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BEVEZETÉS
Kedves Olvasó!
Egy olyan iskola pedagógiai programját tartja a kezében, amelynek a gyerekek adták a
nevét: Deák Diák.
Iskolánk jogelődje a Deák Téri Általános Iskola 1952-ben jött létre. Az itt működő iskolaújság címe volt a Deák Diák. 1993-ban az Evangélikus Egyház visszaigényelte a Deák
téri iskola épületét, s akkori fenntartónk, Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzata,
nem tudott másik üres épületet biztosítani számunkra a kerületben. A VIII. kerület ekkor
ajánlotta fel az Orczy úti épületet, így kerültünk 1993-ban a Józsefvárosba. A gyerekek
ekkor javasolták a Deák Diák nevet, hogy ezzel is megőrizhessük múltunkat, hagyományainkat.

Örökségünk:
A Deák Téri Általános Iskola a 70-es évektől Budapest egyik legnépszerűbb iskolájává
vált, mert magas színvonalú angol nyelvoktatás, változatos, tanórán kívüli tevékenységek, kirándulások, táborozások sokasága jellemezte. A tantestület számos oktatásinevelési forma kialakításában, megújításában vett részt: vándortábori mozgalom, erdei
iskola, klubnapközi, tantárgyi integráció stb. Az egész napos nevelés terén végzett munkánkért, Budapestért kitüntetést, a környezetvédelmi tevékenységért Széchenyi-díjat,
2003-ban pedig a tantestület az V. kerülettől „Művelődésért” díjat kapott. Legbüszkébbek mégis arra vagyunk, hogy a gyerekek nagyon szerették az iskolát, igazi alma maternek érezték.
A mai Deák Diák Iskola minden elemében, képviselt értékeiben, légkörében, a Deák
Téri Általános Iskola folytatója.
Természetesen a Deák Diák Iskola ma már más feltételek között, megváltozott szülői és
tanulói körrel, más kihívásokkal szembenézve dolgozik.
Bár 1993 óta élünk a Józsefvárosban, fenntartónk még hosszú ideig az V. kerületi Önkormányzat volt, s mi körzet nélküli iskolaként működtünk. Ennek ellenére nem voltak
beiskolázási gondjaink, sokkal többen jelentkeztek, mint amennyi tanulót fel tudtunk
venni.
Az ok valószínűleg abban kereshető, hogy iskolánkban a magas színvonalú képzés párosul a barátságos, harmonikus tanár-diák kapcsolattal. A tevékenységeket megpróbáljuk a
gyerek képességeihez, tudásához, haladási sebességéhez szabni, így a kiemelkedő képességű és a tanulási, viselkedéséi nehézségekkel küzdő tanulók is megtalálják a helyüket, meleg, szerető légkör veszi körül őket.
2004-ben vette át fenntartásunkat a Józsefvárosi Önkormányzat, s mára 90% körül van
az iskolában a józsefvárosi gyermekek aránya, bár a főváros más kerületeiből, sőt az agglomerációból is érkeznek hozzánk tanulók, többen, mint ahányat fel tudunk venni.
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Erősségünknek tartjuk, hogy tudtunk alkalmazkodni a változásokhoz, és képesek vagyunk megtartani és eredményesen együtt nevelni a hátrányos helyzetű családok gyermekeit a megfelelő anyagi körülmények között élő, kulturálisan igényes, többnyire értelmiségi családok gyermekeivel.
Ez az iskola a lakosok körében népszerű, mert elfogadó és befogadó, a gyermekek számára szeretetteljes és inspiráló légkörű, nyitott a szülők felé. A tantestület pedagógiai
műhelyként dolgozik együtt: folyamatosan részt vesz a pedagógiai innovációkban. Van
körülöttünk egy jelentős szakmai-pedagógiai háttérhálózat, mert magunk is részesei
vagyunk az országos oktatási fejlesztéseknek (SULINOVA kompetencia alapú modulok
kidolgozása és kipróbálása, tanárképző intézmények gyakorló helye, a tantestület szakértő tagjai képzőként vesznek részt a tanártovábbképzésekben, több tekintetben szerepelünk az országos, „Jó gyakorlatok” bemutató helyeként, széleskörű nemzetközi
együttműködésekben veszünk részt. Pl. COMENIUS projektek.)
Sajátosságunk továbbá az emelt óraszámú, színvonalas nyelvoktatás, az SNI tanulók integrálása és egy magas színvonalú művészeti képzés: az Énekes Iskola. A 2010/11-es
tanévtől felmenő rendszerben kiépítjük a néptánc oktatást, és az Énekes Iskola mellé
szeretnénk felnevelni a Deák Néptánc Együttest.
Az énekes iskolai képzés megvalósításával az a célunk, hogy olyan művészi érték, emberi
magatartásforma és igényszint jelenjen meg az iskolában, amely orientáló erővel hathat
mindenkire. Az énekes iskola az egyik legősibb európai oktatási szisztéma 21. századi
adaptációja. A koncert együttes tagjai a magyar zenei élet állandó szereplői, s emellett
minden évben 2-3 külföldi úton vesznek részt. Eddig 10 önálló CD albumot készítettek, s
közreműködtek további 4 CD-n, nemzetközi kórusversenyek nyertesei és díjazottjai.
2008 nyarán a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének döntése alapján iskolánk a II. János Pál pápa tér 4. szám alatti nagyobb iskolaépületbe költözött, ahol két tornaterem és egy korszerű sportudvar áll rendelkezésünkre. Ennek megfelelően sok sportolási lehetőséget kínálunk tanulóinknak. Sportkörünkben kosárlabdázni, futballozni és
kiflingezni lehet, ezen kívül aikido edzések és táncórák vannak minden korosztálynak.
Az elmúlt évek statisztikái alapján tanulóink 30-35%-a gimnáziumba, 50-55%-a szakközépiskolába és 8-10%-a szakiskolába megy.
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Jogszabályi háttér
Törvények:
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 2013. évi CXXXVII. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak módosítása: 2013. évi XCI. törvény
• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
• 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
• 1992. évi XXXIII. törvény.(Kjt.) és annak módosításai a közalkalmazottak jogállásáról
• 1992.évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
• 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

