Ember és természet: tudománytörténet, felfedezések és hatásaik az emberi 

társadalomra, fenntarthatóság témaköre. 

- Életvitel és gyakorlat: pályaorientáció, valamint a munka világa. 

- Osztályfőnöki tematikában: hétköznapi gyakorlat. 
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10. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ 

TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK 

ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK 

ELVEI 
 

Iskolánkban csak olyan taneszközöket alkalmazunk, amelyek a Kerettanterv 

követelményeivel kompatibilisek, illeszkednek az iskola helyi tantervében meghatározott 

tananyaghoz, szolgálják az iskola vállalt, deklarált céljait, segítik a kompetenciák fejlesztését. 

Kiemelt taneszközként kezeljük a tankönyveket. Figyelembe véve, hogy tankönyvnek csak a 

hivatalosan tankönyvvé nyilvánított nyomtatott taneszköz számít.  

Az egyes évfolyamokon a tantárgyaknak a kerettantervre épülő helyi tantervi 

követelményeinek feldolgozásához szükséges taneszközöket a nevelők szakmai 

munkaközösségei határozzák meg.  

A kiválasztás alkalmával figyelembe veszik:  

 Feleljen meg az iskola helyi tantervi követelményeinek. 

 Új taneszköz bevezetéséről csak abban az esetben döntenek, ha az lényegesen 

javítja az oktatás minőségét. 

 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket a megelőző tanév második félévében 

tájékoztatjuk, a leendő elsősök szüleit pedig a beiratkozáskor. 

 Az elavult digitális tananyagok és IKT eszközök cseréjét folyamatosan, a 

költségvetési keret adta lehetőségeken belül illetve pályázatokkal valósítjuk meg. 
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11. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ 

ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE, A 

TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK, 

SZORGALMÁNAK MINŐSÍTÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ ELVEK 

 

 

11.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének rendje  
A folyamatos ellenőrzés az iskolai munka belső szabályozásának döntő eleme. 

Eredményeként megállapítható a napi iskolai oktatómunka szintje, s megítélhető az aktuális 

tudásszint. Módot ad az egyszeri tanulói megméretésre, hogy hol tart az adott tudás 

elsajátításában, s milyen teendők állnak még a nevelő előtt a kívánatos - vagy legalább a 

továbbhaladáshoz elégséges- tanulói teljesítmény eléréséig. 

A méréseket az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők és a pedagógusok végzik.  

A tanulók értékelésének helyi rendszere: 

Az értékelés célja: 

 a tanulók minősítése, 

 visszajelzés a szülőknek, az iskolának a tanuló tudásáról, az esetleges 

hiányosságokról, 

 az önértékelés képességének kialakítása, 

 személyiség fejlesztése. 

Az ellenőrzés és az azt követő értékelés legyen 

 pedagógiailag kifogástalan, 

 folyamatos, rendszeres, tervszerű és aktuális, 

 kiszámítható, nem kampányszerű, 

 sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fontos 

tevékenységét is, 

 módszertanilag változatos, 

 konkrét, objektív és igazságos, szükség esetén méltányos, 

 lehetőség szerint kollektív: vegye figyelembe az osztályközösség véleményét is, 



91 

 

 természetes kísérője a tanulási folyamatnak, ne kísérje túlzottan feszült légkör! 

Az ellenőrzés és értékelés során figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, a 

tantárgy jellegét, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését is. Az osztályzás nem lehet a 

fegyelmezés, büntetés eszköze. 

Az ellenőrzés, értékelés formái: 

 szóbeli: beszélgetés, összefüggő felelet, kiselőadás, stb. 

 írásbeli: feladatlap, teszt, dolgozat, témazáró, stb. 

 gyakorlati: munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény 

 

Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést,  

ügyelve a szóbeli és írásbeli formák helyes arányára. Az esetleges speciális ellenőrzési 

formákat a helyi tantervek tartalmazzák. 

 

Az értékelés módjai: 

 szöveges értékelés  

Az 1. évfolyamon évente négy alkalommal (novemberben, félévkor, áprilisban, tanév 

végén), továbbá a 2. évfolyamon kétszer (novemberben és félévkor) a munkaközösség által 

kidolgozott évfolyamokra vonatkozó értékelő lapon minősít a pedagógus, tantárgyi 

osztályzatokat nem ad.  

Ennek az értékelésnek a célja a tanuló fejlődését, továbbhaladását akadályozó tényezők 

felderítése, ezen túl meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek a sikeres 

továbbhaladáshoz szükségesek. 

Az évközi értékelésben az 1. évfolyamon, továbbá a 2. évfolyamon félévig 

érdemjegyeket nem adunk. A tanítók, tanárok módszertani szabadságuk jegyében szabadon 

alkalmazhatnak értékelő szimbólumokat, a szülőket folyamatosan tájékoztatják a tanuló 

fejlődéséről a tájékoztató füzetbe írt bejegyzések útján.  

A félév végén a fejlődési tendencia figyelembevételével értékeli a nevelőtestület (az 

osztályban tanító pedagógusok osztályozó értekezleten) a tanuló magatartását, szorgalmát, 

valamint dönt a továbbhaladásról. Az év végi osztályzat az egész évi teljesítményt értékeli. 

 öt fokozatú számskálával 

A tanulók teljesítményét a 2 .évfolyam végén, 3-8.évfolyamon félévkor és tanév végén 

osztályzatok fejezik ki. A félévi és év végi osztályzatok a tanulók tantárgyankénti 
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összteljesítményét tükrözik. Tanév végén az egész éves teljesítményt kell figyelembe venni. 

Az egyes osztályzatokat gondos pedagógiai mérlegelés útján kell megállapítani. 

Az értékelés alapja a helyi tanterv követelményrendszere. 

 

A témazáró felmérések minősítése az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében: 

100% - 90%:  kiválóan megfelelt 

    89% - 75%:  jól megfelelt 

    74% - 60%:  megfelelt 

    59% - 45%:  megfelelt „f” 

    44% -   0%:  felzárkóztatásra szorul 

A 2. évfolyam második félévétől ezen minősítések jegyre váltása történik. 

A témazáró felmérések osztályozása 5-8. évfolyamon: 

100% - 85%:  jeles   (5) 

    84% - 70%:  jó   (4) 

    69% - 50%:  közepes  (3) 

    49% - 30%:  elégséges  (2) 

  29% -  0%:  elégtelen  (1) 

 

Az osztályzat (érdemjegy) akkor 

 jeles (5):  Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan 

elsajátította, tudását alkalmazni is képes. 

 jó (4)   Ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv 

követelményeit. Kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. 

   közepes (3)  Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, 

esetenként felszínesen és több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja 

alkalmazni tudását. 

 elégséges (2):  Ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a 

továbbhaladáshoz szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel 

képes önálló feladatvégzésre. 

 elégtelen (1): Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét 

sem sajátította el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges 

ismeretekkel, nevelői segítséggel sem képes önálló feladatvégzésre. 
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A tanulói értékelés fajtái: 

 Nyomon követő értékelés (mérés): A tanuló önmagához viszonyított 

teljesítményének nyomon követése, a fejlődés minőségének és ütemének 

regisztrálása. 

 Diagnosztikus és formatív értékelés: Az alapkészségek mélységének a 

megismerése, a következő időszak fejlesztési feladatainak megtervezése. 

 Szummatív értékelés:  

 A második évfolyam végén alapkészségek megismerésével javaslat a tanulók 

továbbhaladásához. (nívó csoportba sorolás). 

 A nyolcadik évfolyam végén a helyi tanterv által meghatározott tananyag 

elsajátítási szintjének meghatározása, konzekvenciák levonása. 

Kooperatív technikák alkalmazásánál, projektmunka során az értékelés szerepe változatlanul 

hangsúlyos. Az értékelés módja ezek sajátosságaihoz igazodik. 

SNI tanulóknál egyéni fejlesztési terv készül, értékelésük speciális szabályok szerint történik. 

Az értékelés során nem az ismeretek meglétét vagy hiányát kívánjuk vizsgálni, hanem kinek-

kinek a személyes előrehaladását, azt, hogy saját lehetőségei felismerésében milyen 

mértékben történt elmozdulás. A formatív értékelés során a tanárok visszajelzéssel szolgálnak 

a tanulóknak fejlődésükről, ennek célja a tanulói munka segítése és motiválása. 

 

11.1.1. Intézményi mérési – értékelési – fejlesztési rendszer 

A mérési – értékelési – fejlesztési rendszer bevezetése szolgálja a tanulók kritikus kognitív 

készségeinek és képességeinek fejlesztését. Ez hosszú távú hatásmechanizmusként (3-6 év) 

hozzájárul a tanulók gondolkodási képességeinek magasabb szintű koezisztenciájához. 

Célok:  

- A tanulók mérése a további fejlesztési irányok meghatározása érdekében. 

- Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek javítása. 

- A tanulói képesség, motiváció, tanulási stílus mérése. 

- Az intézményi mérési rendszer kiépítése, beépítve a már meglévőket, 

kiegészítve új mérési rendszerekkel. 

Intézményünkben bevezettük és működtetjük a Kritériumorientált, diagnosztikus mérési-

értékelési rendszer az individuális és differenciált csoportos fejlesztési rendszert.  

Az intézményi mérés–értékelés a pedagógiai programmal koherens, a fenntartó és a 

tantestület által elfogadott alapelvekre épül. 
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A mérés–értékelési rendszer alapelvei: 

- a nyilvánosság: azaz az érintettek (pedagógusok, fenntartó, tanulók, szülők) 

számára az értékelési rendszer, valamint az értékelés folyamatában kialakult 

értékítélet az eredmény tartalmától (előjelétől) függetlenül hozzáférhetők. 

- a szakszerűség: azaz megbízható, érvényes, objektív mind a rendszer, mint az 

alkalmazott módszerek, eszközök tekintetében. 

- a kritériumorientáltság: azaz a mérés–értékelésben a kritériumokhoz történő 

viszonyítás, értékleképzés megjelenik. 

- a fejlesztő célú értékítélet alkotás: azaz az értékelés az objektív tények, 

adatok alapján történő tervszerű javítást, fejlesztést szolgálja. 

- a nyitottság: azaz minden olyan – nem kötelező – külső értékelés, vizsgálat 

befogadható, integrálható az iskola intézményértékelési rendszerébe, melynek 

célja, tartalma megfelel az értékelési alapelveinknek, céljainknak. 

- az egységesség: azaz az iskola mérés–értékelési rendszerének alapelvei, céljai, 

módszerei és eszközei koherensek az iskola értékelési rendszerének vezető-, 

pedagógus-, tanulóértékelési alrendszereivel. 

A mérés eszközei 

A mérés eszközei a kritérium orientált, diagnosztikus mérőeszközök: 

- papíralapú tesztek 

- online tesztek 

- kérdőívek 

- megfigyelés 

- interjúk 

- dokumentumelemzés, adatok elemzése 

 

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

SZEPT. Tan.kép.  Ms,Í,O,Sz  Ms,Í,O,Sz, 

Ts,Tt,Tm 

   

DEC.   Ms Ms Ms Ms   

FEBR.  Tan.kép.       

ÁPR.   Ms,Í,O,Sz KKKM 

DT 

 Ms,Í,O,Sz 

DT 

  

MÁJ.      OKM  OKM, 

DT 
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Jelmagyarázat: 

Tan.kép.: tanulási képességek 

MS: műveleti sebesség 

Í: íráskészség 

O: olvasási készség 

Sz: szókészlet 

KKKM: kritikus kognitív készségek 

DT: diagnosztikus térkép 

TS: tanulási stílus 

TT: tanulási technikák 

TM: tanulási motiváció 

OKM: országos kompetenciamérés 

 

11.1.2. Az iskolai írásos beszámoltatások formái, rendje, korlátai, 

az értékelésben betöltött szerepe, súlya 

Az írásos beszámoltatások formái: 

 írásbeli felelet az egész osztályra / csoportra vonatkozóan, 

 írásbeli felelet egyénre vonatkozóan, 

 témazáró felmérések, dolgozatok, 

 tanév végi felmérések. 

Az írásos beszámoltatások rendje, korlátai: 

 A témazárót minden tanulónak kötelessége megírni. Ha a tanuló a témazáró 

írásának napján hiányzik, akkor a hiányzás megszűnését követő egy héten belül 

pótló dolgozatot köteles írni (a dolgozat követelményrendszere azonos az osztály / 

csoport által megírt dolgozattal. 

 Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Ha egy napon két 

témazáró felmérést írnak, akkor azon a napon több, az osztály egészét érintő 
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írásbeli felelet nem történhet. A tanító, a szaktanár a témazáró felmérés időpontját 

egy héttel korábban köteles meghatározni, s arról a tanulókat tájékoztatni. 

 

A témazáró felmérések értékelésben betöltött szerepe, súlya 

Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazáró felmérések érdemjegyei a félévi / tanév végi 

osztályzatok alakításánál nagyobb súllyal esnek latba. 

 Havonta* 

min. 

Félévente  

min. 

Tanév 

végén min. 

heti 1 órás tárgynál legalább 1 jegy 3 jegy 6 jegy 

heti 2 órás tárgynál 1 jegy 4 jegy 8 jegy 

heti 3 órás tárgynál legalább 2 jegy 5 jegy 10 jegy 

heti 4, vagy ennél több órás tantárgy esetén 2 jegy 8 jegy 16 jegy 

 

*Témazáró jegyét – mivel 2 jegyet ér – 2 db jegynek tekintjük a jegyszám esetében. 

 

11.1.3 Az otthoni és napközis felkészüléshez előírt házi feladatok  

 

A házi feladatok adásával a tanulók optimális terhelését kell szabályozni oly módon, 

hogy két tanítási nap között pihenésre és szórakozásra is legyen módja a tanulónak. Külön 

házi feladatot hétvégére és szünetekre nem adunk, csak szorgalmi feladatokat, amelyek 

alkalmasak lehetnek a hiányok pótlására, vagy az ismeretek megerősítésére. 

Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti utolsó tanítási órán feladott 

soros házi feladat. 

Egységesen érvényesüljenek a következő alapelvek: 

 a kötelességtudat erősítése, 

 a precíz, szép házi feladat készítés igényének kialakítása, 

 a hanyag tanulók munkára szoktatása, 

 a házi feladat rendszeres ellenőrzése. 

Az 1-2. évfolyamon, amely az általános iskola bevezető szakasza, a házi feladat adása 

megalapozza és kialakítja a rendszeres munkára szoktatást, az alapkészségek gyakoroltatását, 

illetve az írásos munka formailag igényes megjelenítését. 

A 3-4. évfolyam az iskola kezdő szakasza, ahol a tanulási szokásokhoz, módokhoz, 

azok kialakításához adunk segítséget a házi feladatok adásával: szövegértés, szövegtanulás, 
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önellenőrzés. Kiemelten hangsúlyos cél a gyermek sikerélményhez juttatása az önálló munka 

során, amely pozitív hatással lesz a későbbiekben a tanuláshoz való viszonyulására. 

Az alsó tagozatos gyerekek nagy része napközis, így módjuk van tanítói segítséggel 

elkészíteni a házi feladatokat. A napközi a gyermek napirendjét beosztja: ebéd, szabadidő, 

tanulási idő. Itt irányított tanulás folyik, képességeknek megfelelően, differenciáltan. 

Az 5-6. évfolyamon mennyiségi és minőségi növekedés keletkezik a házi feladatoknál, 

ezért itt a tanárok összehangolt, átgondolt munkájára van szükség. A házi feladatok kijelölése 

során az alsóban megszerzett alapkészségek továbbfejlesztésére, bővítésére fektetjük a 

legnagyobb hangsúlyt. 

Az ismeretek szélesedésével egyre nagyobb jártasságot szereznek az önkifejezésben és a 

szóbeli feleletekre való felkészülésben. Arra törekszünk, hogy a tankönyvi szövegből a 

lényegkiemelő képességet fejlesszük. 

A 7-8. évfolyamon a legfőbb cél a középiskolára való felkészítés, egyben a két 

iskolatípus közötti átmenet tudatos előkészítése, annak megkönnyítése. A házi feladatok 

adásánál előtérbe helyezzük az alapkészségek gyakoroltatását, elmélyítését, bővítését. 

Emellett lehetőséget adunk az egyéni érdeklődésnek megfelelő témákban 

gyűjtőmunkára. Tanulói kiselőadásra való felkészüléshez szaktanári segítséget kapnak. A 

projekttel, kapcsolatos otthoni feladatok adásakor győződjünk meg annak teljesíthetőségéről 

(pl. Internet hozzáférés). Tanulmányi versenyekre készítjük fel a kiemelkedő képességű 

gyermekeket. Továbbfejlesztjük a lényeglátást, a rendszerező képességet. Elősegítjük a 

világra való rálátást, a humán, illetve a természettudományos tantárgyakon belüli 

kapcsolatrendszer megértését. 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai: 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

kb. 30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több aktívan felhasznált 2 óránál. 
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11.2. Magatartás és szorgalom értékelése 
 

A tanulók magatartásának és szorgalmának követelményeit a tantestület állapítja meg. 

A követelményekről tanév elején a tanulókat és a szülőket tájékoztatni kell. A magatartás- és 

szorgalomjegyek elbírálásának előkészítése az osztályfőnökök feladata. A tanulók 

magatartásának és szorgalmának minősítésében az osztály közössége, valamint az osztályban 

tanító valamennyi pedagógus is részt vesz. A tanuló magatartásának félévi és év végi 

értékelésekor a havi érdemjegyeket tekintjük irányadónak. A minősítés fontos szempontja az 

is, hogy a tanuló magatartása, illetve szorgalma javuló vagy romló tendenciát mutat. A 

magatartásosztályzatok meghatározásakor az egy-egy tanulónál megállapított büntetési és 

dicséreti fokozatokat is figyelembe vesszük. 

 

A magatartással és szorgalommal kapcsolatos követelmények: 

 A magatartás értékelésének szempontjai: 

- a tanuló viselkedése tanítási órákon, az új tanulásszervezési eljárások során, 

egyéb foglalkozásokon, szünetben, 

-  viszonya a közösséghez, együttműködési készsége, 

-  tanuláshoz, munkához való viszonya, 

- a tanuló környezete, személyiségjegyei. 

 A szorgalom értékelésének szempontjai: 

- képesség szerinti tanulás, 

- többletmunka vállalása, 

- kötelességtudat, igényesség, 

- önálló munkavégzés. 