Kormányrendeletek:
• 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet és módosításai, a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben
• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
• 353/2013. (X.4.) Kormányrendelet a 229/2012. (VII. 28.) Kormányrendelet módosításáról
• 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
• 196/2013. (VI.13.) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Kormányrendelet módosításáról
• 299/2013. (VII.29.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011.
(XII.30.) Kormányrendelet módosításáról
• 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról

Miniszteri rendeletek:
• 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről –
• 72/2013. (XI.26.) EMMI rendelet – a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet módosítása
• 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
• 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
• 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
• 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
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• 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről
Pedagógiai programunk az intézményben folyó nevelés-oktatás céljait, feladatait, eszköz
és eljárásrendjét, szabályait tartalmazza. Általános rendelkezéseinek végrehajtásáról az
intézmény további dokumentumai, így a
• Szervezeti és Működési Szabályzat,
• Házirend,
• Éves iskolai munkaterv rendelkeznek, amelyek a pedagógiai programmal megegyező
szellemiségben, ahhoz illeszkedő tartalommal készültek.
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Az iskola
Neve:
Címe:
Fenntartó neve:
Fenntartó székhelye:
Típusa:
Alapfeladata:
Speciális képzési formák:

Deák Diák Általános Iskola
1081 Budapest II. János Pál pápa tér 4.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
1051 Budapest Nádor u. 32.
köznevelési intézmény, általános iskola
nappali rendszerű,
Általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
énekes iskolai program;
néptáncos program
nyelvoktatás magasabb óraszámban
sajátos nevelési igényű tanulók integrálása

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga:
Helység: Budapest
• Helyrajzi száma: 34694
• Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
• KLIK jogköre: ingyenes használati jog
• Működtető neve: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
• Működtető székhelye: 1082 Budapest Baross utca 63-67.
Az intézmény rendelkezésére áll a székhelyén lévő és az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan. A feladatok ellátásához rendelkezésére állnak a leltár szerint nyilvántartott
tárgyi eszközök.
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató munka feladatainak ellátásához
szabadon használhatja. Egyéb célú hasznosítás Budapest VIII. Kerület Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 18/2004. (V. 28.) Ör. számú rendelete alapján történhet.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó
nevelő- oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport
munkáját.
A bélyegzők kiadását a „Bélyegző nyilvántartás” tartalmazza.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
intézményvezető, iskolatitkár.
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1. NEVELÉSI PROGRAM
1.1.
A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,
eljárásai
Alapelvek
A gyermekkor az élet bármely más szakaszával egyenrangú időszak, élményvilága azonban a későbbiek, a felnőttkor szempontjából meghatározó.
A gyermeki élet egyik fontos színtere az iskola, ahol a gyerek számára örömteli, színes,
kiegyensúlyozott életet szeretnénk biztosítani. Ezért szerető gondoskodással vesszük
őket körül, érzelmi és szociális biztonságot igyekszünk nekik nyújtani.
Iskolánk a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő célok és módszerek alapján tervezi meg tevékenységét.
Célunk a ránk bízott gyermekek képességeinek teljes körű kibontakoztatása, ismereteik
bővítése, személyiségük pozitív alakítása.
Fontosnak tartjuk, hogy az iskolába lépés pillanatától kezdve egyetlen gyereket se hagyjunk leszakadni. Ennek érdekében gondot fordítunk tanulóink differenciált fejlesztésére,
osztályközösségeinkben segítő, biztonságot nyújtó légkört alakítunk, ki törekszünk,
súlyt fektetünk a felmerülő konfliktusok körültekintő kezelésére. Az iskolába lépéstől
nyomon követjük a gyermekek tudásának alakulását, s minden diákunk számára biztosítjuk a neki leginkább megfelelő fejlesztést, hogy ezzel is megakadályozzuk a leszakadást. Úgy gondoljuk, mindenkinek van tehetsége valamihez, és az iskola kötelessége,
hogy segítsen a tehetség felismerésében, támogassa kibontakozását.
Kiemelt célunk az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozása.
Ennek érdekében egymástól tanuló, együttműködő pedagógusközösséget alakítottunk
ki. Ez a közösség képes arra, hogy a gyerekekből önálló, motiváltan tanuló diákokat neveljen, és az ehhez megfelelő módszereket és eljárásokat kiválassza, illetve kidolgozza.
Céljaink megvalósításában együttműködünk a szülői házzal. Tiszteletben tartjuk a gyermekeiket ránk bízó családok értékrendjét és kulturális szokásait.
Fontos feladatunknak tartjuk az iskolánkba járó diákok szociális helyzetéből adódó hátrányok kompenzációját is.
Az iskolai munkát segítő minden intézménnyel törekszünk a kapcsolat felvételére és jó
együttműködés kialakítására.
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A pedagógiai folyamat minden kapcsolatrendszerében (diák – diák, tanár – diák, tanárszülő, tanár – tanár) jelen van a tolerancia, a szolidaritás és az együttműködés, mint
alapelv.