A tanulók magatartásának értékelése: 

 Példás: (5) 

 Betartja a Házirend követelményeit. 

 Viselkedésével, jellemével pozitívan befolyásolja a közösség fejlődését.  

 A tanórai és az egyéb foglalkozásokon fegyelmezett és aktív. 

 Tanáraival, az iskola dolgozóival, társaival tisztelettudó, segítőkész. 

 Óvja és védi önmaga és társai egészségét, a környezetet és az iskola értékeit. 

 A közösségi munkában kezdeményező, aktív. 

 Magatartása megítélésénél egybehangzó a tanár és a tanulóközösség 

állásfoglalása. 
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 Jó: (4) 

- Betartja a Házirend követelményeit. 

- Viselkedése és jelleme a jó magatartás elvárásainak megfelelő. 

- A tanítási órákon, az egyéb foglalkozásokon viselkedése nem kifogásolható. 

- Részt vesz a közösségi munkában, a rábízott feladatot szívesen, a tőle elvárható 

módon végzi. 

- Nem rongálja önmaga és társai egészségét és környezetét. 

 

 Változó: (3) 

- A Házirend előírásait nem minden esetben tartja be. 

- Ingadozó, fegyelmezetlen magatartásával hátráltatja az osztályközösség 

fejlődését. 

- Viselkedésével vét az együttélés szabályai ellen.  

- Feladatait nem teljesíti rendszeresen. 

- Igazolatlan mulasztása, osztályfőnöki figyelmeztetése van.  

 Rossz: (2) 

- Sorozatosan megsérti a Házirend szabályait. 

- Viselkedésével rossz példát mutat társainak.  

- A tanórákon és egyéb foglalkozásokon tevékenysége romboló hatású.  

- Kivonja magát a közösségi munkából, feladatait egyáltalán nem vagy csak ritkán 

teljesíti. 

- Több alkalommal igazolatlanul mulaszt, osztályfőnöki figyelmeztetése vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése van.  

A tanulók szorgalmának értékelése 

 Példás: (5) 

- Egyenletes, képességeinek megfelelő tanulmányi teljesítményt nyújt. 

- A tanáraitól, a közösségtől kapott feladatot a legjobb tudása szerint teljesíti.  

- Egyenletes, kiemelkedő szorgalommal sajátítja el a tantervi követelményeket. 

- Kötelességtudata példamutató. 

- Aktív, megbízható, vállalkozó szellemű. 

 Jó: (4) 

- Tanulmányi munkájában folyamatosan jó teljesítményt nyújt. 
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- A kapott megbízásokat képességeinek megfelelően rendszeresen elvégzi, 

esetenként önként is vállal feladatot. 

- Kötelességtudata kitartó. 

- A tanórákon többnyire aktív, megbízhatóan dolgozik. 

 Változó: (3) 

- Teljesítménye hullámzó, ingadozó, nem képességeinek megfelelő.  

- Feladatait pontatlanul, rendszertelenül végzi.  

- Kötelességtudata változó. 

- A tanórákon többnyire figyelmetlen, munkájában biztatást igényel. 

 Hanyag: (2) 

- Jóval képessége alatt teljesít a tanulmányi munkájában.  

- Félévkor vagy év végén elégtelen tantárgyi osztályzata van. 

- A kapott feladatokat nem vagy csak unszolásra végzi el. 

- Nincs kialakult kötelességtudata. 

- Tanórai munkája megbízhatatlan, felszerelése hiányos, rendetlen. 

 

11.3. A jutalmazás, büntetés iskolai elvei 

A jutalmazás és elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata az 

osztályban tanító nevelők véleményének figyelembevételével.  

A dicséret és elmarasztalás bekerül az osztálynaplóba és az ellenőrzőbe. Valamennyi 

bejegyzést a szülővel tudatni és láttamoztatni kell.  

Az iskolai jutalmazásban részesülhet az a tanuló, aki: 

 példamutató magatartást tanúsít 

 képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez 

 iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport illetve kulturális versenyeken, 

vetélkedőkön eredményesen szerepel. 

 

Igazgatói intézkedések során a felterjesztést az osztályfőnök vagy szaktanár, a bejegyzést az 

igazgató teszi meg. 

Jutalmazási formák: 

 Nevelőtestületi dicséret 

 Igazgatói dicséret 
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 Igazgatóhelyettesi dicséret 

 Osztályfőnöki dicséret 

 Szaktanári dicséret 

 Napközis nevelői dicséret 

A díjazottra a tanulóközösség és a tantestület közös egyetértés alapján tesz javaslatot. 

 Nevelőtestületi dicséret 

Országos versenyeken való kiemelkedő szereplésért, nyolc éven keresztül nyújtott kiváló 

tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, kiemelkedő közösségi 

munkáért a tanulót az osztályfőnök az osztályban tanító nevelőkkel egyetértésben az 

osztályozó értekezleten nevelőtestületi dicséretre javasolhatja. Díszoklevéllel és 

könyvjutalommal jár. 

 Igazgatói dicséret 

Igazgatói dicséretben részesülhet az a tanuló, aki az iskolán kívül rendezett tanulmányi 

versenyen, sportvetélkedőn, kulturális-művészeti versenyen nyújtott teljesítményével 

hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.  

Igazgatói dicséretben részesül a tanuló, ha a tanév során 100 db tantárgyi ötöst (5-8. o.), 60 db 

ötöst (3-4. o.), 60 db csillag+ötöst (2.o.), 60 db csillagot (1.o.) szerez.  

 Igazgatóhelyettesi dicséret 

Igazgatóhelyettesi dicséretben részesülhet az a tanuló, aki az iskolán kívül rendezett 

tanulmányi versenyen, sportvetélkedőn, kulturális-művészeti versenyeken eredményesen 

szerepel.  

Igazgatóhelyettesi dicséretben részesül a tanuló, ha a félév során 50 db tantárgyi ötöst (5-8. 

o.), 30 db ötöst (3-4. o.), 30 db csillag+ötöst (2.o.), 30 db csillagot (1.o.) szerez. 

 Osztályfőnöki dicséret 

Az osztályfőnök az osztályközösség előtt osztályfőnöki dicséretben részesítheti azt a tanulót, 

aki példaképül állítható a társai elé. Az osztályfőnöki dicséretet a tantestület bármely tagja 

kezdeményezheti. 

 Szaktanári dicséret 

Az a tanuló, aki huzamosabb ideig egyenletes vagy egy adott helyzetben kiemelkedő 

teljesítményt nyújt, szaktanári dicséretben részesíthető. 

 Napközis nevelői dicséret 

Az a tanuló, aki a napközis csoport tagjaként tanulmányi munkája és magatartása alapján 

példaképül állítható társai elé, napközis nevelői dicséretben részesíthető.  
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Az elmarasztalás fokozatai: 

 Szóbeli figyelmeztetés (napközis nevelői, szaktanári, osztályfőnöki, ügyeletes 

tanári) 

 Írásbeli figyelmeztetés (nevelőtestületi, igazgatói, igazgatóhelyettesi, osztályfőnöki, 

szaktanári, napközis nevelői, ügyeletes tanári) 

 Fegyelmi büntetés (a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően) 

A fegyelmező intézkedésnél a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben (az 

eset súlyosságát mérlegelve) el lehet térni. 

 Szóbeli figyelmeztetés 

Azt a tanulót, aki az iskolai rendet kisebb mértékben megsérti, a tanító vagy a nevelő 

figyelmeztetésben részesíti. A figyelmeztetés történhet szóban négyszemközt, illetve az 

osztályközösség előtt. 

 Ügyeletes tanári figyelmeztetés 

Az a tanuló, aki szünetekben fegyelmezetlen magatartást tanúsít. 

 Napközis nevelői figyelmeztetés  

Az a tanuló, aki a napközis csoport tagjaként kifogásolható magatartást tanúsít.   

 Szaktanári figyelmeztetés 

Az a tanuló, aki huzamosabb ideig rendbontó magatartásával zavarja társait a tanulásban, nem 

teljesíti a szaktárgy tantárgyi követelményeit, szaktanári figyelmeztetésben részesíthető. 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés 

Az a tanuló, aki többszöri figyelmeztetés ellenére megsérti az iskolai rendet, vagy vétségének 

súlyossága indokolttá teszi, osztályfőnökétől írásbeli figyelmeztetést kap. 

 Igazgatói, igazgatóhelyettesi figyelmeztetés 

Ha a tanuló súlyos vétséget követ el, veszélyezteti önmaga és társai testi, szellemi fejlődését, 

rontja iskolája hírnevét, igazgatói figyelmeztetést kap.  

 Nevelőtestületi figyelmeztetés 

Ha a tanuló olyan vétséget követ el, amellyel a közösség, az iskola hírnevét rombolja; 

nevelőivel, az iskola dolgozóival szemben tiszteletlen, durva magatartást tanúsít; az 

intézmény berendezésében szándékosan kárt okoz, nevelőtestületi figyelmeztetést kap.  

 

Fegyelmi büntetés 

Módjára, formájára a Köznevelési törvény elvei az irányadók. 

Kiszabható fegyelmi büntetések: 
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 megrovás 

 szigorú megrovás 

 áthelyezés másik osztályba 

 áthelyezés másik tanulócsoportba 

 áthelyezés másik iskolába 

 

12. A NAT-BAN MEGHATÁROZOTT 

FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA 
 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése 

 a gyermek fokozatos átvezetése az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 iskolai fegyelem és figyelem, kötelességérzet kialakítása; 

 az életkornak megfelelő tanulási stratégiák kialakítása; 

 a mozgásigény kielégítése, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

fejlesztése; 

 a koncentráció és a relaxáció képességének megalapozása. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz; 

  megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 fokozatosan kialakítjuk az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat; 

 megfelelő motivációval, helyes tanulásszervezéssel növeljük a teljesítményeket; 

  elsajátíttatjuk a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot; 

 gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat. 
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Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, 

a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása: 

 a kreativitás fejlesztése; 

 az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; 

 a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával; 

 az önismeret alakítása; 

 a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének formálása; 

 az együttműködés értékének tudatosítása, az együttműködési készség fejlődése 

(család, társas kapcsolat, barátság, csoport); 

 az ismeretek tapasztalati megalapozása. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - 

a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz; 

 megismertetjük az egészséges életvitel elveit; 

 alkalmazzuk az ismeretszerzés induktív és deduktív módjait; 

 megalapozzuk a személyiség erkölcsi arculatát; 

 a mentális képességeket célirányos fejlesztjük; 

 bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 
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13. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK 

MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK ÉS A 

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 

MEGVALÓSÍTÁSA 
 

A mindennapos testnevelés hatékonyságának méréséhez elengedhetetlen a tanulók 

edzettségi szintjének fizikai fejlődésének mérése. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes 

képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása a tanulók 

életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, 

felzárkóztató programok elkészítéséhez. Így lehetőséget biztosítunk az egészségileg hátrányos 

helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a 

szükséges szint elérésére és megtartására. A mérés lebonyolításához a NETFIT mérési 

rendszert használjuk. A mérések előkészítését alsó tagozatban elkezdjük, hogy a tanulók az 5. 

évfolyamon már ismerjék és biztonsággal alkalmazzák az új mérési módszereket, technikákat. 

A tanulók edzettségének mérésére az 5-8. évfolyamon kerül sor. A fizikai állapotnak és 

edzettségnek mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. 

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

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak: 

- Testösszetétel és tápláltsági profil 

- Aerob fittségi (állóképességi) profil 

- Vázizomzat fittségi profil 

- Hajlékonysági profil 

A mérések elvégzését és az eredmények feldolgozását minden tanévben a hatályos 

jogszabályban rögzített időszakban kell elvégezni. 

A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a NETFIT rendszeren 

keresztül kap tájékoztatást. 

A mindennapos testnevelés, testedzés, testmozgás célja annak elősegítése, hogy a 

könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges fizikai szintet 

minden tanuló elérje. Növelni kell azon tanulók arányát, akiknél az iskolai testnevelés és sport 

kellő élettani hatást ér el, és testmozgásban gazdagabb életmódot folytat, mint jelenleg. 

Az úszásoktatás szervezése iskolánkban az alábbiak szerint valósul meg: 
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Az első félévben a mindenkori 5. évfolyamon, a második félévben a negyedik 

évfolyamon lesz testnevelés órai úszásoktatás. Az úszásoktatás az érintett tanulók számára 

kötelező tanórai foglalkozás. 

 

A mindennapos testnevelést, testmozgást a törvényben meghatározottak alapján szervezzük, 

megvalósítva elsősorban tanórai keretek között.  

Szempontjai: 

 Minden gyermek minden nap kapjon lehetőséget a testmozgásra. 

 Az eltérő adottságú tanulók számára is jelentsen örömet, sikerélményt. 

 A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes 

testmozgásprogramban. 

 A lehető legszélesebb körben ismerkedjenek meg a szabadidősportokkal, 

egészségmegőrző sportokkal. 

 A program fontos része a megfelelő mennyiségű játék, versengés. 

 Amennyiben a tárgyi feltételek adottak, minden ötödik testnevelés órán az 1-4. 

évfolyamon a Kölyökatlétika programja köré szervezzük a tevékenységeket. 
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14. HELYI TANTERV 
 

14.1. A választott kerettanterv megnevezése és jellemzői 
Az iskola az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet alapján az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott pedagógiai 

szakaszokra, iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos köznevelési célok teljesítéséhez kiadott 

kerettanterveket alkalmazza.  

 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 1. melléklete tartalmazza az általános iskola 1–4. évfolyama számára kiadott 

kerettantervet, míg a 2. melléklet tartalmazza az általános iskola 5–8. évfolyama számára 

kiadott kerettantervet.  

A választott kerettanterv tantárgyait és azok kötelező minimális óraszámait évfolyamonkénti 

bontásban az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
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Magyar nyelv és 

irodalom 
7 1 8 7 1 8 6 2 8 6 1 7 

Idegen nyelv/angol 

nyelv          
2 1 3 

Matematika 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

Etika/hit- és 

erkölcstan 
1 

 
1 1 

 
1 1 

 
1 1 

 
1 

Környezetismeret 
   

1 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 

Ének-zene 2 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 

Vizuális kultúra 2 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

Technika és tervezés 
(2020/2021. tanév - 1. 

évf.) 

1 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 

Testnevelés és sport 

Testnevelés 
(2020/2021. tanév - 1. 

évf.) 

5 
 

5 5 
 

5 5 
 

5 5 
 

5 

Informatika 

Digitális kultúra 
(2020/2021. tanév - 1. 

évf.) 
            

Kötelező 22 
  

23 
  

22 
  

24 
  

Szabadon tervezhető 
 

2 
  

2 
  

3 
  

3 
 

Maximális Órakeret   
24 

  
25 

  
25 

  
27 
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2020/2021. tanév 

  5. Új Nat 6. 7. 8. 
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Magyar nyelv és 

irodalom 
4 

 
1 5 4 

 
0,5 4,5 3 0,5 0,5 4 4 

 
1 5 

Idegen nyelv/angol nyelv 3 
 

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

Matematika 4 1 
 

5 3 2 
 

5 3 2 
 

5 3 2 
 

5 

Történelem, 

társársadalmi és 

állampolgári ismeretek 
Történelem 

(2020/2021. tanév - 5. 

évf.) 
Állampolgári ismeretek 

(2020/2021. tanév - 5. 

évf.) 

2 
  

2 2 
 

1 3 2 
 

0,5 2,5 2 
 

0,5 2,5 

Etika/hit- és erkölcstan 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 

Természet-ismeret 2 
  

2 2 
  

2 
   

0 
   

0 

Biológia-egészségtan 
Biológia (2020/2021. 

tanév - 5. évf.) 
   

0 
   

0 1,5 
  

1,5 1,5 
  

1,5 

Fizika 
   

0 
   

0 1,5 
 

0,5 2 1,5 
  

1,5 

Kémia 
   

0 
   

0 1,5 
  

1,5 1,5 
  

1,5 

Földrajz 
   

0 
   

0 1,5 
  

1,5 1,5 
  

1,5 

Ének-zene 2 
  

2 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 

Vizuális kultúra 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 

Hon- és népismeret 
   

0 
   

0 
   

0 
   

0 

Informatika 
Digitális kultúra 

(2020/2021. tanév - 5. 

évf.) 

1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

Technika és tervezés 
(2020/2021. tanév - 5. 

évf.)  

1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 
   

0 

Testnevelés és sport 

Testnevelés 

(2020/2021. tanév - 5. 

évf.) 

5 
  

5 5 
  

5 5 
  

5 5 
  

5 

Osztályfőnöki 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 

Kötelező 27 
   

25 
   

28 
   

28 
   

Szabadon tervezhető 
 

1 
   

3 
   

3 
   

3 
  

Választható 
  

2 
   

2 
   

2 
   

2 
 

Maximális órakeret 
 

28 
 

30 
   

30 
   

33 
   

33 
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5. Új Nat 

2020/2021. 

6. Új Nat 

2021/2022. 

7. Új Nat  

2022/2023. 
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Magyar nyelv és 

irodalom 
4 

 
1 5 4 

 
0,5 4,5 3 

 
0,5 3,5 3 

 
1 4 

Dráma és színház 
            

1 
  

1 

Idegen 

nyelv/angol 

nyelv 

3 
 

1 4 3 
 

1 4 3 
 

0,5 3,5 3 
 

1 4 

Matematika 4 1 
 

5 4 1 
 

5 3 2 
 

5 3 2 
 

5 

Történelem 2 
  

2 2 
 

0,5 2,5 2 
 

0,5 2,5 2 
  

2 

Állampolgári 

ismeretek             
1 

  
1 

Etika/hit- és 

erkölcstan 
1 

  
1 1 

  
1 1 

  
1 1 

  
1 

Természetismeret 2 
  

2 2 
  

2 
   

0 
   

0 
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0 
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0 
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1 

Vizuális kultúra 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 

Hon- és 

népismeret    
0 1 

  
1 

   
0 

   
0 

Digitális kultúra 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 

Technika és 

tervezés 
1 

  
1 1 

  
1 1 

  
1 

   
0 

Testnevelés  5 
  

5 5 
  

5 5 
  

5 5 
  

5 

Osztályfőnöki 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 

Kötelező 27 
   

27 
   

28 
   

29 
   

Szabadon 

tervezhető  
1 

   
1 

   
2 

   
2 

  

Választható 
  

2 
   

2 
   

2 
   

2 
 

Maximális 

órakeret  
28 

 
30 

 
28 

 
30 

 
30 

 
32 

 
31 

 
33 
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14.1.1.  