Értékek
Iskolánk a személyiséget állítja középpontba, vagyis:
 A gyerek teljes személyiségét tiszteletben tartjuk.
 Elfogadjuk, kiindulási alapnak tekintjük az otthonról hozott tudását, és tapasztalatait
a világról.
 Változatos lehetőségeket biztosítunk számára a különböző képességek kibontakoztatására.
 Fontosnak tarjuk a tanári személyiséget, a tanári szabadságot, önállóságot. (Ahogy ezt
a mottónkban is kifejeztük: “Emberré csak ember által lesz az ember.”)
Pedagógiai munkánk meghatározó fontos értéke a közösség.
“... a gyerekek (...) bonyolult viszonylatok tömegével összenőtt közösséget alkotnak. A
közösség bármely tagjára gyakorolt hatás többé – kevésbé az egész közösséget érinti. Így
a tényleges nevelői helyzet nem gyerekközpontú, hanem közösségközpontú.” (Mérei Ferenc)
A két érték látszólagos paradoxona nagy kihívást jelent számunkra. Mivel minden személyiség fontos, ezért arra törekszünk, hogy egy gyerek se veszélyeztethesse a többiek
egészséges fejlődését, a közösség pedig védőn vegye körül az egyént.
Az iskola hagyományos feladatából következően értéknek tartjuk nemzeti kultúránk és
az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású eredményeinek ismeretén alapuló,
mindig megújulni képes tudást. Erre az értékre alapozva munkánk középpontjában az
élethosszig tartó tanulás képességének megalapozása áll. Törekszünk arra, hogy a gyerekek értéknek tartsák, becsüljék a tudást, és érdeklődéssel, aktívan forduljanak a világban zajló események felé.

Célok
Lelkileg, testileg egészséges gyerekek nevelése.
A személyiség középpontba állításából következik, hogy tanári elfogadó magatartással
segítjük a gyereket abban, hogy felismerje saját értékeit, hogy önbizalomra tegyen szert,
énképe megfelelően fejlődjön. Ez az alapja annak, hogy harmonikus kapcsolatba kerüljön
társaival, környezetével, a világgal.
Az egyének együttműködésére épülő közösségek kialakulásához elengedhetetlen a kooperációs készségek fejlesztése.
Pedagógiai munkánk másik fontos eleme a kommunikációs készségek fejlesztése: kezdve a kudarcmentes írás- és olvasástanulástól a magas szintű írásbeli és szóbeli kifejező
készség kifejlődéséig (anyanyelven és idegen nyelven is). A tehetségeket segítjük eljutni
a művészi kommunikáció szintjéig.
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A tanulási folyamataink középpontjában az alkalmazható tudás kialakítása áll, amely
képessé teszi a gyermekeket az élethosszig tartó tanulásra.
Egész tevékenységünket, tantárgyi rendszerünket meghatározza a problémamegoldó
képesség, a pozitív gondolkodás fejlesztése. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek alkotó
módon, kreatívan tudják kezelni a problémákat.
Ezeket a célokat azoknak a kulcskompetenciáknak a kialakításával érjük el, amelyeket az
Európai Unió alapvetőnek ítélt meg az aktív, hatékony és alkotó állampolgári léthez:
– anyanyelvi kommunikáció
– idegen nyelvi kommunikáció
– matematikai kompetencia
– természettudományos kompetencia
– digitális kompetencia
– hatékony önálló tanulás
– szociális és állampolgári kompetencia
– kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
– esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Ameddig iskolánk nem ad befejezett középfokú képzést, addig törekednünk kell arra,
hogy a gyerekek – általános iskolai tanulmányaik befejezése után – képességeiknek és
elképzeléseiknek megfelelő intézményben tanulhassanak tovább.

1.2

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A kisiskoláskor:
Az iskolába belépő gyerek alapvető jellemzője a játékosság, de igénye van a rendszeres
foglalkozásra is. Egyre hosszabb ideig képes szándékosan figyelni, ha sokféle tevékenységre készteti környezete, személyiségét több irányból érik ingerek.
A mese a kisiskolás életének ugyanolyan lételeme, mint a játék és a mozgás. A mesehallgatás látszólagos passzivitása nagyon is aktív belső munkát rejt: a gyerek érzelmeket él
át, belső képeket alkot, különböző emberi állapotokba, helyzetekbe éli bele magát, megéli a mesét.
Alapvető életkori sajátosságuk az utánzás. Örömmel utánozzák a szeretett tekintélyt, és
szívesen dolgoznak együtt tanítójukkal. A világot mozgás, tapasztalatok szerzése, vagyis
cselekvés során ismerik meg. Ennek az igénynek a kielégítését szolgálja a tánctanítás, a
testnevelés órákon.
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10-14 éves kor:
Ez alatt a négy év alatt a gyerek nagyon nagy változásokon megy át, ez az időszak fejlődés-lélektanilag nem is tekinthető egységesnek.
A felső tagozatba érve egyre több helyet kap az intellektuális tevékenység, persze nem
elvont fogalmi szinten, hanem konkrétumokhoz kötődve, narratív elemekkel átszőve,
sok-sok tevékenységgel körítve. A játék jellege változik, de a későbbiekben is alapvető
cselekvési formának kell maradnia az iskolában. (szituációs játékok, kreatív játékok, alkotó játékok, sport-játékok, feladatmegoldó játékok, stb.)
A kamaszkor kezdetén a gyerekek már intellektuálisan is nagyon élénkek, érdeklődőek,
ez a nagy viták, nagy beszélgetések időszaka. Kritikai érzékük, igazságérzetük igen erős.
A belátás és a türelem viszont még nem elég fejlett.
Ezt a korosztályt jellemzően egyszerre sok dolog érdekli, nagy lendülettel vág neki az új
feladatoknak, de lelkesedése hamar alábbhagy. A napi, ismétlődő feladatok nem vonzzák
annyira, mint a nagy erőpróbát jelentő tettek.
Sajátos jellemzőjük a fiziológiás lustaság, miközben nagy érzelmi viharokat élnek át.
Jobban figyelnek egymásra, mint a felnőttekre, ezért is számos alkalmat kell teremtenünk közös együttléteikre. A kortársi kapcsolatok egyre meghatározóbbá válnak, bár
nagyon erősen keresik a példaképeket (ezt ritkán találják meg közvetlen környezetükben).
Nevelési és oktatási feladatainkat meghatározza a tanulók kulturális helyzete, mentális
és intellektuális állapota. A tanítás során kiindulási alapnak tekintjük a gyerek hozott
tudását, tapasztalatait, értékrendjét.
Fontos a kommunikáció központú magyartanítás, a drámajáték minél többféle órán való
alkalmazása és az érzelem gazdag művészeti nevelés. Azok a változások, amelyek iskolánkat az elmúlt évtizedben érték, egyre inkább a művészeti képzés fontossága felé fordították a figyelmünket. A különféle művészi kifejezésformák jó lehetőséget biztosítanak
pedagógiai céljaink megvalósításához.
A természettudományos tárgyak és a matematikatanítás középpontjába a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését állítjuk. Ez határozza meg az órai tevékenységet, hiszen nem tudományokat, hanem gyereket tanítunk.
Céljaink megvalósítása érdekében kiemelt feladatunknak tartjuk a tanári továbbképzésben való részvételt, hogy az új kihívásoknak új módszerekkel, új attitűdökkel tudjunk
megfelelni.
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1.3

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;
 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel
- a táplálkozás,
- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,
- a családi és kortárskapcsolatok,
- a környezet védelme,
- az aktív életmód, a sport,
- a személyes higiénia,
- az elsősegély-nyújtás alapismeretei,
- a szexuális fejlődés
területén.
2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
- testnevelés órák;
- táncórák
- játékos foglalkozások,
- az iskolai sportkör foglalkozásai;
- tömegsport foglalkozások;
- úszásoktatás;
b) a helyi tantervben szereplő Természetismeret, Biológia, Testnevelés tantárgyak
tananyagai
c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára;
e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- káptalanfüredi tanévnyitótábor
- erdei iskola
12

- nyári táborok
- alkalmi programok, versenyek;
f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
- félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában;
- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A
tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton kell részt venniük.)