Informális és nem formális oktatási – tanulási forma 

Az iskolai és az iskolán kívüli tanulási folyamatokat három kategóriába sorolhatjuk: 

– a formális tanulás, amely az oktatási intézményekben, tanítási órák keretében megvalósuló 

tanulást jelenti, 

– a nem formális tanulás, amely szintén szervezett tanulási tevékenység, de a formális képzési 

kereteken kívül történik, 

– az informális tanulás az az egész életen át tartó tanulási folyamat, amelynek során az ember 

a napi tapasztalatok, élmények összegyűjtésével tesz szert tudásra. 

A nevelés, oktatás és képzés színterei is ennek megfelelően rendkívül változatosak 

lehetnek a természetes közösségeken túlmenően az intézményeken át a piaci szolgáltatásokig, 

az egyházi és civil szerveződésekig. Az egyes színterekhez jól köthető, hogy formális vagy 

nem formális, esetleg informális tanulási folyamat történik-e az adott keretben, vagy akár 

ezek együttes hatása érvényesül. 

Napjainkban egyre inkább felértékelődik a nem formális és informális tanulás 

jelentősége, amit intézményünkben is kiemelt feladatként kezelünk, mintaprogramokat 

alkalmazunk, illetve magunk is dolgozunk ki olyan „jógyakorlatokat”, melyek a formális 

tanulási formát támogatják, azok keretein belül szerzett tudásra építenek, de nem formális 

keretek között valósulnak meg. Ezekben a tanulási formákban kiválóan alkalmazhatók a 

tantárgyi koncentrációk is, a komplex szemléletmód, illetve az élményszerűen, tapasztalati 

úton szerzett tudás sokkal hatékonyabb tanulási folyamatot eredményez.  

A tantárgyi tanterveinkben, éves munkaterveinkben, tanmeneteinkben is megjelennek a 

tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó, tematikus nem formális és informális 

programok, alkalmak, mely elvárás valamennyi pedagógus számára a szakmai, tantárgyi 

tervének kialakításánál. 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetencia 

5. A személyes és társas kompetenciák 

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

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
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14.1.2.  

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 

a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 
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alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 

vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 

együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 

 

14.1.3.  

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások 

Intézményünkben a helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási 

órák, amelyekn egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy 

melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak 

közül kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie. 

Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 

teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető. Az iskolába 

történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. A 

biratkozás során a szülők megismerve programunkat, nyilatkozatban vállalják, hogy az általuk 

elvárt követelmények teljesítése céljából gyermekük részt vesz a szabadon választott órákon. 

 A szabadon felhasználható órákat a nevelőtestület döntése alapján határoztuk 

meg. Elfogadás előtt a szülői szervezet és a diákönkormányzat is tájékoztatást kapott. A helyi 

tantervben az alapóraszámokhoz + jel hozzáadásával jelölötük a szabadon felhasználható órák 

elosztását, melyet az alábbi táblázat évfolyamonkénti bontásban rögzít. 

 Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását 

követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelykből a tanulók 

választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatólag melyik pedagógus 

fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményét. 
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A helyi tanterv a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (1) bk) alapján az iskola 

meghatározza a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot, amely nem releváns az intézményre 

vonatkoztatva. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (1) d); 19 § nem releváns intézményünkre, 

mert az nem egész napos iskolaként működik. 
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 14.2. IKT stratégia 
 

Az oktatás tematikáját és módszertanát úgy kell alakítani, hogy minden tárgy oktatása 

szervesen magában foglalja az informatika eredményeit, az adott témában felhalmozott 

ismeretek hatékony keresésének, begyűjtésének módszereit is. A hangsúly már nem csak az 

alapvető informatikai ismeretek elsajátításán van, hanem az információs és kommunikációs 

technikák alkalmazásában rejlő szabadság megismertetésében, az innovatív szemléletmód 

széleskörű elterjesztésében.  

Az információs kultúrával rendelkező tanuló hatékonyan képes az információt 

megszerezni kritikusan és kompetensen értékeli azt. A megszerzett információt pontosan és 

kreatív módon alkalmazza. 

Fontos feladatnak tekintjük, hogy a tanulók képesek legyenek önállóan tanulni, 

rendelkezzenek információs kultúrával és személyes érdeklődésüknek megfelelő 

információkkal foglalkozzanak. A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a tudást ne egyszer 

megszerzett ismeretnek tekintsék, hanem igényük legyen arra, hogy azt sokrétűen alkalmazni 

tudják és folyamatosan fejlesszék. Ismerjék fel az információnak demokratikus társadalomban 

betöltött jelentőségét. Etikus legyen magatartásuk az információ és az információs 

technológiák irányában.  

Az IKT alkalmazása, beleértve a korszerű könyvtárhasználati ismereteket is, az alsó 

tagozatban szakkörként jelenik meg. Iskolánk pedagógiai programja kiemelt célként határozza 

meg a számítástechnika oktatását.  

Fejlesztési alapelvek:  

 gyermekközpontúság előtérbe helyezése  

 gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás figyelembevétele  

 a tudás- és képességfejlesztés helyes arányának megtalálása  

 képesség-és személyiségfejlesztés  

 a gondolkodás képességének fejlesztése  

 kommunikációs képességek fejlesztése  

 a differenciált fejlesztés és az esélyegyenlőség biztosítása  

 a folyamatosság, a folytonosság és a fokozatosság megteremtése  

 valóságos tanulási környezet  

 integrációs elv, komplex látásmódra való törekvés  
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Meg kell valósítani azt a koncepciót, amely a lexikális típusú ismeretanyag bővítés helyett 

elsősorban a gondolkodás, a problémamegoldás képességnek növelésére, az együttműködés 

készségének fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.  

 

Az információs tájékozottság, eligazodni tudás és a kritikus gondolkodásmód alapvető 

feltétele annak, hogy tanulóink sikeresen tudjanak élni a gyorsan változó, információra és 

tudásra irányult társadalmunkban. Az információkban eligazodni tudó tanulók képesek csak a 

különböző formátumokban megjelentetett információkat hatékonyan felhasználni. 

 

Fejlesztési célok iskolánkban:  

 Az információs és kommunikációs technika módszerei és eszközei alkalmat 

teremtenek a digitális kompetenciák fejlesztésére. A módszerek elterjedésének 

alapvető feltétele – az eszközfeltételeken túl – az erre kiképzett pedagógusok 

motiválása, megnyerése.  

 Hatékony információs és kommunikációs rendszer kiépítése az iskolán belül  

 Forrásközpontok további fejlesztése: könyvtár, informatika terem  

 Fő célunk, hogy minden tanteremben legyen lehetőség IKT eszközökkel tartani az 

órákat (hordozható eszközökkel, digitális táblával, a tanterembe helyezett 

munkaállomással)  

 Pedagógusaink informatikai továbbképzése, informatikai „tanulásszervező”, s 

módszertani tudásuk állandó továbbfejlesztése.  

 A kompetencia alapú oktatás megalapozta azt, hogy iskolánkban az 

infokommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz jelenik meg a tanítás-

tanulás folyamatában.  

 Lehetőségünk van animációk, videók, ábrák, fotók stb. bemutatására. Ezzel 

nemcsak óráink válnak színesebbé, változatosabbá, egyúttal segítségére lehetünk 

azon tanulóknak is, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek, vagy csak 

lassabbak társaiknál.  

 Pályázati források kihasználása. 

 Honlapfejlesztés – fontos elérnünk, hogy többen kapcsolódjanak be a honlapunk 

tartalmának fejlesztésébe. 

 Stratégiánk várható eredménye, hogy az oktatás hatékonysága növekszik, egyre 

többen alkalmazzák az IKT eszközöket az oktatásban, tanulásban. Az informatika 



117 

 

 

  
az egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány. Az iskolának a dinamikus 

folyamatok megértésére kell felkészíteni a diákokat. Nem az a cél, hogy egyes 

szoftverek használatát tanítsuk meg a tanulókkal, hanem hogy az adott 

tevékenységek számítógéppel történő megoldásának lehetőségére készítsük fel 

őket.  
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15. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS AZ OKTATÁS 

MEGSZERVEZÉSÉRE A TANTERMEN KÍVÜLI, 

DIGITÁLIS MUNKARENDRE 
 

Az oktatásban a pedagógus szerepe összetett. Egyfelől a pedagógus, mint információforrás, a 

tudás átadója és a különféle kompetenciák fejlesztője áll a tanulók rendelkezésére, másfelől a 

tanuló önálló tanulását támogató motiváló, irányító, tutor szerepe is van. Egy olyan 

helyzetben, amikor a pedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot 

fenntartani a tanulókkal, az utóbbi szerepköre válik hangsúlyosabbá: támogatnia kell a 

tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását.  

A tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében a pedagógusok - a lehetőségeikhez mérten - az 

infokommunikációs eszközök használatával, távolról, online adnak tájékoztatást a tanulóknak, 

támogatják őket a tanulásban, megjelölik a feldolgozandó tananyagrészeket és meghatározzák 

a számonkérés vagy a beszámolás módját.  

A pedagógusok döntő többsége rendszeres internethasználó, az online kommunikációs 

lehetőségek közül az elektronikus levelezést magabiztosan használja.  

 

15.1. Kapcsolattartás a pedagógusok és a tanulók között, a feladatok kiadása 

Fontos a tanulók tájékoztatása arról, hogyan kommunikálhatnak az egyes pedagógusokkal (pl. 

a pedagógusok e-mail címének, más online elérhetőségeik megadásával, az oktatásban 

használt online felületek megjelölésével). Ellenőrizni kell, hogy az egyes osztályokban, illetve 

tanulóközösségekben működnek-e, és valamennyi érintett tanulót, illetve szülőt vagy 

gondviselőt elérik-e az e-mailes vagy egyéb online kapcsolattartási formák.  

A tanulók számára alap információforrás a tankönyv, fontos ennek a biztosítása. A 

tankönyvek jelentős része letölthető PDF változatban elérhető a www.tankonyvkatalogus.hu 

weboldalon.  

 

15.2. Digitális oktatási tartalmak hozzáférhetősége  

A pedagógusok megjelölik azokat az interneten elérhető információforrásokat, amelyeken a 

tanulók a tanulást támogató segédanyagokat, vagy magát a tananyagot elérhetik.  

A következő információforrásokat használhatjuk:  
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udásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban 

használható digitális tananyagokat,  

tananyagok, játékok érhetők el,  

lési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a 

tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, 

elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,  

-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális 

Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),  

 

különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,  

mzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar 

filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a 

történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,  

virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján 

elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,  

-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz 

találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható 

tananyagot,  

 

követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére 

(https://www.mozaweb.hu),  

oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,  

grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,  

-kZQbKqx_riblw): tantárgyak 

és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók.  
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15.3. Távoktatást, együttműködést támogató eszközök  

Az iskolák, a pedagógusok és a tanulók számára több, az együttműködést és a távoktatást 

támogató eszköz is hozzáférhető.  

Intézményünk a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA) rendszert 

használja. A KRÉTA hatékony támogatást biztosít az otthoni tanuláshoz, a diákokkal és 

szülőkkel történő kommunikációhoz, továbbá az on-line oktatási folyamatokhoz. A KRÉTA 

rendszerben lehetőség nyílik a diákok otthoni tanulási folyamatainak irányítására, valamint a 

világhálón található információk – pedagógusok általi – tudatos megosztására.  

A KRÉTA rendszer az intézmények számára – a hagyományos tanügyi és adminisztrációs 

funkciókon túl – többirányú kommunikációs csatornákat (feljegyzések, elektronikus üzenetek, 

faliújság bejegyzések, e-Ügyintézés üzenetek és fájlcsatolmányok küldése) biztosít, és több 

olyan funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdőívek), melyek eredményesen 

támogatják az on-line tanulási folyamatokat.  

Az alábbi dokumentum egyrészt bemutatja azokat a KRÉTA rendszerben rendelkezésre álló 

funkciókat és lehetőségeket, melyek az on-line oktatási folyamatokat segítik, másrészt 

gyakorlati, módszertani útmutatót és összefoglalót tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a 

köznevelési intézmények bezárása esetén a pedagógusok milyen módszerekkel és 

eszközökkel támogathatják a diákok otthoni tanulását és felkészülését, továbbá milyen 

formában van lehetőségük a diákokkal és szülőkkel való on-line kapcsolattartásra.  

 

15.3.1. Házi feladatok és otthoni munkák  

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához 

feladatok, tananyagok juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a 

foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, 

melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület 

segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.  

A házi feladatok funkcióban a kapcsolattartás kétirányú is lehet, mivel a pedagógusok saját 

maguknak beállíthatják, hogy diákok is tölthessenek fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és 

hozzászólásaikban akár kérdezhetnek is a tanártól a feladattal kapcsolatban. Ilyen értelemben, 

a KRÉTA házi feladatok funkciója, egy on-line kommunikációs fórumot biztosít az otthoni 

feladatok elvégzéséhez.  

A házi feladatok funkciót a KRÉTA elektronikus naplóban, a tanórák adminisztrálása 

integráltan tartalmazza, melyet a KRÉTA rendszert használó pedagógusok egyszerűen tudnak 
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kezelni. A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala 

tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577  

 

 

15.3.2. Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció  

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – 

alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, 

továbbá kommunikációs csatornaként teljes körűen használható fájl továbbítására is.  

Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül 

egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok 

tanulóit, valamint a tanulók szüleit is.  

Az üzenetkezelési rendszer nemcsak a pedagógus – tanuló/szülő relációban használható, ezen 

túlmenően lehetőség van arra is, hogy a tanárok egymásnak küldjenek üzeneteket, illetve az 

intézményvezetők ezen keresztül is tájékoztathatják a nevelőtestületet vagy pl. az 

osztályfőnököket.  

Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és 

az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi 

feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is.  

Az üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.:  

- tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal 

beszkennelt ábrák, képek, diagramok, stb.)  

- mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel felvett hang- és (előre rögzített) videó 

anyagokat, előadásokat  

- a csatolmányok alkalmasak pl. podcast-ek küldésére és fogadására (tanár – tanuló – 

gondviselő körben, intézményvezetés – alkalmazottak körben, az üzenetküldési mátrixban 

beállítottaknak megfelelően)  

 

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962  

 

15.3.3. On-line tesztek és feladatsorok készítése — e-Ügyintézés Kérdőívek funkció  

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, 

szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) 

pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A 
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visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható. A kérdőívek 

segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő 

otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá 

készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az 

Internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg.  

A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az 

adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.  

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok 

felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok 

tanulóihoz.  

A funkció ezen felül használható még - az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, 

szülők egy-egy csoportjánál - helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással 

kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is.  

A Kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764507 

 

A Tisztaszoftver program keretében minden magyarországi pedagógus és tanuló térítésmentes 

hozzáférést kaphat a Microsoft Office 365 ProPlus verziójához, amely magában foglalja a 

Microsoft Teams online kollaborációt, csoportmunkát, csevegést, video- és fájlmegosztást 

támogató rendszerét, tehát az irodai szoftverek mellett ezt is térítésmentesen használható. 

Célunk a KRÉTA-rendszer mellett egy on-line és feladatkészítő platform használata. 

Fontosnak tartjuk a pedagógusok, a tanulók és a szülők belső digitális továbbképzését is.  

 

15.4. A tanulási folyamat nyomon követése  

Fontos, hogy motiváljuk a tanulókat rendszeres beszámoltatással – és főleg az önértékelés, 

önellenőrzés érdekében – online feladatokkal. A beszámoltatás módja lehet pl. beadandó 

dolgozat, prezentáció vagy videós beszámoló.  

Emellett természetesen a tanulási folyamat nyomon követésére alkalmasak a különböző 

online tesztek, fórumok, amelyekben lehetőség van egyúttal a feladatmegoldást orientálni, a 

tanulók együttműködését elősegíteni.  
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16. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 

 

16.1. BEVEZETÉS 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJAI 

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosult az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) 

MKM rendelet. A követelmények és tantervi program megváltozása a pedagógiai program 

átdolgozását tette szükségessé. A jogszabályváltozás a képzést a következőképpen érinti:

 A rendelet 1. melléklete szerint – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését 

megelőzően – folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják 

fejezni.            A rendeletnek – 

a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első alkalommal a 

2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 

KÖTELEZŐ ELEMEI 

Az alapfokú művészeti iskola pedagógiai programja meghatározza: 

a) az iskola nevelési programját: 

 az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait,  

 az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatait, eszközeit, eljárásait, 

pedagógusok feladatait, 

 a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységet : 

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai teendők 

 beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

 sajátos nevelési igényű tanulók 

 tehetséges tanulók fejlesztése-tehetséggondozás 

 közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat, 

 a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formáit, 

 a tanulmányok alatti beszámolók, vizsgák szabályait, 

 a felvétel és az átvétel helyi szabályait, 

 módszertani ajánlást az oktatás megszervezésére a tantermen kívüli, digitális 

munkarendre  

b) az iskola helyi tantervét: 

 a választott tanterv megnevezését, jellemzőit, 

 a helyi tanterv tantárgyait, tartalmát, 

 a választható tantárgyakat, 
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 a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit, 

 az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elveit, 

 a növendékek munkájának, teljesítményének ellenőrzése, értékelése: 

 a félévi és tanév végi értékelés rendjét, 

 a tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáit, 

 részjegyek alkalmazását, 

 a tanulók jutalmazásának elveit, 

 a tanulók továbbhaladását, 

 a tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételeit. 

 a művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményei és témaköreit 

 az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi programját, 

 az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi programját 

tantárgyanként lebontva. 

 

16.2. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

 „A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet.” (F. Nietzsche) 

Fő célunk, hogy növendékeinkkel megszerettessük a zenét, grafikát, táncot, 

fejlesszük személyiségüket és a szépség iránti érzékenységüket. Intézményünk a nevelés-

oktatás feladatán túl felvállalja a település kulturális értékeinek megőrzését, 

hagyományainak ápolását. Tanáraink, növendékeink példamutató művészi tevékenysége 

jelentős szerepet tölt be a város kulturális életében. Iskolánk a hagyományteremtés fontos 

bázisa egyfajta szellemiség megteremtésével, kulturális szokások kialakításával, 

rendezvényeivel, programjaival.  