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely
sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy
megérkezése előtt. Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
– ismerjék 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 azok gyakorlásához szükséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
– a tanulóknak bemutatjuk, gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;
– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése érdekében:
– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel;
– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;
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–

támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való jelentkezését.

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
Biológia
- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
- komplex újraélesztés
Kémia
- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- forrázás
- szénmonoxid mérgezés
Fizika
- égési sérülések
- forrázás
testnevelés
- magasból esés
Az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja;
valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában
az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.

1.4

A közösség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú pedagógiai feladatok:
– Napindító
– Ennek keretében: Mindennap az aktuális problémák megbeszélése, olyan közösségformáló játékok, melyek segítségével a bezárkózó tanulókat is megszólalásra
és a közösségbe beilleszkedésre tudjuk vezetni.
– A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
– Ennek keretében: Létrehozni, működtetni kell a közösségen belüli kölcsönhatásokat, a közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét: az információs és
értékelő fórumokat, szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenysé14

–
–

–
–

–
–

–
–

gekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm –
a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától
az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.
Az önkormányzás képességének kialakítása.
Ennek keretében: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél
eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Ennek keretében: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Ennek keretében: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának
kialakítása, ápolása.

Iskolai hagyományaink
Az iskolai hagyományoknak értékmegőrző, közösségteremtő, identitásformáló szerepe
van.