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐKÉPE 

Olyan iskolát szeretnék, amelyben a tanulók személyiségének és kompetenciáinak 

fejlesztése áll a középpontban. A művészeti képzés egy sajátos „második otthonná” váljon, 

mely sokféle élményt biztosít a tanítási órán és azon kívül egyaránt. Fontos, hogy 

mindennapi munkánk során művelt, kreatív, érzelmileg gazdag, az értékeket megőrző 

fiatalokat neveljünk. Célunk, olyan használható tudást adni számukra, mely örömet okoz. 

Egy olyan iskolát szeretnénk, ahol a tanórán kívüli programokon, tanulóink és szüleik, 

tanárainkkal együtt aktívan részt vesznek az intézményünk életében.  

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS TÖRTÉNETE, BEMUTATÁSA 

Hajdúdorogon a szervezett zeneoktatás az 1992/1993-as tanévben indult, az akkori 

Tokaji úti Általános és Zeneiskola intézményének keretein belül. Az intézmény 

rendszerének helyi sajátossága, hogy a 2008/2009-es tanévtől a zeneművészeti képzésre 

jelentkező első osztályos tanulók először szolfézs tanulnak, majd az előképző második 

évfolyamán kezdhetik meg hangszeres tanulmányaikat.       Az 

alapfokú zeneművészeti oktatás az épület második emeletén található, zongorával ellátott 

tantermeiben zajlik. Grafika órák az első emeleten, a társastánc a földszinti tükrös teremben, 

néptánc oktatás a tornateremben foglal helyet. A kulturális rendezvények - az intézmény 

első emeletén található, 300 férőhelyes, tágas, színpaddal és kényelmes székekkel ellátott - 

elegáns díszteremben kerülnek megrendezésre. Az intézmény tárgyi feltételei megfelelnek a 

tantervi követelményeknek.         
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A 2010/2011-es tanévben beindult az alapfokú tánc- és képzőművészeti képzés, ahol 

társastánc és grafika tanszakon tanulhatnak az érdeklődő tanulók. A 2015/2016-os tanévben 

újabb tanszakkal, a néptánccal bővült a kínálat.         

A művészeti képzés diákjai és tanárai állandó résztvevői Hajdúdorog és a régió 

kulturális életének. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a hajdúnánási és újfehértói 

zeneiskolával.           Iskolánk 

„KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY” 

(2007)  

 

16.3. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS TANTÁRGYAI 

Zeneművészet 

Klasszikus zene: 

 Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola. 

 Rézfúvós tanszak tantárgya: trombita. 

 Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő. 

 Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora. 

 Vonós tanszak tantárgya: hegedű. 

 Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, szolfézs-kötelező, zeneismeret. 

 Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, kórus. 

Népzene: 

 Pengetős tanszak tantárgya: citera 

 Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, szolfézs-kötelező, zeneismeret. 

 Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene  

Képzőművészet: 

 Vizuális alapozó gyakorlat  

 Grafika és festészet alapjai 

 Grafika és festészet műhelygyakorlat 

 Vizuális alkotó gyakorlat 

Táncművészet: 

Néptánc: 

 Népi játék 

 Néptánc 

 Folklórismeret 

 Tánctörténet 

 

Társastánc: 

 Gyermektánc 

 Társastánc 

 Társastánc történet 

 Viselkedéskultúra 
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16.4. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS HAGYOMÁNYAI, KIEMELT 

PROGRAMJAI 

 

 “Zenei Világnap”megemlékezés 

 Karácsonyi hangverseny 

 Képzőművészeti kiállítás 

 Néptánc bemutató 

 Hangszerbemutató az óvodában 

 Iskolai kulturális rendezvények 

 Városi kulturális programok 

 Nyílt nap 

 Tanévzáró hangverseny  

 Zeneszerzőkhöz kapcsolódó hangversenyek, műveltségi vetélkedők 

 Félévi és év végi tanszaki hangversenyek, meghallgatások 

 Ifjúsági ismeretterjesztő hangversenyek 

 Tanári hangverseny 

 

16.5. NEVELÉSI PROGRAM 

 

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELÓ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 

ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI 

 

 A zeneművészet, táncművészet, képzőművészet területei iránt érdeklődő tanulók 

számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező 

képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását.   

 A képzés olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a követelmények 

teljesítésével történő képesség– és személyiségfejlesztésen van.  

 A tantervi szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás–nevelés 

megvalósításához, az esztétikai–művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

kompetenciaterület fejlesztéséhez.  
 A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, 

amelyek elengedhetetlenül szükségesek a zene–, a tánc–, a képzőművészeti műveltség 

megalapozásához, a különböző kompetenciák fejlesztéséhez.   

 A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. 

 A tananyag a készség– és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a 

személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési 

jellemzőihez igazítja. 

 Alapvető célkitűzés olyan belső iskolai légkör megteremtése, melyben jól érzi magát a 

tanuló és a tanár, a szülő egyaránt. 

 Fő célunk, hogy növendékeinkkel megszerettessük a zenét, grafikát, táncot, fejlesszük 

személyiségüket, a szépség iránti érzékenységüket úgy, hogy a művészi élményeken 

keresztül szerezzenek nálunk ismereteket és készségeket, általánosságban 

fogalmazva tudást és műveltséget.   

 Intézményünk a nevelés-oktatás feladatán túl felvállalja a település kulturális 

értékeinek megőrzését, hagyományainak ápolását.  

 Tanáraink, növendékeink példamutató művészi tevékenysége jelentős szerepet tölt be 

a város kulturális életében.  
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 Iskolánk a hagyományteremtés fontos bázisa egyfajta szellemiség megteremtésével, 

kulturális szokások kialakításával, rendezvényeivel, programjaival. 

 

 

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI 

 

A tanulói aktivitásra épített pedagógiai gyakorlat során arra törekszünk, hogy minél 

hatékonyabb legyen az ismeretek több szintű elsajátítása (ismeret, komplex művészeti 

oktatás), ezáltal a tanulói képességeket magas szintre fejlesztjük, s a tágan értelmezett tudáson 

(készség) túl a megtanultakhoz való viszonyt (attitűd) is formáljuk.  

Képzésünk tartalma az emberre, társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a 

tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett tananyag-kiválasztással, elrendezéssel. A 

kompetencia az ismeretek alkalmazóképes elsajátításából, a tanultakhoz való viszony (attitűd) 

formálásából és a lehetséges mértékig kimunkált képességekből építkezik.  

A tananyag cselekvő feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 

műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolataik alakulását, 

eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, tájékozódásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben.  

Célunk, hogy bátorító, megengedő tanári attitűddel megalapozzuk a jó 

kompetenciaérzésüket, pozitív énképüket és aktív cselekvési szándékukat. Ezzel maximálisan 

támogatjuk a tanítványaink kiegyensúlyozott, egészséges személyiségfejlődését. 

 

 

 

16.6. AZ ISKOLÁNKBAN 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. 

 

A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok: 

 minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képességének, 

érdeklődésének, valamint távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi 

formákat biztosítani; 

 személyes példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, a másság 

elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 
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16.7. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 

ELJÁRÁSAI 

 

 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 ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával,  

 az egészséges életvitel kialakításához a példaadás gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a hangszeroktatás és 

zeneirodalom eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani, 

 az önismeret alakításával, a színpadképesség fejlesztésével, az együttműködés 

értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportban, 

 a kreativitás fejlesztése; 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, 

  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, 

 rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt kínálunk tanulóinknak, az így 

szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás öröméhez, erősíti 

meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét, 

 az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az 

állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatokat segíti elő, 

 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatokban, koncerteken alkalmazzák. 

 

 

Intézményünkben az alábbi nevelési módszereket, eszközöket alkalmazzuk: 

 a meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei; 

 a tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés-értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás. 

 

A magatartásra ható módszerek: 

 ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési és bemutatkozási 

lehetőség, dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás; 

 

A nevelési módszerek különböző formái, változatai: 

 nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet szabad vagy irányított, 

spontán vagy tervezett, egyéni vagy csoportos; 

  nem nyelvi (nonverbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, testhelyzet, 

mozdulatok, gesztusok. 
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16.8. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

 

 A tanszaknak megfelelő speciális művészeti ismeretek oktatása, a beosztott tanulók 

nevelése, tanítása a pedagógiai program és a helyi tanterv alapján 

 A nevelő-oktató tevékenység keretében gondoskodik a tanuló testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről, továbbá az ismeretek tárgyilagos és többoldalú 

közvetítéséről 

 A speciális művészeti ismeretek oktatásán túlmenően törekszik a társművészetekkel 

való együttműködésre, a tanuló személyiségének minél teljesebb kibontakoztatására 

 Feladata általában a művészetek befogadására, értésére és művelésére nevelés, a 

választott tanszak alapvető ismeretanyagának és technikájának elsajátítására való 

törekvés, a tanulók művészi kifejező készségének kialakítása érdekében 

 Feladata a tanulók hangszeres és vokális zenei műveltségének megalapozása, a zenei 

írás-olvasás megtanítása, a zene logikájának, formai összefüggéseinek és a zenei 

stílusok sajátosságainak és történetének megismertetése 

 A tanuló tehetségének kibontakoztatása érdekében minden lehetséges eszközzel 

elősegíti a tehetséges tanuló képességeinek kibontakoztatását, ill. a hátrányos helyzetű 

tanuló felzárkóztatását 

 Korszerű tanítási módszerekkel alakítson ki olyan érzelmi kapcsolatot a tanulókban a 

muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljon. 

 Ösztönözze a tanulókat a zenehallgatásra, a hangverseny-látogatásra, az aktív társas 

zenélésre 

 A tanulók szüleit tájékoztassa az őket érintő kérdésekről, a tanuló előmeneteléről 

 Az adminisztrációs kötelezettségének eleget tenni 

 A tanítási óráit köteles pontosan és felkészülten megtartani, a tanítási anyagot 

előkészíteni. Esetleges akadályoztatását a lehető legrövidebb időn belül jelezni a 

közvetlen munkahelyi vezetőjének 

 Félévenként a tanszaki meghallgatásokon, osztály- és növendékhangversenyeken 

valamint a továbbképzési terv alapján a pedagógus továbbképzésben, iskolai 

rendezvényeken, ünnepségeken részt venni, a rendezvények lebonyolításában 

közreműködni 

 A tanulók tudását, teljesítményét félévenként, ezt megelőzően havonta érdemjeggyel 

értékelni.  

 Szükség esetén jogosult a tanulókkal kapcsolatban javaslatot tenni jutalmazás, illetve 

fegyelmi intézkedés ügyében 

 Kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, a beiskolázás érdekében az érintett iskolákkal 

 Részt vesz a nevelőtestület és a tanszakok munkájában 

 Közreműködik a város és az intézmény hangversenyein, kulturális rendezvényein, 

tanárként vagy tanítványaival 

 A tantermek berendezésének megóvását megőrizni és a hangszerek használatát, 

kölcsönzését lebonyolítani  

 A leltár szerint átvett eszközökért felelősséggel tartozik 

 Bármely rendkívüli eseményt haladéktalanul jelezni az iskola vezetősége felé 

 Az iskola vezetősége által a munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátására 

kötelezhető 

 

Az osztályfőnöki feladatok: 

 Megismeri tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elveinek figyelembe 

vételével neveli őket. 
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 Az éves ütemben meghatározottak szerint fogadóórát és szülői értekezletet tart. Az 

ellenőrző útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulmányi előmenetelről és 

mindenről, ami a tanulóra vonatkozik. 

 Ellátja a tanulócsoportjával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi 

dokumentumok naprakész vezetését, az adminisztrációt, illetve a tanulók térítési díj / 

tandíj időre történő befizetését. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja a feladatokról, közreműködik velük együtt a tanórán 

kívüli tevékenységekben (hangversenyeken való szereplés, koncertlátogatás). 

 Figyelemmel kíséri a tanulók kotta igényeit és segít a felmerülő gondok megoldásában. 

 Törekszik az indokolatlan mulasztások visszaszorítására, figyelemmel kíséri és 

tájékozódik annak okáról. 

 A szülőkkel jó kapcsolatot alakít ki és minden tudásával elősegíti egy jó tanulócsopor 

kialakítását. 

 

 

 

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK  
 

A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, 

normáinak, elvárásainak is igen jelentős szerepe van. A zenetanítás során kifejezetten előnyt 

jelent, hogy a gyermekekkel egyénileg, illetve kis létszámú csoportban foglalkozhatunk. Erős 

személyes kötődés alakul ki, mely meghatározó lehet a tanuló fejlődésében.  

Feladataink a személyiség fejlesztés során:  

 Pozitív megerősítés, a motivációs bázis támogatása élményekkel, helyes 

kritikával, értékeléssel.  

 Reális önértékelés kialakítása.  

 A sikerek és kudarcok közös feldolgozása, megbeszélése a szülők bevonásával. 

 A helyes gyakorlás – mint az eredményesség egyik záloga – megtanítása, 

fejlesztése, motiválása.  

 Az esztétikai érzék, ízlés fejlesztése, formálása. Az önkifejezés, nyitottság és 

mások elfogadásának fejlesztése.  

 A zenélés által elérhető öröm, élmény bemutatásának fejlesztése, a szereplési 

szorongás leküzdésének segítése.  

Alapvető célunk a személyiségfejlesztés során, hogy a zenepedagógia sajátos eszközeit is 

felhasználjuk a kapcsolatteremtési képesség fejlesztésében. 

Feladataink eredményes végzéséhez szükségünk van a szülők segítségére, a velük való jó 

kapcsolat kialakítására és fenntartására.  

Ennek eszközei:  

 Órai bejegyzés az ellenőrzőbe.  

 Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, a személyes problémák megbeszélése, 

a megoldások közös keresése. 

 Szülői óralátogatások biztosítása, felkészítés az otthoni gyakorlás segítésére.  

 A szülők érdeklődésének felkeltése az iskola közösségi programjai iránt, 

bevonásuk ezek szervezésébe, megvalósításába.  

Célunk a személyiség komplex fejlesztése, a harmonikus, önmagát és társait helyesen 

megítélő ifjú emberré való nevelés. 

 

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG  

 

A pedagógus szakmai felkészültségétől és emberi kvalitásaitól függ, hogy hogyan tud 

segíteni a családi, szociális, nyelvi hátrányokkal, figyelemzavarral, beszédhibával küzdő, sok 
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esetben teljesen motiválatlan tanítványainak. Gyakran szembe kell néznie a nehezebb 

esetekkel is, így a depresszió tüneteivel, a magányossággal, esetleg az agresszióval. 

El kell érnünk, hogy a növendék a tanár kedvéért hajlandó legyen megcsinálni a kért zenei, 

technikai instrukciókat, s azt otthon is gyakorolja.  

 

Hogyan érhetjük ezt el: 

 jutalmazás 

 a legkisebb fejlődést dicséretével 

 empátia 

 szeretet 

 elfogadás 

 mosoly 

 türelem 

 tanár-diák harmónikus kapcsolat 

 oldott, bizalommal teli órai légkör 

 a hiba természetes 

 személyre szabott segítség 

 pozitív megerősítés 

 

Nem minden gyerek képes kiugró teljesítményre, de önmagához képest előre tud lépni, tud 

fejlődni. Ezt kell nekünk, pedagógusoknak felnagyítanunk, s a gyerek a pozitív megerősítés 

hatására újra és újra meg fogja próbálni kivívni elismerésünket s ezzel fokozatosan az 

elvárásunkat is növelhetjük. 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

teendők 

Megkülönböztetett figyelemmel kell munkálkodnunk a szociálisan nehéz helyzetben lévő 

növendékeink tanulmányainak segítésében.  

A támogatások formái a következők:  

 A határozattal rendelkező hátrányos helyzetű tanulóink a térítési díj fizetése alól 

mentességet élveznek. 

 A hangszerhasználat ingyenes.  

 Karbantartási díjat nem fizetnek a növendékeink.  

 

Ezekkel a gyermekekkel különösen oldott, családias légkört igyekszünk teremteni. 

Beszélgetéseink során érdeklődünk a tanuló iskolai tanulmányairól, lehetőség szerint ezekben 

is segítjük őt. Feladatmegoldásaikban még jobban ügyelünk a fokozatosságra. Apróbb 

feladatok tökéletes megoldásával erősítjük sikerélményeiket. Nehezebb helyzetű gyermekek 

esetében rendszeresen fejlesztjük önbizalmukat, ítélőképességüket, hogy minél előbb a 

„küzdés”, „bizakodás” pályára állíthassuk személyiségüket.  

 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

Iskolatípusunk önkéntes, egyéni motivációt kívánó oktatási formája gyakran eleve kiszűri, 

vagy sokszor el sem juttatja a zenetanuláshoz a tanulók közül a beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdő gyermekeket. Ugyanakkor mással nem pótolható lehetőségünk adódik – 

szintén a sajátos, egyénre szabott nevelési-oktatási forma miatt – arra, hogy a hozzánk 

kerülőket ebben segítsük. Ezt a feladatot a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás és a 

felzárkóztatás során végezzük el, szükség esetén külső szakember bevonásával.  

 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

Iskolánk befogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, kiemelt feladatunknak tekintjük az 

iskola életébe való maradéktalan integrálásukat. Gyengébb képességekkel éppúgy válhat 
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valaki önmegvalósító, érett személyiségé, mint kiemelkedő talentumokkal. Felelősségünk és 

igény szerint feladatunk a sajátos nevelést igénylő tanulókkal való foglalkozás is. A 

szorongásos, tanulásában akadályozott vagy sérült gyermekek zenei fejlesztése ugyanúgy 

feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gongozása. A zene ehhez kiváló eszköz 

kezünkben. 

Speciális területe a tehetséggondozásnak iskolánkban a szerényebb zenei, értelmi 

képességekkel rendelkező, a tanulásban akadályozott tanulók egyéni fejlesztése. Több pozitív 

eredményünk mutatja, hogy a zenei részképességek sokszor eredményesen fejleszthetőek más 

képességekhez viszonyítva. Ennek filozófiai, vagy erkölcsi hátterét e program nem hivatott 

feltárni, de úgy kívánunk minden embertársunk felé fordulni, hogy a benne rejlő értékeket 

megtaláljuk, feltárjuk, és fejlődéséhez utat nyissunk.  

A tanulásban akadályozott tanulók zenei fejlesztésénél együttműködünk az általános 

iskolával. Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó 

jogszabályi előírások szerint személyre szabott, a használt módszerek igazodnak 

hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni elbírálás alapján történik.  

 

 

 

Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás 

A zenei tehetség felismerése számos tényezőn alapul, kibontakoztatásához a helyes út 

megtalálása gyakran véletlenek sorozatán át vezet.  

Objektíven mérhető elemei: az átlagosnál jobb ritmusérzék, hallás, harmóniai és formaérzék, 

mely rendszerint magasabb szintű asszociatív képességgel és logikai készséggel párosul. A 

tehetség önmagában azonban nem elegendő a magas szintű teljesítmény eléréséhez. Ehhez 

kitartás, szorgalom, akaraterő, türelem és gondos gyakorlás szükséges.  

A korai fejlesztés során játékos formában, az életkori sajátosságoknak megfelelően 

ismerhetjük meg a gyermekek adottságait, képességeit, ezek fejleszthetőségét. Így a 

kiválasztásra és a korrekcióra is jobb, több lehetőség adódik, a gyermek személyiségének 

sérülése nélkül. A főtárgy (hangszer, ének, elmélet) kiválasztása a tanulók és a szülők részéről 

sok szubjektív elemet tartalmaz. (Egyéni érdeklődés, kisvárosban az ismerős, illetve 

szimpatikus tanár szerinti hangszerválasztás, egyéni benyomások, vagy emlékek a szülők 

részéről, stb.) ez nem mindig találkozik a megfelelő fizikai és szellemi adottságokkal. Minden 

hangszer tanulásához más-más adottság szükséges.  

A tehetséggondozás egyik feladata, hogy lehetőséget teremtsen a tanulók számára a 

főtárgyi korrekcióra. Terelje abban az irányba a növendékeket, amely a legmegfelelőbbnek 

tűnik a személyiség fejlődése, a zenetanulás eredményessége szempontjából. Nem csupán a 

zenei technikai tudás elsajátítása a célunk, hanem mindazon a célok elérése, mely által 

egészségesebb felnőtté válhatnak tanítványaink.  

Az önkéntesség elve a zenetanulásban úgy érvényesül, hogy a zenei élmény, mint 

örömforrás eléréshez az egyéni adottságok, a tehetség fejlesztéséhez programunk segítséget 

nyújt, de az abban foglaltakat a pedagógiai folyamatban részt vevőknek vállalniuk kell. Ennek 

érdekében az „A” tagozaton nem teszünk különbséget a minimálisan elvárható teljesítmény 

szintjén a tanulók között, azonban az értékelés tükrözi (érdemjegy, szorgalom értékelése 

írásban és szóban) az egyéni teljesítmény és előmenetel különbözőségét.  

A tehetséggondozást az átlagostól eltérő, jobb képességű tanulók esetén a „B” 

tagozatra való irányítással, ennek magasabb szintű követelményrendszerével is segítjük (lásd 

az egyes tárgyak tantárgyi programjait). „B” tagozatos tanuló lehet az, aki az átlagosnál jobb 

képességeit magasabb teljesítményével és szorgalmával igazolja Tanszaki meghallgatáson, 

vizsgán ennek megfelelő szintű tananyag tudásáról ad számot, szaktanára javaslatával a 

tanszaki munkaközösség egyetért. 
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Felkészítés felsőbb tanulmányokra 
Külön fejlesztést és több önálló gyakorlást igényel, ha a tehetséges tanuló zenei pályára 

szeretne lépni.  

Ehhez az iskola a feltételeket biztosítja:  

 szolfézs, zeneelméleti felkészítés a felvételit megelőző két évben 

 a felvételizők rendszeres meghallgatása,  

 külső szakemberek bevonása,  

 otthoni gyakorlás további segítése, 

 előzetes meghallgatásokra való felkészítés és elkísérés.  

 

 

 

Tanulmányi versenyek 

A versenyek előkészítése során törekszünk arra, hogy a tehetséges és szorgalmas tanulók 

minél nagyobb számban, de önkéntes alapon mérhessék meg tudásukat.  

Ezért a versenyek válogatói előtt rendezünk:  

 növendékhangversenyeket,  

 közös órát (szülők bevonásával),  

 tanszaki meghallgatásokat, 

 házi versenyt, majd ezt követően választjuk ki azokat a tanulókat, akik a területi, megyei 

válogatókra eljuthatnak.  

A tehetség gondozása, fejlődésének elősegítése nem csupán a kiemelkedő teljesítmény 

elérését célozhatja meg. A tehetséggondozásnak összhangban kell lennie az alapvető 

személyiségfejlesztési célkitűzésekkel is.  

 

 

16.9. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

Közösségfejlesztés az elméleti órák keretében 
A zenetanulás – közös éneklés, együtt zenélés – kiemelkedő fontos szerepet játszik az egyén 

és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való 

alkalmazkodás, a szocializáció tudatos alakításában. Az egyéni érdek alárendelése a 

közösséginek, valamint a közösség részéről az egyéni munka eredményének elismerése, 

ennek fejlesztése a zenei tevékenységbe ágyazottan is megjelenik.  

 

A tanítási órán folyó nevelőmunka 

A csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti felelősség 

erősítése. A többszólamú éneklés a tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával 

fejleszti a csoport együtt gondolkodását. A hibák közös javítása, a bírálat hozzájárul a 

felelősségtudat erősítéséhez. A tanulócsoportot kisebb egységekre bontva közös feladatokat 

adunk a tanulóknak, olykor versenyeztetve őket, az együtt végzett munka felelősségének 

kialakítása, örömének átérzése érdekében. A tanulók rendszeresen értékelik egymás munkáját, 

hogy ez által fejlődjék értékítéletük objektivitása, a segítő szándék kifejeződése. A tanulók 

saját teljesítményüket is értékelik az eredményesség szempontjából, mivel azt kívánjuk 

tudatosítani, hogy egymás munkájának értékelésekor és önmagukkal szemben is tárgyilagosan 

ítéljenek. Szituációs játékokkal – népdalok, zeneelmélet ismeretek stb. felhasználásával – 

erősítjük annak tudatát, hogy az egyéni siker a közösség együttműködésének függvénye, de a 

közösség sikere is függ a játékban részt vevő egyes tanulók teljesítményétől. Különösen 

fontos a népdalok adta lehetőség felhasználása.  
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A tanórán kívüli nevelőmunka  
A tanulócsoport közösségi életét összetartó, megerősítő hagyományok kialakítására 

törekszünk. Közösségi ünnepek – karácsony, újév köszöntése, népszokások őrzése, névnapok, 

születésnapok köszöntése stb. műsorokkal, énekekkel. Az egymás iránti figyelem 

kialakításában fontos szerepet tulajdonítunk a közös ünnepnek. Hagyományossá váltak a 

szülőknek tartott bemutató órák – tanórán kívül – hogy lássák gyermekük munkáját. Ezeken a 

foglalkozásokon a tanulók a közös énekes játékokkal, az együtt énekléssel, a műsorok 

összeállításával erősítik egymás iránti felelősségérzetüket.  

A hangszeres szereplések után az elméleti órán is értékeljük a tanulók teljesítményének 

fejlődését. Serkenteni kívánjuk ezzel a másik munkája iránti érdeklődést, illetve az egyéni 

teljesítmény közösségi elismerését. Törekszünk arra, hogy minél több tanuló vegyen részt az 

iskolai kamarazenei produkciók létrehozásában, kihasználva az együtt muzsikálás 

közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, használja ki a társas 

muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 

Közös hangverseny- és operalátogatásokat szervezünk.  

Más zeneiskolák munkájának személyes megismerésével együttesen szerzünk újabb 

tapasztalatokat. (Közös versenyek, rendezvények, látogatások, stb.)  

 

 

Közösségfejlesztés kamarazenei és zenekari foglalkozásokon 

A zeneiskolában a főtárgyi órák többségére egyénileg járnak a tanulók. Fontos kialakítani 

zenélő közösségeket, ahol az együttes muzsikálás mellett egymást is jobban megismerik. A 

közös muzsikálás fejleszti az egymásra figyelést, a toleranciát, az alkalmazkodó készséget, 

hiszen különböző szinten lévő tanulók csak akkor tudnak közös produkciót létrehozni, ha az 

ügyesebb segíti a gyengébbet, ugyanakkor a jobban teljesítő növendék húzóerőként is hat a 

fejlődni vágyó tanulóra. A kisebb csoportokban is érvényesül ez a hatás, de a különböző 

zenekarokban, nagyobb kamaracsoportokban még intenzívebben fejlődik a gyermekek 

közösségi tudata.  

 

Iskolánk kamaraegyüttesei: 

 kamarakórus 

 zongora 4 és 6 kezes 

 furulya duó, trió, 

 fuvola duó, trió, kvartett 

 hegedű duó, trió 

 gitár kamarazenekar 

 trombita duó, trió 

 citera népi kamarazenekar 

 

A közös, hetenként ismétlődő próbák alatt a tanulók megismerik egymást, barátságok 

szövődnek, jobban fejlődik bennük az a tudat, hogy ők ehhez a zeneiskolához, zenekarhoz, 

együtteshez tartoznak. A koncerteken, ahol zenekarok, kamaraegyüttes tagjaként lépnek fel, 

átélik azt az élményt, hogy valamit közösen hoznak létre, amiben minden egyes szereplőnek 

része van, és csak együtt, közösen tudják megszólaltatni a zeneműveket. A befelé forduló 

gátlásos gyermekeknek nagy lehetőség a közösségi, zenekari játék. Hiszen így a nélkül lehet a 

produkció résztvevője, hogy a figyelem kizárólagosan rá koncentrálódna. Sok gyerek szeret 

csak úgy, magának zenélni és szorong, ha egyedül kell kiállnia a színpadra. Az ilyen 

növendék a koncerteken, egyéni szerepléseken rendszerint alulteljesít. A közös szereplések, 

kamara és zenekari fellépések során az egyéni felelősség érzete kevésbé súlyos teher, hiszen 

többen eveznek ugyanabban a csónakban. A próbákon egy, a zene addig ismeretlen területére 

nyer betekintést az ifjú muzsikus. Megtapasztalja, hogy mindenki fontos (mellérendelt 

szerep), de ugyanakkor időnként bizonyos szólamok előtérbe kerülnek a másikkal szemben 
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(alárendelt szerep). Megtanulja a másikat is hallgatni, kísérni, a váratlan helyzeteket 

megoldani. A kamarazenekar a zeneiskolai hangszeroktatás fontos pillére, ahol az évek alatt 

megszerzett technikai tudást kamatoztatja a növendék.  

A közös tanszaki hangversenyek is lényeges részei a gyerekek közösségi életének. Ezért 

fontos, hogy minden tanár a tanév során tartson önálló, minden tanulóját érintő tanszaki 

hangversenyt. Szervezhetők közös koncertek – múzeumlátogatások, kirándulások, ahol a 

gyerekek iskolán kívül találkoznak egymással, szereznek újabb zenei élményeket, 

tapasztalatokat a társművészetek és zene kapcsolatáról.  

 

Belföldi és külföldi utazással járó szervezett programokra vonatkozó szabályok: 

 

  az utas szállítást végző cégtől minden esetben kérni kell írásos nyilatkozatot arról, 

hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, 

valamint a személyszállító gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik 

érvényes okmányokkal;  

 külföldi utazás során, a megkötendő szerződésben ki kell térni arra is, hogy 

amennyiben a gépjárművel történő utazás nem fejeződik be este 23:00 óráig, azt a 

személyszállítást végző sofőrök pihenése érdekében meg kell szakítani. Éjjel 23:00 óra 

és hajnali 04:00 óra közötti idősávban szálláshelyen pihenőt kell tartaniuk ugyanott, 

ahol a diákokat is elszállásolják erre az időre;  

 az intézmény vezetőjének az utazásban résztvevőkről, az utazás helyszíneiről 

megfelelő részletes információkkal kell rendelkeznie, teljes körű utaslistával, a tanulók 

törvényes képviselőjének neve és pontos elérhetőségével, valamint utasbiztosítás 

megkötésének igazolásával; 

  a kísérő pedagógusok a hatályos szabályozás szerint felelősek a vonatkozó 

rendelkezések betartására;  

 a kísérőnek önként jelentkező nagyobb testvér, szülő, család baráti ismerőse, illetve 

egyéb jelen lévő személy(ek) nem helyettesítheti(k) a pedagógus-kíséretet, felelősség 

nem ruházható át;  

 tekintse át az intézményvonatkozó belső szabályzatait, különös tekintettel a 

szervezeti és működési szabályzatot, a pedagógiai programot, házirendet szükség 

esetén módosítsák azokat;  

 fordítson különös figyelmet a tanulók általános felügyelete mellett, a tanórán kívüli 

bel,- és külföldi utazással járó programok szabályozása esetében az utazások 

megszervezésének eljárásrendjére, a tanulók biztonságára, egészségüket veszélyeztető 

helyzetek kizárására, bekövetkeztének kezelésére;  

 

 

16.10. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI  
 

A szülőkkel való kapcsolattartás  
Alapvető céljainak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a szülőkkel való egyéni 

kapcsolattartás, együttműködés. Szükség van a szülői segítségnyújtásra, ahhoz is, hogy a 

problémákat a kellő időben felismerjük és együttesen találjuk meg az optimális megoldást. 

Ezért elengedhetetlen az iskola és a család jó kapcsolatának kialakítása, fenntartása. 

Eredményes zenei nevelés csak a pedagógus-tanuló-szülő hármas együttműködésének 

harmóniájában valósulhat meg. A jogszabályok pontosan meghatározzák a tanulók, szülők 

jogait és kötelességeit, de ezek a keretek önmagukban nem elégségesek az eredményes 

neveléshez. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel olyan harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki, 

melynek során a szülők a ránk bízott gyermekeik zenei nevelésébe bekapcsolódhatnak, 

felkészültségüktől függetlenül.  
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Ennek eszközei lehetnek:  

 Órai bejegyzés az ellenőrzőbe, melyet a szülőknek láttamozni kell.  

 Hasznos a rendszeres zenés szülői értekezlet. (A gyermek szereplési lehetőségével 

egybeköthető a szülői értekezlet). Ennek során lehetőség nyílik a személyes 

problémák, felmerülő kérések megbeszélésére, nyomon követhető a gyermek 

előmenetele, fejlődése, viszonya a zenetanuláshoz, az otthoni gyakorláshoz. 

 Tájékoztatás az iskola fontos zenei, zenepedagógia eseményeiről, koncertekről, a szülőt, 

a családot érintő változásokról, a hagyományápolás lehetőségeiről.  

 Hasznos, ha a szülőt megkérjük egy-egy óralátogatásra, előzetes időpont egyeztetése 

után. Ennek során a szülő személyesen tapasztalhatja meg a főtárgy és a kötelező, 

illetve választott tárgyak tanóráinak, foglalkozásának menetét. Amennyiben képes 

gyermekével rendszeresen foglalkozni, az lehetőséget kínál arra, hogy megbeszéljük, 

hogyan segítse gyermekét az otthoni eredményes gyakorlásban.  

 

Pedagógus és tanuló együttműködése  
Olyan módon szükséges alakítani a tanítás menetét (egyénre szabott tantervi követelmények a 

tanév során, a tantervi kereteken belül), hogy a tanulók különböző képességeinek az 

megfeleljen. Ezáltal megelőzhető a kudarcélmény kialakulása. A tanítási órák során a tanuló 

személyiségének megfelelően kell alakítani a tartalmi elvárásokat, a fejlődés ütemét, a 

beszámoltatást, a szereplések módját, időpontját. Ugyanakkor a pedagógus akkor végzi 

felelősséggel pedagógiai munkáját, ha felhívja a tanuló és a szülő figyelmét arra, hogy a 

tanuló képességei mennyire illeszkednek harmonikusan a tantervi és iskolai elvárásokhoz, 

követelményekhez. Így pl. része a művészeti nevelésnek a szereplés, melyre a felkészítést 

különösen körültekinthetően, annak minden mozzanatára figyelemmel kell kialakítania a 

pedagógusnak, növendéke személyiségének ismeretében. A művészeti képzés során olyan 

speciális képességekre, készségekre is építenünk kell, amelyek az egyes zenei szakok 

műveléséhez nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor gyakran jelenthet segítséget, ha a tanult 

hangszeren nehezen fejlődő, de zenetanulásra alkalmas tanulót másik hangszerre irányítjuk. A 

pedagógus lehetősége arra is kiterjed, hogy a zenetanulásban egyénenként mutatkozó 

megfelelő alkalmasság elégtelen voltát a tanuló és a szülő számára úgy jelezze, hogy a 

növendék azt megértse, minél kisebb kudarcélményt jelentsen számára.  

 

Iskolánk partnerkapcsolatai 

Munkánk eredményességének előmozdításához feltétlen hozzátartozik a nyitottság. A tanítási 

órán kívüli élmények biztosítása, más hasonló intézmények belső munkájának és 

eredményének megismerése: 

 

 Oktatási intézmények 

 Görög Demeter Művelődési Ház 

 Alapítványok, közösségek 

 

Volt növendékeinkkel való kapcsolattartás fontos eseménye az 5 évenként megrendezendő 

jubileumi hangverseny, melyen olyan ifjú művészek lépnek fel, akik egykor intézetünkben 

tanultak. 

 

16.11. A TANULMÁNYOK ALATTI BESZÁMOLÓK, VIZSGÁK SZABÁLYAI 
 

A Helyi Tanterv fejezetben jelenik meg részletesen. 
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A vizsgáztatás rendje 

A vizsgarend a tanév munkarendjében kerül meghatározásra. Tanévenként egy főtárgyi 

beszámolót, valamint egy kötelező tantárgyi vagy kötelezően választható tantárgyi 

beszámolót kell tenni. Főtárgyi beszámoló az első félév végén és év végén, tantermi 

meghallgatás és/vagy hangverseny keretében történik.  

Kötelezően választható tantárgyi beszámolót a tanév végén, május hónapban szervezünk. A 

számonkérések beosztását az adott tanszak tanszakvezetője készíti el, egyeztetve a tanszak 

tanáraival.  

A „B” tagozatos tanulók tanévenként 2 alkalommal, félévenként adnak számot 

előmenetelükről, hangverseny keretében. A beszámoló anyagát – tantárgyakra lebontva – az 

intézményi pedagógiai program tartalmazza.  