Rendezvényeink
A tanév elején, a tanévnyitón kis ajándékkal és műsorral fogadjuk az első osztályosokat.
A szeptemberi káptalanfüredi tanévindító napok keretében az egész iskola négynapos táborozásra megy. A program: sportversenyek, 4 és 7 km-es futás a Balaton partján,
atlétikai versenyek, környezetvédelmi kutatómunka és verseny, tanár-diákmérkőzések,
kirándulás, osztályprogramok, a környék természeti, művészeti, történeti nevezetességeinek meglátogatása, üzemlátogatás, táncház, diákfórum, baleset- és bűnmegelőzési
előadás.
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Iskolánkban a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és
egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepeken megemlékezést tartunk, amelyet a magyar-, történelem- illetve az osztályfőnöki
órákon készítünk elő. A megemlékezés történhet teljes iskolai projektnap keretében is.
Ezek az ünnepélyek történhetnek az iskola épületén belül, vagy külső helyszíneken is.
Költészet napja
Mikulás-járás - A felső tagozat osztályai és a testvér alsós osztályok kis ajándékkal és
műsorral lepik meg egymást.
Márton nap, Luca-nap - Az egész iskola vidám, hagyományőrző ünnepei, amelyen a
gyermekek a népi kultúra tevékenységeit elevenítik fel.
Karácsonyi koncert - Az Énekes Iskola koncertje a templomban valamennyi diák, szülő,
tanár közös ünnepe.
Karácsonyi projekthét – Az osztályok a termek, folyosók díszítésével kezdik a hét előkészítését. Közösen döntik el, milyen múzeumba, kulturális rendezvényre mennek el,
mit néznek meg, hogyan ünneplik közösen a karácsonyt, ajándékokat készítenek. Ennek
a hétnek elsődleges célja, hogy az összetartozást és a család értékeit erősítse. Az egy osztályban tanító tanárok, a nevelőtestület beleegyezésével – amennyiben egy osztály, vagy
évfolyam különleges helyzete azt megkívánja – oly módon térhetnek el ettől a hagyománytól, hogy a foglalkozások tematikája minden esetben a karácsony témaköréhez
kapcsolódjon.
Karácsony – a téli szünet előtti utolsó tanítási nap - Az osztályokon belül bensőséges
hangulatú ünnepen megajándékozzák egymást a gyermekek. A karácsonyi hangulatot
előkészíti a karácsonyi vásár és a közös karácsonyi hangverseny.
Karácsonyi és Húsvéti vásárok - Az osztályok a saját maguk által készített kézműves
termékeket árulják egy napon keresztül, az óraközi szünetekben.
Alapítványi bál - Szülők, tanárok, az iskolát támogató felnőttek, régi diákok és tanárok
számára rendezett bál, amelynek célja, hogy a kellemes együttléten túl, jelentős összeggel gyarapítsa az iskola diákjait támogató VIVIT alapítványt.
Farsang - A közös együttlétet arra használjuk fel, hogy a gyerekek átélhessék a téltemetés, tavaszvárás, hangulatát, a maskarázás örömeit.
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Játszóház - Minden évszakban egy délután az évszaknak megfelelő kézműves foglalkozást tartunk, népi gyermekjátékokat játszunk, és többnyire táncházzal fejezzük be a délutánt.
Versenyek
Bátorítjuk tanulóinkat, hogy vegyenek részt iskolai és iskolán kívüli versenyeken. Ezek
jó alkalmak arra, hogy próbára tegyék tehetségüket, tudásukat.
Folyamatos belső iskolai tanulmányi versenyeink: matematika, idegen nyelv. Ezeken
kívül megrendezzük valamennyi kerületi verseny iskolai fordulóját is. Évek óta nagy sikereket érünk el kerületi, fővárosi szintű tanulmányi, művészeti és sportversenyeken.
Mestermunka
A mestermunka olyan, elsősorban egyéni feladat, amelyen a gyerekek egy segítő tanár
irányításával, hosszabb időn keresztül dolgoznak.
Cél, hogy a gyerekek olvasási kedvét, szövegértését és íráskészségét fejlesszük, alkalmat
teremtsünk arra, hogy olyan témával foglalkozzanak, amely különösen érdekli őket, s e
munka során önállóan használják a könyvtárat, keressenek információt az internet segítségével. A témaválasztásban a tantestület által kínált sok témaajánlat segíti a gyerekeket.
A választott témáról írásbeli munkát kell készíteniük, ez a “Mestermunka”. Az írásbeli
munkához természetesen bármilyen tárgy vagy termék elkészítése társulhat.
Az iskola valamennyi diákja részt vehet ebben a tevékenységi formában: az alsósok kisebb csoportokban, a felsősök pedig egyénileg dolgoznak.
Az elkészült munkákból kiállítást, bemutatót szervezünk, majd katalogizálva az iskolai
könyvtár állományába kerülnek, s így anyagot szolgáltatnak a későbbi kutatómunkához.
Föld Napja
Természet- és környezetvédelmi témanap, amelyen vetélkedőket, kirándulásokat szervezünk, a gyerekek figyelmét közvetlen környezetük tisztaságára és szépségére irányítjuk. Maguk is részt vehetnek annak alakításában: kis közösségek az udvar falára nagyméretű falfestményeket tervezhetnek, alkothatnak.