 

A beszámoló és a vizsga fajtái 

 

Hangszeres beszámoló: 

 Tanévenként egy alkalommal, beosztás szerint.  

 A beszámoló anyaga az intézményi pedagógiai programban megfogalmazottak 

alapján.  

 Tanszak tanárai hallgatják meg és értékelik. 

  

Szolfézs beszámoló:  

 Tanévenként egy alkalommal, június hónapban, beosztás szerint.  

 A beszámoló anyaga az intézmény pedagógiai programjában 

megfogalmazottak alapján.  

 Tanszak tanárai hallgatják meg és értékelik.  

 

Zeneismeret beszámoló:  

 Tanévenként egy alkalommal, június hónapban, beosztás szerint.  

 A beszámoló anyaga az intézményi pedagógiai programban megfogalmazottak 

alapján. 

 Tanszak tanárai hallgatják meg és értékelik.  

 

„B” tagozatos hangverseny:  

 Hangverseny keretében egy előadási darab vagy koncertetűd kotta nélküli 

bemutatása. 

 A többi anyag (skála, etűd, darabok) a beosztás szerinti beszámolón.  

 A beszámoló anyaga az intézményi pedagógiai programban megfogalmazottak 

alapján.  

 A tantestület értékel és határozza meg a további emelt szinten való tanulás 

lehetőségét. 

 

Művészeti alapvizsga:  

 A sikeresen befejezett alapfok befejező évfolyam utáni tanév végi vizsga.  

 Letétele feljogosít a továbbképző évfolyam megkezdéséhez.  

 Vizsga anyaga az intézményi pedagógiai programban megfogalmazottak 

alapján. 

 

Művészeti záróvizsga:  

 A 10. évfolyam záróvizsgája.  

 Vizsga anyaga az intézményi pedagógiai programban megfogalmazottak 

alapján.  
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Javítóvizsga:  

 Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat 

esetén a tanuló augusztus 25. és szeptember 15. között javítóvizsgát tehet.  

 A javítóvizsga napját az intézményvezető állapítja meg, és az iskola 

hirdetőtábláján teszi közzé.  

 A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit 

értesíteni kell.  

 Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem 

felelt meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja.  

 A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az 

intézményvezető vagy megbízottja, tagjai a kérdező tanár és még egy, 

lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár.  

 A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a 

bizonyítványba. 

 A záradékot az intézményvezető és a főtárgy tanára írja alá, az 

eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik.  

 A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg.  

 

Összevont beszámoló:  

 Rendkívüli előrehaladás esetén – a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes 

javaslata alapján – az intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév 

végén két, esetleg több évfolyam anyagából tegyen összevont beszámoló 

vizsgát.  

 A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb évfolyam 

anyagából kell összeállítani. A kötelező tantárgynál a magasabb évfolyam 

követelményei alapján kell az osztályzatot megállapítani.  

 Összevont beszámolót a hangszeres beszámolókkal egyidejűleg, vagy az 

vezető által megadott időben lehet tartani.  

 A tanulóknak az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie. A 

kérelmet legkésőbb május 10-ig lehet az intézményvezetőnek benyújtani.  

 

A vizsgák dokumentációja 

Jelentkezési lapok vizsgákra: művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga. 

Vizsgajegyzőkönyvek minden vizsgáról. 

Határozatok a vizsgaeredményekről: művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga„B” 

tagozatra vétel, illetve levétel. 

Tanügyi dokumentációkban feltüntetett vizsgaeredmény: törzslap, e-napló, bizonyítvány, 

beírási napló megjegyzés rovata. 

 

Felsőbb évfolyamba lépés 
A zeneiskola felsőbb évfolyamba az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző évfolyamot 

sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg. 

Felmentés, vagy más ok miatt a tanuló évfolyamba sorolása szolfézs, illetve a főtárgy 

esetében eltérhet egymástól. Ezt a bizonyítványban és a törzslapon is fel kell tüntetni. Ebben 

az esetben a felsőbb évfolyamba lépésnél a hangszeres kell figyelembe venni.  

 

 

Tanulmányok folytatása ugyanabban az évfolyamban 

Az a tanuló, aki az évfolyam tantervi anyagát nem tudja elvégezni, az intézményvezetőtől 

legkésőbb május 10-ig kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az 

évfolyamnak a tanulójaként folytathassa. Az intézményvezető a szaktanár véleménye alapján 

dönt. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti 
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tényt be kell jegyezni. Évfolyamfolytatásra az alapfokú művészeti oktatásban, művészeti 

áganként egy alkalommal van lehetőség.  

 

A felvétel és átvétel szabályai 
A zeneiskolába jelentkező tanulók felvételi meghallgatáson vesznek részt. Ennek célja, hogy 

megismerjük a jelentkezők alapvető képességeit, készségeit, a választott szakra való 

alkalmasságot, adottságot, érettséget. A felvételi meghallgatás anyaga: - beszélgetés, a 

motiváció megismerése - éneklés (választott dal és visszhang) - ritmuskészség vizsgálata A 

cél, hogy a beszélgetés során váljon ismertté a jelentkező motivációja, értelmi, érzelmi 

fejlettsége, oldottsága. A zenei feladatok megoldása során vizsgálandó az előforduló hibák, 

tévesztések javítási készsége. A felvételi meghallgatást az adott tanszak vezetője irányítja, a 

tanszak tanárainak bevonásával. A meghallgatás végeztével írásban tesz javaslatot az 

intézményvezetőnek a felvételre, illetve az elutasításra vonatkozóan.  

 

Átvétel módja: Átvételre jelentkezőknél az eddig megszerzett tudást kell bemutatni, melyet a 

szaktanárokból álló bizottság véleményez. Az átvett tanuló abba az évfolyamba nyer 

besorolást, melyre a bizonyítványában szereplő utolsó záradék a lehetőséget megadja.  

 

A jelentkezés életkori feltételei: 

 az előképző 1. évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében 

töltik be 6. vagy 7. életévüket; 

 az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 8. 

vagy 9. életévüket. 

 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell 

tüntetnie. Kérelméről a bizottság vizsga alapján dönt az iskola helyi tantervében az adott 

évfolyamra meghatározott követelmények figyelembevételével, majd javaslatot készít az 

igazgatónak a tanuló évfolyam- és csoportbesorolását illetően. 

Csoportos foglalkozásainkra – szolfézs előképző, grafika, néptánc, társastánc - történő 

jelentkezés esetén külön meghallgatást, felvételit nem tartunk.            A 

zenei írás-olvasás elsajátításának és a zenei készségek fejlesztésének kezdeti színtere a zenei 

előképző foglalkozás, melyet az általános iskola 1-2. osztályába járó diákok 1 évig tanulnak.  

Ezt követően, a hangszerválasztás megkönnyítése érdekében minden évben nyílt napot 

tartunk. Szaktanáraink a jelentkező gyermek hallását, ritmuskészségét és a választott 

hangszerhez kapcsolódó adottságait vizsgálják és értékelik.  A meghallgatás és a vizsga 

feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják össze. Azok számára, akik tavasszal még nem 

tudják biztosan eldönteni, hogy szeretnének-e foglalkozásainkon részt venni szeptember 

elején pótbeiratkozást tartunk. A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor 

bizonyítványába bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba, 

illetve csoportba. Ha a kötelezően, illetve a szabadon választott tantárgya módosul, a 

tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az iskola helyi tantervében az adott évfolyamokra 

meghatározott követelmények alapján. 

Régi növendékeink számára a következő tanévre történő beiratkozás a bizonyítvány 

leadásával és a „Jelentkezési lap” kitöltésével történik. 

 

16.12. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS AZ OKTATÁS MEGSZERVEZÉSÉRE A 

TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDRE 

 

 

A tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében minden tanulónál, a lehetőségeikhez 

mérten az infokommunikációs eszközök használatával, távolról, online adunk tájékoztatást, 
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támogatjuk őket a tanulásban, kijelöljük a feldolgozandó tananyagrészeket és meghatározzuk 

a számonkérés/beszámolás módját.  

A tantermen kívüli, digitális távoktatás munkarend kialakításával kapcsolatos 

tevékenységek 

Zeneművészet: 

 Facebook digitális tanítással kapcsolatos tanácsadó fórumokhoz való 

csatlakozásra. (Online zenetanítás művészeti és zeneiskolákban, Játékos 

szolfézs, Online otthonoktatás, Online hegedűtanítás, Online zongoraoktatás) 

 Az on-line óra megtartásához használható felületek, platformok: messenger, 

viber, skype, google duó, google meet, zoom) 

 A szülőkkel való kapcsolatfelvétel (telefonon, e-mailben, messengeren), 

egyeztetés, tájékoztatás az on-line kapcsolattartás módjáról. 

 A nagyobb tanulók tájékoztatása (messengeren) az on-line kommunikáció 

módjáról. 

 A tanulók és szülők tájékoztatása a KRÉTA rendszerbe történő tanulói belépés 

módjáról. 

 Az internettel nem rendelkező tanulók számának felmérése. A tananyag papír 

alapon való továbbításának biztosítása heti rendszerességgel. 

 Az on-line tanórák időkeretének és körülményeinek egyeztetése a 

tanulókkal.(órarendnek megfelelően vagy ettől eltérően, külön helyiségben való 

tartózkodás lehetősége) 

 A következő hetek tantárgyi tematikájának átgondolása minden tanszakon. 

 A feldolgozandó tananyagok, feladatok átgondolása minden tanszakon. 

 A kotta és tankönyv biztosítása az érintettek számára.(digitálisan, papír alapon) 

 Tanári útmutatás a hangszerek megfelelő behangolásához az interneten elérhető 

applikációk segítségével. 

 Off-line módszer lehetőségének egyéni mérlegelése a művészetoktatásban: a 

tanuló felveszi videóra játékát, a tanár pedig javítja, ellátja szakmai tanácsokkal. 

 A csoportos elméleti órák (szolfézs, szolfézs kötelező, zeneismeret) egyelőre 

digitális applikációk segítségével (kodalyhub.hu, Musicators.com, 

Wordwall.net, Learningapps.org, Kahoot.it, zenesziget.eu) folynak, de a kezdeti 

leterheltség fokozatos enyhülése után – lehetőség szerint - on-line módon is 

folytatódhatnak. 

 A korrepetitori feladatokat a korrepetitorok által felvett, elkészített kíséret 

megküldésével biztosítjuk. 

 A kamarazene on-line oktatása kiadott feladatként, majd ezután on-line valósul 

meg. 

 A tananyag és a házi feladat rögzítése a KRÉTA rendszerben.(üzenetek) 

 A tanulók és szülők értesítése a tananyag és házi feladat rögzítéséről. 

 A kiadott házi feladatok ellenőrzése, visszajelzés, értékelés. (digitálisan és papír 

alapon) 

Táncművészet 

Néptánc  

 Digitális Néptánc-Oskola  Olyan digitális tananyag, amely színvonalasabbá teszi a 

nevelő-oktató munkát, segítséget nyújt a pedagógusok számára, komplex ismereteket 
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ad, munkáltató feladatokat tartalmaz, elősegíti a tananyag élménynyújtó 

feldolgozását, a néptánc, népi ének és folklórismeret tantárgyak tananyagot érintően.  

https://www.vlami.hu/kiadvanyok/   

 Eredeti, jól dokumentált filmanyagokat és sok minden mást lehet letölteni az MTA 

Zenetudományi Intézet Néptánc Tudástárából. 

 

 

 

Képzőművészet 

 Az on-line térben szinte megszámlálhatatlan művészeti alkotás érhető el, mely a tanulók 

ismereteit, tájékozódását, művészeti és művészettörténeti ismereteit szélesítheti, kiváló 

minőségű fotókon és virtuális sétákon megtekinthető, értékes alkotásokkal.  

 Hazai múzeumi oldalak ingyenes hozzáférése révén számos hazai és nemzetközi anyag 

hozzáférhető, mely az oktatás során felhasználható oktatási segédanyagként.  

  

 

 

16.13. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE 

 

A választott tanterv megnevezése, jellemzői 

Az iskolánkban két tanterv szerint folyik az oktatás.  

Helyi tanterv I. amit a 2011/12 tanév előtt beiratkozott és tanulmányaikat megkezdő tanulók 

esetében alkalmazunk, kifutó rendszerben. 

Helyi tanterv II. amit a 2011/12 tanévre beiratkozott és tanulmányaikat megkezdő tanulók 

esetén alkalmazunk.  

Az iskolánk helyi tantervében előírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I.26.) NEFMI 

rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről 

és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet módosításáról, a 32/1999.(VIII. 18). OM 

sz. rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) sz. Művelődési és Közoktatási Minisztériumi 

rendeletben meghatározottak, valamint az 1993. évi többször 42 módosított LXXIX. törvény 

48. § (8), továbbá a 2011. évi CXC. törvény, a 2012. évi CXXIV. törvény és a 110/2012. (VI. 

4.) kormányrendelete figyelembe vételével készítettük el.  

A tanszakok tartalmi szabályozásával a tanszakok tanárai egyetértettek.  

A helyi tanterv külön mellékletben található.  

 

A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai  
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján. (29. oldal) 

 

A választható tantárgyak, foglalkozások 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján. (29. oldal) 

 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján. (29. oldal) 

 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik. Az adott művészeti ág, 

tanszak cél- és feladatrendszeréből, de mindennapi gyakorlatából is következik, hogy a 

könyvek, irodalmi anyagok használata a tevékenység egészét áthatja. Ugyanakkor pedagógiai 

munkánkból következik, hogy az alapfokú művészeti iskola tanítványai számára nem ír elő 

kötelezően megvásárolandó tankönyveket, pedagógiai munkája nem valamely tankönyv 

anyagának feldolgozására és az ott leírtak számonkérésére épül. 
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A helyi tanterv részletes ajánlásokat tartalmaz a választható kottákról, tanulmányi 

segédletekről. A zenetanárok egyénre szabottan, a növendék és a pedagógiai célok 

figyelembevételével választhatnak, a következő elvek és szempontok érvényesítésével:  

 pedagógusváltás esetén is folyatható legyen az oktatás,  

 az iskola könyvtárában a rászoruló növendékeknek elérhető legyen,  

 a szülők számára, beszerzése ne jelentsen problémát,  

 a nehezen hozzáférhető egyedi kiadványokból iskolánk könyvtári példányokat 

kölcsönöz,  

 változatos, élményszerű tanulást biztosítson, 

 tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének,  

 korszerű ismereteket közvetítsen, didaktikai módszerei feleljenek meg – a 

pedagógiai programban meghatározott – az iskolában folyó nevelés-oktatás 

alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, eljárásainak, 

 differenciált képességfejlesztésre legyen alkalmas, 

 segítse elő az önálló tanulást, 

 motiváljon, 

 nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen,  

 szerkezete legyen világos, érthető,  

 esztétikus, igényes legyen, 

 az ára legyen kedvező. 

 

Az iskola biztosítja a kiválasztott szakkönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is. 

Intézményünk technikai felszereltsége jó: laptopok, projektor, interaktív tábla mindenki 

számára hozzáférhető. A tanárok szívesen használják ezeket az órákon, így az internet 

segítségével érdekesek, változatosak a foglalkozások.   

A művészeti oktatáshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzése szakmai szempontok 

szerinti fontosságban, a költségvetés által biztosított keretek figyelembevételével történik a 

tanév során. 

 

A növendékek munkájának, teljesítményének ellenőrzése, értékelése 

Az alapfokú művészetoktatásban a művészetek specifikussága, az ismeretanyagban, a 

készségekben, a kifejező eszközökben meglévő alapvető különbségek miatt az ellenőrzés és 

értékelés más-más jellegű. 

Alapvető pedagógiai feladat a tanuló tevékenységének, ismereteinek, készségeinek, művészi 

megnyilvánulásainak rendszeres és folyamatos ellenőrzése, értékelése és minősítése. 

Mivel a tanulók egyéni és csoportos oktatásban vesznek részt, ezért a módszerek igen 

eltérőek. Egységes szempont a tantervi anyag elvégzése, a követelmény teljesítésének 

színvonala, illetve annak megállapítása, hogy a követelmény minimumát vagy maximumát 

teljesítette. A tanár értékelje a tanuló pozitív fejlődését, a tanulásban tapasztalt 

folyamatosságot, stagnálást vagy visszaesést. 

A tanulók művészeti iskolai tevékenységének és teljesítményének ellenőrzése elméleti 

tárgyak, tevékenységek esetében előadói, alkotói, színpadi előadás, vizsgakiállítás formájában 

történhet. 

A csoportos produkciók esetében külön kell értékelni a tanuló egyéni fejlődését és 

produktumát és külön a csoportban, közösségben nyújtott teljesítményét, szerepvállalását. 

Iskolánk valamennyi tanulójával szembeni alapkövetelmény, hogy önként vállalt művészeti 

tanulmányait tehetségének és képességeinek megfelelően végezze, és a tanszaka által előírt 

követelményeknek tegyen eleget.  

A továbbhaladással kapcsolatos követelményeket az alapfokú művészetoktatásra előírt 

tantervi program és a helyi tantervek határozzák meg. 

A tanuló szorgalmának minősítési szempontjait jelen programban a tantestület fogadta el. 
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A tanuló teljesítménye és szorgalma alapján havonként érdemjeggyel értékelendő.  

A hangszeres főtárgy, a szolfézs, a zeneelmélet tárgyak, valamint a művészeti tanszakok 

esetén adható érdemjegyek: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  

Az osztályozás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti 

eredményeinek egybevetése alapján történik.  

A kötelező zongora, illetőleg a kórus és zenekar tantárgyak esetén szöveges értékelést (jól 

megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) kell alkalmazni.  

Az érdemjegyről a tanuló szülője, az e-naplóban tájékozódhat.  

 

 

A félévi és a tanév végi értékelés rendje  

A művészeti iskolában a tanulók teljesítményét, a követelmények teljesítését folyamatosan 

értékelni, osztályozni kell. Az osztályzás lehet részletes, a tanuló tanítási órán nyújtott 

teljesítményének vagy részfeladatok teljesítésének rendszeres minősítése. Osztályozhatjuk az 

egy hónapban nyújtott teljesítményeket. A rész és havi osztályzatokat a tanár pedagógiai 

gyakorlata határozza meg. Félév és tanév végén a tanuló féléves, és egész évi teljesítményét 

kell osztályozni, az előírt és teljesített követelmények alapján. 

Félévkor a tanulói teljesítményt a szaktanár értékeli, tanév végén a tanuló vizsgabizottság 

előtt ad számot tudásáról (táncművészeti, zeneművészeti ág). 

A tanév végi osztályzatoknál meghatározó szempontok a tanuló tanévben nyújtott 

teljesítménye mellett a meghallgatásokon, vizsgán, vizsgaelőadásokon, kiállításokon, 

versenyeken nyújtott tanulói teljesítmény. 

 

A zeneművészet tanszakain egy tanévben minimum két alkalommal meghallgatást (félévi, év 

végi) kell tartani. A lehetőségeknek megfelelően egyéb (házi versenyek, növendékkoncertek) 

formák is alkalmazhatók. A tanulónak a tanév végén a tantervi követelményekben előírt 

vizsgaanyagot (etűdöt, előadási darabot) lehetőség szerint kotta nélkül előadnia, amely tükrözi 

a tanuló technikai és zenei képességének, készségének fejlődését. A követelmények 

teljesítésének szinkronban kell lennie a végzett tananyaggal, ezért fontos, hogy a 

dokumentáció, napló, tükrözze a tanévben elvégzett tananyagot. 

Kötelezően választható tantárgyi szóbeli vagy/és írásbeli beszámolót a tanév végén, május 

hónapban szervezünk.  

 

A táncművészet tanszakain egy tanévben minimum két alkalommal (félévi, év végi) kell 

értékelést tartani. A félévi ellenőrzéskor azt kell értékelni, hogy a tanuló az osztály tantervi 

követelményének megfelelő tananyagát milyen szinten sajátította el. 

Az év végén a tanév végi követelményeknek megfelelően összeállított vizsgafeladatok 

(koreográfia) valamint a 2. félévi tanulói teljesítmény és vizsgaelőadáson nyújtott teljesítmény 

alapján történik az értékelés, osztályozás. Az ellenőrzés egyéb formái is alkalmazhatók a 

tanév során, például fellépéseken való szereplés. Évente célszerű legalább két növendék 

bemutató előadást szervezni. 

Az elméleti tantárgyak esetén a tanulók félévenként szóbeli vagy/és írásbeli beszámolója 

alapján történik az ellenőrzés és osztályzás.  

 

A képzőművészet tanszakon egy tanévben minimum két alkalommal (félévben és év végén) 

kell ellenőrzést és értékelést tartani. A félévi értékeléskor azt kell figyelembe venni, hogy a 

tanuló az adott osztály követelményének megfelelő tananyagot milyen szinten sajátította el, 

illetve készségszintje megfelel-e az előírtaknak. 

Az év végén a tanév végi követelményeknek megfelelően valamint a 2. félévben elkészített 

tanulói alkotások ("munkák") alapján történik az értékelés. Az ellenőrzés egyéb formái is 

alkalmazhatók a tanév során, pl. kiállításokon, pályázatokon való szereplés, 

múzeumlátogatásokon való aktív részvéttel. 
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A számonkérések beosztását a művészeti intézményegység-vezető készíti el, egyeztetve a 

tanszak tanáraival. A tanulók munkáját félévkor és a tanév végén osztályozni kell. Főtárgyból 

és a kötelezően választott tantárgyból beszámolót kell tenni bizottság előtt.  

A bizottság elnöke az intézményvezető vagy megbízottja (intézményvezető-helyettes, 

tanszakvezető).  

A bizottság tagjai: a tanuló főtárgy tanára és még legalább egy, lehetőleg azonos vagy rokon 

hangszeres tanár. Ha a nevelőtestületben több azonos szakos tanár van, lehetőleg valamennyi 

vegyen részt a beszámolón.  

Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sérülés miatt 

a beszámolón megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. 

Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy a 

tantárgyi beszámolón nem vett részt.  

A tantárgyi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, akinek a 

tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező 

óraszám 1/3-át, kivéve, ha az intézményvezető engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

Az osztályzatokat félévkor számjeggyel az e-naplóba, tanév végén az e-naplóba, az 

anyakönyvbe (törzslap) és a bizonyítványba, szó megjelöléssel és számjeggyel, illetve 

hangszeres és szolfézs előképző, kötelező zongora tantárgy, kórus tantárgyak esetében az 

előírt szöveges minősítéssel kell bejegyezni.  

Ha a tanuló valamely kötelező tantárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét 

félévkor az e-naplóban, tanév végén a törzslapban és bizonyítványban, az osztályzat rovatban 

„fm” rövidítéssel kell jelezni.  

Az egyes tantárgyak érdemjegyeinek megállapításakor a tantervi követelményeket, az 

elsajátított ismereteket és készségeket, a tanulók érdeklődését és figyelmét, 

kifejezőképességét és önállóságát célszerű figyelembe venni. 

 

Adható érdemjegyek: 

 

Előképző első évfolyam (szolfézs főtárgy): 

Szöveges értékelés:  

 kiválóan teljesített (5) 

 jól teljesített (4) 

 megfelelően teljesített (3) 

 

A kötelező zongora, illetőleg a kórus és zenekar tantárgyak esetén szöveges értékelést (jól 

megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) kell alkalmazni.  

 

Előképző második évfolyamtól (hangszeres főtárgy): 

• 5 (jeles) 

• 4 (jó) 

• 3 (közepes) 

• 2 (elégséges) 

• 1 (elégtelen) 

 

 Jeles (5) osztályzatot érdemel az a tanuló, aki az elbírált tanulmányi időszak teljes 

tantervi anyagát a tantervi követelményeknek megfelelően tökéletesen ismeri és azt a 

feladatok megoldásában kiválóan, és biztosan alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli 

munkái is teljes önállóságra vallanak.  

  

 Jó (4) osztályzatot érdemel az a tanuló, aki az elbírált tanulmányi időszak teljes tantervi 

anyagát jól megértette és elsajátította, ebből az alapvető részeket tökéletesen tudja, 

ismereteit a feladatok megoldásában is különösebb nehézség nélkül alkalmazza. 
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Munkájában kielégítő önállóságot mutat, mondanivalóját korához mért fejlettséggel 

helyesen képes megfogalmazni és előadni.   

  

 Közepes (3) osztályzatot érdemel az a tanuló, aki az elbírált tanulmányi időszak tantervi 

anyagának alapvető ismeretanyagát jól elsajátította, az alapvető nehézséget leküzdötte, 

a lényegesebb kérdések megoldásában némi segítség mellett elfogadható eredménnyel 

azokat alkalmazza. Munkáiban kisebb bizonytalanságot mutat, amelyet a tanár 

segítségével le tud küzdeni. Mondanivalóját nem hibátlanul, de elfogadhatóan adja 

elő.  

 

 Elégséges (2) osztályzatot érdemel az a tanuló, aki az elbírált időszak tantervi 

anyagának alapvető ismereteit kezdetlegesen sajátította el, állandóan ellenőrzésre 

szorul.  

  

 Elégtelen (1) osztályzatot érdemel az a tanuló, aki a tantervi anyagnak még az alapvető 

részeiben is olyan tájékozatlan, hogy a felmerülő kérdések megoldására nem képes.  

  

A tanuló tanév végén elért osztályzatait a szorgalom osztályzat kivételével összegezni kell, 

ebből átlag érdemjegyet kell megállapítani. Az átlagosztályzat térítési díj megállapításához 

szükséges. 

A művészeti iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki az évfolyamára megállapított 

tantervi minimális követelményeknek eleget tett, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait 

folytatni kívánja. 

Felmentés vagy más ok miatt a tanuló főtárgyi és kötelező tárgyi osztályba sorolása eltérhet 

egymástól. Ebben az esetben az osztálybesorolásnál a főtárgyi osztályt kell figyelembe venni. 

Az alapfokú évfolyamok elvégzése után a továbbképző osztályokba való átlépéshez a 

művészeti iskolában tanulónak művészeti alapvizsgát kell tennie. A vizsga anyaga a helyi 

művészeti szaktárgyi tanszakok követelményei szerint állítandó össze. A vizsga szervezését 

az aktuálisan érvényben lévő kormányrendeletben foglaltak szerint kell elvégezni. 

 

 

 

SZORGALOM 

A főtárgyi, a kötelező, a kötelezően választható tárgy, és a választható tantárgy tanulásában 

tanúsított szorgalmat havonként, értékelni kell. Erről a szülők és tanulók az e-napló 

megtekintése útján kapnak értesítést.  

A szorgalom minősítésére 4 fokozatot kell alkalmazni:  

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).  

A szorgalom minősítését félévkor szó megjelöléssel, az e-naplóba, a tanév végén pedig az 

enaplóba, a törzslapra, valamint a bizonyítvány megfelelő rovatába kell bejegyezni. A 

szorgalom jegyet a főtárgy tanár, és a kötelező tárgy, a kötelezően választható tárgy, és a 

választható tárgy tanár együttes véleménye alapján kell megállapítani.  

A szorgalomjegy tartalmazza – vagy jelezze – a növendék érdeklődését, igyekezetét, 

tudásvágyát, szorgalmát vagy jelezze, hogy szorgalmában kívánnivalók vannak.  

 Példás (5) érdemjegyet érdemel az a tanuló, aki az elbírált időszak alatt a tantárgyhoz 

való viszonyában a legnagyobb odaadást tanúsította. Akinek szorgalma, 

kötelességtudata állandó, aki a tanártól kapott útbaigazításokat hibátlanul betartva 

készül fel az órákra. Akinek szorgalma és kötelességtudata főtárgyi előrehaladását 

nagymértékben segíti. Az a tanuló, aki a tanítási órákon – a szükséges eszközökkel – 

pontosan megjelenik, az iskolától kölcsönzött 45 taneszközöket rendben tartja, 

gondosan megőrzi. Akire, mint tanulóra, tanára mindenkor számíthat. 
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 Jó (4) érdemjegyet érdemel az a tanuló, akinek fegyelme, rendszeretete, szorgalma és 

kötelességtudata komolyabb kifogás alá nem esik. Aki lelkiismeretessége mellett 

komolyabb aktivitást nem mutat. Aki a tanártól kapott útbaigazításokat leckeszerűen 

betartja, nem törekszik arra, hogy azok biztos készséggé váljanak. Aki jobb 

adottságokkal rendelkezik, de a tanulásban nem tud elmélyedni. Aki tanszereit, s az 

iskola vagyontárgyait rendben tartja, megőrzi. Aki a tanítási órákon pontosan 

megjelenik és igazolatlan mulasztása nincs.  

 Változó (3) érdemjegyet érdemel az a tanuló, akinek fegyelme, rendszeretete, szorgalma 

és kötelességtudása ingadozó. Aki a tanár által adott feladatok teljesítésében nem tud 

kellő kitartást és gondosságot mutatni, a feladatok végrehajtásában megbízhatatlan. 

Aki nem törekszik a tanár által megjelölt problémák kellő kijavítására. Aki a feladott 

gyakorlati anyagot csak felületesen tanulja meg, pontatlansága, felületessége nem teszi 

lehetővé – esetleg jobb adottságokkal rendelkező tanuló esetében – munkájának jobb 

kibontakozását. Aki a tanítási órákon pontatlanul jelenik meg, és háromnál több 

igazolatlan mulasztása van. Aki tanszereit, az iskola vagyontárgyait rendben tarja, nem 

törekszik azok tudatos rongálására. 

 Hanyag (2) érdemjegyet érdemel az a tanuló, akinek fegyelme, rendszeretete, szorgalma 

és kötelességtudata teljesen megbízhatatlan. Aki a tanár által adott feladatokat nem 

teljesíti, az órákra való felkészülése rendszertelen. Aki az iskolába járásban pontatlan 

és igazolatlan mulasztási óráinak száma a hatot meghaladja. Aki az iskola vagyonát 

gondatlanul kezeli, vagy rongálja.  

 

Részjegyek (osztályzatok) alkalmazása 

A tanév folyamán a tanulók munkáját ún. részjegyekkel, havonta egy alkalommal pedig 

átlagjegyekkel osztályozhatjuk. A részjegyeket célszerű egy-egy kisebb feladat elvégzésére 

ösztönző célzattal adni, és nem feltétlenül törvényszerű, hogy a havi átlagjegy a részjegyek 

középarányosa legyen.  

 

A tanulók jutalmazásának elvei 

A tanulói közösségek, vagy az egyes tanulók szorgalmában, tanulmányi munkájában elért 

kimagasló eredmények jutalmazása fontos pedagógiai ösztönzési eszköz.  

A művészeti iskolában – az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei:  

 Szaktanári dicséret: adható a tanévben több alkalommal, a rendszeres, eredményes 

felkészülésért, kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat példamutató megoldásáért.  

 Intézményvezetői dicséret: adható egy-egy, az iskolának dicsőséget jelentő versenyen 

elért eredményért, valamint félévkor és a tanév végén elért kiváló tanulmányi 

eredményért. Szakirányú szakközépiskolába, vagy főiskolára felvett növendék 

részére. A dicséretet az enaplóba, illetve az év végi bizonyítvány és törzslap jegyzet 

rovatába be kell írni. Az intézményvezetői dicséretben, kiváló tanuló kitüntetésben 

részesült tanulót az intézményvezető oklevéllel, könyvvel, vagy más módon is 

megjutalmazhatja (pl. belföldi, külföldi csereszereplés, táborozás, márkás, illetve 

mesterhangszerek kölcsönzése) az iskola pénzügyi lehetőségeinek megfelelően.  

 Tantestületi dicséret: adható az országos tanulmányi versenyen, fesztiválon való 

eredményes szereplésért.  

 Emlékoklevelet kell adományozni annak a végzős tanulónak, aki legalább hat 

évfolyamon keresztül az intézmény tanulója volt, és alapvizsgát tett.  

 

Az intézményvezetői dicsérethez, dicsérő oklevélhez és emlékoklevélhez könyv vagy más 

tárgyjutalom kapcsolódik az iskola pénzügyi lehetőségeinek megfelelően.  

Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, hozzájárulás színház, opera, hangverseny, 

múzeum, kiállítás látogatásához, szakmai táborhoz.  
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16.14. A TANULÓK TOVÁBBHALADÁSA 

 

Felsőbb évfolyamba lépés  

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette, a közvetlenül megelőző évfolyamot sikeresen 

elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg. Felmentés, vagy 

más ok miatt a tanuló évfolyamba sorolása szolfézs, illetve a főtárgy esetében eltérhet 

egymástól. Ezt a bizonyítványban és a törzslapon is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a 

felsőbb évfolyamba lépésnél a hangszeres évfolyamot kell figyelembe venni.  

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a kettőt, a tanuló 

az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével.  

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki 

– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.  

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres 

látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai 

körülmények között nehezen biztosíthatók.  

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

egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók mulasztásainak igazolásával 

kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és működési szabályzata és házirendje 

tartalmazza. Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 

 

Tanulmányok folytatása ugyanabban az évfolyamban  
Az a tanuló, aki az évfolyam tantervi anyagát nem tudja elvégezni, az intézményvezetőtől 

legkésőbb május 10-ig kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az 

évfolyamnak a tanulójaként folytathassa. Az intézményvezető a szaktanár véleménye alapján 

dönt. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti 

tényt be kell jegyezni. Évfolyamfolytatásra az alapfokú művészeti oktatásban, művészeti 

áganként egy alkalommal van lehetőség. 

 

Művészeti alapvizsga, záróvizsga 

Az alapfokú évfolyamok elvégzése után a tanuló művészeti alapvizsgát tesz, mely a 

továbbképző évfolyamokon való tanulmányok folytatásának feltétele. 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után, az alapfokú művészeti képzés befejezéseként a 

tanuló művészeti záróvizsgát tehet. 

A vizsgákat „a nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról” előírásainak megfelelően kell lebonyolítani. 

A részletes követelményrendszert programunk helyi tanterv része tartalmazza. 

Osztályismétlés 

Az a tanuló, aki a tanult főtárgy előírt tananyagát és követelményeit önhibáján kívül (pl. 

betegség, közismereti iskolai tanulmányai stb.) nem tudja teljesíteni, kérheti az iskola 

igazgatójától, hogy tanulmányait a következő tanévben az előző tanévi osztálybesorolásban 

folytathassa. 

Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A törzslapra és a bizonyítványba a fenti tényt 

be kell jegyezni. 

Ugyanezt a bejegyzést kell alkalmazni, ha a tanuló igazolt mulasztása valamely tantárgyból az 

össz évi óraszáma 1/3-át meghaladja. 
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A vizsgák dokumentációja  

 Jelentkezési lapok vizsgákra: művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga. 

 Vizsgajegyzőkönyv: az év végi vizsgáról.  

 Határozatok a vizsgaeredményekről: művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga, B-

tagozatra vétel, illetve levétel.  

 Tanügyi dokumentációkban feltüntetett vizsgaeredmény: törzslap, napló, bizonyítvány, 

e-napló. (minden tanszak külön bizonyítvány az 2018/2019-es tanévtől felmenő 

rendszerben) 

 

 

16.15. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság 

előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott 

tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 

alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés 

adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 
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Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

 

16.16. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI 

PROGRAMJA 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A követelmény és tantervi program szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

 

1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 

közoktatásról szóló törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak 

joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és 

fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú 

művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, elősegíti a szakmai orientációt, 

valamint a szakirányú továbbtanulásra történő felkészülést. A művészetoktatás fontos szerepet 

tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző 

kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs művészet értő befogadásában. 

2. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a művészeti–kulturális 

műveltség azon elemeit, továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az 

intézményekben elsajátíthat minden tanuló. A követelmények és tantervi programok 

tartalmazzák azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden alapfokú 

művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

3. A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az 

egységes alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége 

épülhessen. 

Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai 

törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. 

Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és 

kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik 

kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és 

óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez – átlagos 

feltételek mellett – a jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon 

kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok, ezen belül a helyi 

tantervek kidolgozását, melyeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeiként kezel. 
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16.17. ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

 

 KLASSZIKUS ZENE 

 

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 

értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság 

– alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai 

készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység 

tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú 

kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a 

közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 

 

Tanszakok és tantárgyak 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, szolfézs kötelező, zeneismeret 

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, kórus 

 

 

Hangszeres tanszakok – egyéni képzés 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: zeneismeret, kamarazene.  

Választható tantárgyak: zeneismeret, második hangszer, kamarazene, kórus, valamint a 

népzene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet 

felvenni. 
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Óraterv 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 
(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, trombita, gitár, ütő, zongora, hegedű. 

 

 

A tanítási órák időtartama 
  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres– alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak 

esetében) a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneismeret, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, 

valamint a népzene tantervi programjainak tantárgyai. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás. 
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Óraterv 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelentik.  Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 
(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora, hegedű. 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

 

 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3–4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

 

 

Zeneismeret tanszak – csoportos képzés 

 

„A” tagozat 

 

Főtárgy: szolfézs 

Kötelező tantárgy: zongora;  

Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, zeneismeret, 

népzene tantervi programjainak tantárgyai. 
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Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

(1–

2) 

(1–

2) 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni. 

 

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 

szolfézs kötelező: (2)+ 4 évfolyam (előképző 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam 

zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától 

tanulható 

zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 

kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1.–2. és 1. évfolyamban 5 perc, a 

továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak)  

 

 

„B” tagozat 

 

Főtárgy: szolfézs 

Kötelező tantárgy: zongora 

Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, 

tantervi programjainak tantárgyai 
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Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

4+4 évfolyam: szolfézs 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát 

jelentik. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik 

évfolyamától lehet irányítani. 

 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: csoportos  2x45 perc 

Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) 

 

 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

 

Bemeneti kompetencia:  

– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

Szakmai kompetencia 

– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és 

manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

Személyes kompetencia 

– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

Társas kompetencia 

– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be 

tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 



155 

 

 

  
– Esélyegyenlőség 

Módszertani kompetencia 

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

– A kortárs zene befogadására nevelés. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA VIZSGA TANTÁRGYAK 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll.  

Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között.  

A „B” tagozatos tanulók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét 

vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 
Hangszeres tanszakok főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező vagy zeneismeret. 

Hangszeres tanszakok főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező vagy zeneismeret. 

Hangszeres tanszakok főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat:  szolfézs 

 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs „A” és „B” tagozat. 

 

Záróvizsga tantárgyai 

Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos, 

valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati 

vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs vagy zeneismeret. 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  
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Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs vagy zeneismeret. 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: főtárgy 

Szolfézs főtárgy „A” tagozat: a tanult hangszer 

 

A vizsgák ideje: 

 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

Gyakorlati vizsga: 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti vizsga:  

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

 

NÉPZENE 
 

I. Fejezet 

 

AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE, FUNKCIÓI 
 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés lehetőséget ad 

népzenei tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi hagyományok átadására, az egyetemes 

kultúra, az európai műveltség közvetítésére, az értékmegőrzés formáinak kialakítására, a 

klasszikus zene és népzene egymást gazdagító, organikus kapcsolatának kiteljesítésére. 

Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeink zenei 

önismeretének megalapozásához, e közösségek hagyományos zenei megnyilvánulásainak 

megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is.  

Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos 

kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a 

variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei 

műveltséget. 

Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra 

értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene 

megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei 

ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására.  

Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket – 

megismerteti a tanulókkal a népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág 

és a formai szerkezet összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi 

sajátosságokkal is összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait. 

Célja az is, hogy felkészítsen a zene emocionális és intellektuális befogadására, a társas zenei 
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aktivitásra.  

A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően közösségi 

megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes 

együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas zenélés, valamint az ehhez gyakran 

társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, közösségformáló 

ereje által hat az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a kapcsolatot a hagyomány és 

ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között. 

 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező. 

Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és 

vokális társaszenét) 

 

 

Hangszeres – egyéni képzés  

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: zeneismeret, kamarazene. 

Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar, vagy a klasszikus zene 

tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres tantárgyhoz szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet 

felvenni. 

** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól tanulható. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

(0–

2) 

(0–

2) 
0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–

6) 

(4–

6) 

4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 
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(2)+6+4 évfolyam: citera. 

  

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni. 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin 

részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5.–10. évfolyamig 

Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 

zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora 

Választható tantárgyak: második hangszer. 

Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

(0–

2) 

(0–

2) 

(0–

2) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–

6) 

(4–

6) 

(4–

6) 
5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 

A képzés évfolyamainak száma:   

(2+1)+5+4 évfolyam: citera. 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 
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Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc  

Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 

Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc  

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

 

A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 

 

I. Bemeneti kompetencia:  

II. Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz 

előképzettség nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a 

tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

III.  

IV. Szakmai kompetencia: 

V. A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – 

különös tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira, fogékonyság a hangszín 

és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a 

zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai érzékenység.  

A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 

A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az 

önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető 

jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, 

táncciklusok szerkesztéséhez. 

A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.  

A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia:  

Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. 

Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásának megalapozásával a 

hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 

 

Társas kompetencia  

Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, 

irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák 

tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni 

a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret, 

táncház). 

 

Módszertani kompetencia  

Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra, 

értő zenehallgatásra nevelése. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes 

kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés 

formáinak kialakítására. 

A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– és 

harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb 

értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése. 
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A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene 

történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése, a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a 

velünk együtt élő népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős 

előadó–egyéniségeinek megismertetése.  

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes 

szórakoztató zene iránt. 

A tanulók zenei ízlésének formálása. 

Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött vagy még 

élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes 

szemléletű feldolgozására.  

Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, 

alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, 

táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a 

népzene eszközeivel. 

A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

 

Művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer „A” tagozat: szolfézs kötelező vagy zeneismeret. 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer„A” tagozat: szolfézs kötelező vagy zeneismeret. 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

Népi hangszer főtárgy „B” tagozat:  szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

Népi hangszer főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer főtárgy „A” tagozat: szolfézs. 

Népi hangszer főtárgy „B” tagozat: szolfézs. 
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Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer főtárgy „A” tagozat: szolfézs 

Népi hangszer főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Népi hangszer főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

 

16.18. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

 

 

 NÉPTÁNC  

 

I. Fejezet 

 

AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti 

néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 

megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az 

alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc 

színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a 

tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is 

hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat.              A 

néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód változás következett be, középpontba 

került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a 

különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. 

Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely 

végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus 

számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti 

átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a képzési 

szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, 

kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. 

                A néptánc oktatása során a kulturális 

értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek 

fejlesztésének lehetséges színtere.  Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a 

kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás 

esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az 

egyéniség fejlődését 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 
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Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
    1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy  

  1 1     1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 

időre utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

 

 

A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése. 
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Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

 A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

 A hagyományos népi játékmód ismerete 

 Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez 

 A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

 A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

 Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

 A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása 

 A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a 

társasági táncélet alkalmainak megismerése 

 A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

 Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti 

alkotásainak megismerése 

 

Személyes kompetenciák 

 Az esztétikai érzék fejlesztése 

 A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

 Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

 Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

 A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

 A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

 A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

 A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 

 A másság elfogadásának képessége 

 Az önálló döntéshozatal képessége 

 Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

 A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

 A szabálytudat kialakítása 

 A csoportnorma kialakítása 

 A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése 

 A közösségi szemlélet kialakítása 

 A környezet megóvásának fontossága 

 Az egészséges életmód igénye 

 

Módszerkompetenciák 

 Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

 Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

 Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 

 Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

 A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

 A hatékony önálló tanulásra nevelés 

 Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 
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környezetben is 

 A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 

 

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Néptánc 

Folklórismeret 

Művészeti záróvizsga 

Néptánc 

Tánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve 

párban – helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott  

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 
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TÁRSASTÁNC 

 

 

AZ ALAPFOKÚ TÁRSASTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

  

A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy 

utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket 

megtartva a tantervi program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás 

megszerzésére, a rendszeres munka igényének kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, 

az önkontroll alkalmazására.  

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek 

szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot 

szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés 

szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak 

előkészítik a társastáncok tanulását, megismertetik a főtárgy előzményeivel a tanulót és 

bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet más ágába valamint a társművészetekbe. A korán 

elkezdett testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus táncokon 

keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók.  

A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik. A 

tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás 

megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. 

Közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő 

művelőjévé, közönségévé válik.  

 

 

 

A képzés struktúrája 

 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak: 

Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 

Társastánctörténet (5– 6. alapfokú évfolyamon, 9.– 10 továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy – az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, 

Társastánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,1–3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc ( 6.alapfokú évfolyamon, 7–8 továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolyamon) 
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Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 2–3 3–4 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező 

tantárgy 
    1  1 1   1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy  

  1 1 1 1   1 1   

Választható 

tantárgy 
2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 

időre utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)  

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti.  

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc  

 

 

A TÁRSASTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók 

személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak 

gyakorlati alkalmazására az élet minden területén 

 

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

 A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja 

 A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése 

 A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete 

 A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése 

 A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, 

koncentrálóképesség) fejlesztése 

 A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása 



167 

 

 

  

 Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása 

 A táncok történeti háttérének ismerete 

 A historikus táncok ismerete 

 

Személyes kompetenciák 

 Az esztétikai érzék fejlesztése 

 A tánc iránti szeretetet mélyítése 

 Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása 

 A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése 

 Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése 

 A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés 

 

Társas kompetenciák 

 A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív 

szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, 

gyakorlati alkalmazása. 

 A táncos partnerkapcsolat kialakítása 

 Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés 

 A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

 A környezet megóvásának fontossága 

 Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása 

 

Módszerkompetenciák 

 A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés 

 A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra 

nevelés) 

 Művészi önkifejezés fejlesztése 

 Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel 

 A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 

 Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 

 Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá  
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Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga: társastánc, társastánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet elérte 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 

tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a 

vizsga alól felmentés adható 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.  

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

16.19. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

 

 

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, 

tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész 

személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban 

szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az 

önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a 

látás kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program bővíti a képi 

műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, 

eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata finomítja a 

kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely 

fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való 

megjelenítésének képességét is. 

 A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését.  
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A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a 

tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók 

érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–és 

iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja 

készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, 

és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a 

múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében. 

 

 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, 

tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák 

fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, 

mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  

– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és 

médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 

– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra 

épülő feladatsorokban, projektekben, 

– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, 

lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 

– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 

aktivitását, a kooperációt és innovációt, 

– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, 

egyéni korrektúra megvalósulása révén,  

– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése. 

 

 

A képzés struktúrája 

 

Tanszakok és tantárgyak 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

Főtárgy:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3-10. évfolyam) 

 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig: 

Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgyak: 
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Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3-10 évfolyam) 

 

A tantárgyak tartalma 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 

alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 

tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, 

technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális 

kézművesség értékeinek továbbadását. 

A vizuális alkotó gyakorlat a képző–és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális 

eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos 

kreatív feladatsorokon keresztül.  

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 

A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti, 

valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi 

lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének 

megfelelően választ 

 

 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1.) (2.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy   2 2 2        

Kötelezően 

választható tantárgy 
     2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 
(2) (2) 

1–

2 

1–

2 

1–

2 

1–

2 

1–

2 

1–

2 

1–

2 

1–

2 

1–

2 

1–

2 

Összes óra: (2–

4) 

(2–

4) 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

4–

6 

 

A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 

időre utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 

átcsoportosítható. 

 

A főtárgyak képzési ideje:  

2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  

3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  

3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Grafika és festészet műhelygyakorlat. 

A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 
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A KÉPZŐ–ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a képző–és iparművészeti oktatás területén: 

A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 

fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 

Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez 

való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást.  

 

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák:  

 A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

 A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  

 Tervezési készség 

 Alkotói magatartás  

 Kreativitás 

 Vizuális gondolkodás  

 Vizuális kifejezőkészség  

 Eszközhasználati készség 

 Anyaghasználati készség  

 Komplex szemlélet 

 Tudatos környezetformálás igénye 

 Biztonságos munkavégzés képessége 

 Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 

 Problémaérzékenység  

 Véleményformálási képesség 

 

 

Személyes kompetenciák: 

 Nyitottság 

 Fejlődőképesség  

 Önállóság 

 Önkifejezés  

 Rugalmasság 

 Érzékenység 

 Kísérletező kedv  

 Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 

 

Társas kompetenciák: 

 Motiválhatóság 

 Empatikus készség 

 Együttműködési készség 

 Kezdeményezőkészség  

 Segítőkészség 

 

Módszerkompetenciák: 

 Figyelemösszpontosítás 

 Gyakorlatias feladatértelmezés 

 Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
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 Következtetési képesség 

 Kreativitás, ötletgazdagság 

 Módszeres munkavégzés 

 Nyitott hozzáállás 

 Probléma felismerés, –megoldás 

 Tervezési készség  

 Új ötletek, megoldások kipróbálása 

 A munkakörnyezet tisztántartása 

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és gyakorlati tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az 

nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak: 

– Műhelygyakorlat  

– Vizuális alkotó gyakorlat 

 

A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy:   

– Művészettörténet  

– Népművészet 

A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli 

és szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak 

csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, 

valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott 

teljesítményi szintet teljesítette. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális 

alkotógyakorlat főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
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A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

vizsga tantárgy végső eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból 

kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 

csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 
 

 

ZÁRADÉKOK 

 
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Alapfokú  

Művészetoktatási egysége  
 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. mellékletének II.39. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a tanulókkal kapcsolatos egyéb közlések dokumentálásához az alábbi záradékokat 

alakítja ki és alkalmazza:  

 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 

 

Rövidítések: 

Beírási napló: Bn.     

Osztálynapló: N.    

Törzslap: TI.    

Bizonyítvány: B    

 

 

113. § (1) A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell 

érvényteleníteni, olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést 

helyesbíteni kell.       

A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének 

lenyomatával kell hitelesíteni. 

  

Pl. 

.   A ................. szót (szavakat) v.  osztályzato(ka)t ....................-ra 

helyesbítettem. 

  TI., B. 

.   A bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem.   B. 

  A bejegyzést töröltem.  Bn.,TI., B., N. 

 

 

Kimaradás záradékai: 
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28.   A tanuló művészeti iskolai szolgáltatása (Ha tanuló a Móra Iskola tanulója)   Bn., TI., B., N. 

    a) kimaradással megszűnt, a létszámból törölve.     

    b) ......... óra igazolatlan mulasztás miatt, megszűnt, a létszámból törölve.     

    c) egészségügyi alkalmasság miatt megszűnt, a létszámból törölve.     

    d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt megszűnt, a létszámból törölve.     

    e) .....................iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve. 

 

    

  A tanuló jogviszonya: (Ha tanuló nem a Móra Iskola tanulója)   

  a) kimaradással megszűnt, a létszámból törölve.   

  b) ......... óra igazolatlan mulasztás miatt, megszűnt, a létszámból törölve.   

  c) egészségügyi alkalmasság miatt megszűnt, a létszámból törölve.   

  d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt megszűnt, a létszámból törölve.   

  e) ................... iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve.   

 

Az Alapfokú Művészeti Iskola tanügyi dokumentumaiban alkalmazandó 

záradékok 

 
Napló, bizonyítvány, törzslap 

 

 A naplók, bizonyítványok, törzslapok lezárásának dátuma: intézményvezető határozza 

meg. 

 

 A naplók lezárása: 

 ezt az egyéni foglalkozási naplót ………., azaz ………………………… (betűvel) 

bejegyzett tanulóval lezártam. 

Dátum,  Aláírás 

 ezt a csoportos foglalkozási naplót ………., azaz ………………………(betűvel) 

bejegyzett tanulóval lezártam. 

Dátum,  Aláírás 

   

 A tanév közben kimaradt tanulók záradéka: 

Ha  tanuló a Móra Iskola tanulója: 

 A tanuló művészeti iskolai szolgáltatása …………………(oka: pl. kimaradás) megszűnt, 

a létszámból törölve. 

        Dátum(kimaradás dátuma), aláírás, pecsét 

  

Ha tanuló nem a Móra Iskola tanulója: 

A tanuló jogviszonya: kimaradással megszűnt, a létszámból törölve. 

 A tanuló áthelyezése másik csoportba ill. másik tanárhoz (tanszakváltás) : 

a) – Áthelyezve a …. számú csoport(törszlap) …. sorszáma alá. 

        Dátum(áthelyezés dátuma), aláírás, pecsét 
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b) – Átvéve a …. számú csoport(törzslap) …. sorszáma alól. 

        Dátum(áthelyezés dátuma), aláírás, pecsét 

 

 Nevelőtestület határozata:  

 A(z) (előképző) …………….. (betűvel) évfolyamba léphet. 

 Ha a főtárgy és a kötelező (választható) tárgy évfolyama nem egyezik meg, külön, 

tantárgyanként kell megjelölni a magasabb évfolyamba való továbbhaladást. 

Pl. A(z) szolfézs tantárgyból ötödik évfolyamba, hegedű tantárgyból harmadik 

évfolyamba, vizuális alkotógyakorlat tantárgyból második évfolyamba, 

gyermektánc tantárgyból előképző második évfolyamba léphet. 

 (Hatodik évfolyam elvégzése után): Alapfokú művészeti iskolai tanulmányait 

befejezte. 

(Ha Alapvizsgát tett): Tanulmányait továbbképző hetedik évfolyamon folytathatja 

 Az ………….(betűvel) évfolyam követelményeit nem teljesítette, tanulmányait az 

……….. (betűvel) évfolyamon folytathatja. 

 Mulasztásai miatt ……………… tantárgyból nem osztályozható, tanulmányait 

………..(betűvel) évfolyamon folytathatja. 

 

 

 Jegyzet rovatba: 

 ………………… tantárgyból dicséretben részesül. 

 (Ha Alapvizsgát tett):  a) Művészeti alapvizsgát tett. 

      b) Művészeti elméleti alapvizsgát tett. 

      c) Művészeti gyakorlati alapvizsgát tett. 

 (Ha záróvizsgát tett):   Fa) Művészeti záróvizsgát tett. 

  

 

 A törzslapok fejlécének üres rovatába be kell írni a tanuló bizonyítványának 

sorozatszámát.  

 

 A törzslapok jegyzet rovatában fel kell tüntetni a kedvezményekre jogosító határozatok 

számát: gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

megállapításával és a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosság igazolásáról szóló 

döntéseket, határozatokat, záradékokat. 

 

 A bélyegző lenyomatot úgy kell felbélyegezni, hogy lehetőleg semmilyen szöveget, 

információt ne takarjon el. Különösen a kézzel írott bejegyzést ne takarja el. 

 

 A szorgalom  jegye a törzslapon és bizonyítványban mindig a főtárgy szorgalom 

jegye. 
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