Zeneszalon - Negyedévenként neves előadóművészek közreműködésével hangversenyeket szervezünk a gyerekeknek, hozzátartozóiknak, barátaiknak.
Családos nap
A gyermeknapot megelőző szombaton egész napos program a családok, tanárok számára: művészeti bemutatók, sport és játékos vetélkedők, hidegtál verseny stb.
Tanévzáró ünnepély, ballagás - A nyolcadik osztályosok elbúcsúznak iskolatársaiktól,
tanáraiktól, az itt töltött sok évtől. Évenként változik a műsor összetétele. (Osztálytáncok, irodalmi műsor, paródiák.) A lényeg egy: létrehozni valamit közösen, amivel megmutathatják, mire képesek, amit ajándékul adhatnak a kisebbeknek, a felnőtteknek és
legfőképpen önmaguknak.
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“Jó tanuló, jó sportoló” díj - A díjjal hatékony tanulásra és ezzel együtt egészséges
életmódra, testedzésre ösztönözzük diákjainkat.
Átadása évente a tanévzárón történik. Az első díj egy serleg, amelyre rávéssük a győztes
nevét, háromszori elnyerés után a győztes megtarthatja a serleget. A 10. helyezettig külön erre a célra készített pólót kapnak a gyerekek. A díjazottak neve és az átadás éve felkerül az iskola épületén belül erre a célra kialakított falfelületre.
VIP-kirándulás A különböző versenyeken (iskolai, kerületi, fővárosi, országos) nyertes tanulókat egy
napra felmentjük a tanítás alól, s ekkor megajándékozzuk őket egy autóbuszos tanulmányi kirándulással, amelynek során évente az ország más és más nevezetes történelmi,
természeti, tudományos vagy művészeti nevezetességét tekinthetik meg.
“Művészpalánta” díj - A díjat a nevelőtestület egyetértésével az a tanuló, vagy azok a
tanulók kaphatják minden tanévben, akik kimagasló művészi tevékenységükkel legalább
fővárosi szinten öregbítik iskolánk hírnevét. A díjazottak neve és az átadás éve felkerül
az iskola épületén belül erre a célra kialakított falfelületre.
“A Deák Diák Általános Iskola Díszpolgára” díj - A díjat a nevelőtestület egyetértésével az a nyolcadikos diák, vagy diákok kaphatják, akik az azt megelőző hét évben kimagasló közösségi tevékenységet végeztek, és a tanulásban is példaként állíthatók kisebb
társaik elé. A díjat a tanévnyitó ünnepélyen az ünnepélyre meghívott külső, prominens
személy, vagy az igazgató adja át.
Dekoráció és dekorációs verseny - Törekszünk arra, hogy az iskola belső környezete
tükrözze gyerekeink változatos, színes tevékenységét valamint esztétikai élményt nyújtson. Egyaránt fontosnak tartjuk a tantermek és a folyosók kulturált dekorálását.
A felső tagozatos osztályok között évente dekorációs versenyt rendezünk. Az iskola életéről rendszeresen fotótablók készülnek, a képzőművész klub alkotásait a folyosókon
állítjuk ki. Az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó díszítést a gyerekek készítik a
rajztanár irányításával. Színes tablókon bemutatjuk társaiknak azokat a tanulókat, akik
valamilyen versenyen sikereket értek el. A dekoráció részének tekintjük az információs
táblákat is (DÖK, pályaválasztási és szülői tájékoztatók).
Népi tánc gála és társastánc gála – Minden tanévben megrendezésre kerülő gálák, ahol
a különböző korcsoportok bemutathatják egymásnak, nevelőiknek és családjaiknak,
hogy mennyit fejlődtek egy év alatt.
Nyári táborok - Évente átlagosan 2-3 tábort szervezünk, ezek közül legtöbben a 80 fős
káptalanfüredi kerületi táborba mehetnek, de szerveződnek osztálytáborok is. A táborok
programjában egyaránt szerepelnek kézműves, sport, kulturális, természetjáró foglalkozások.

18

Feladataink
Említettük már, hogy minden szempontból a Deák téri korszakunk folytatóinak tartjuk
magunkat, de azt is látni kell, hogy hagyományaink folyamatosan átalakulnak (idő, hely,
körülmények változásának hatására). Vannak olyan hagyományaink, amelyek egy-két
éve szünetelnek, de fontosnak tartjuk őket, és mindent megteszünk, hogy újból élhessenek. Ilyen feladat az iskolaújság újraindítása, illetve a klubok kínálatának folyamatos
újragondolása, növelése.

Kapcsolat a régi diákokkal
A tanár-diák kapcsolatok sokszínűségéből, mélységéből következik, hogy ez az erős szál
nem szakítható el egyik pillanatról a másikra, az iskoláról való leválás folyamata hosszú.
A volt nyolcadikosok az új iskolájukból rendszeresen “hazalátogatnak", elmesélik benyomásaikat, problémáikat, segítséget is kérnek, de legtöbbször csak megerősítésre,
beszélgetésre vágynak.
Segítünk, ha tanulási gondjaik vannak, vagy ha munkahelyet keresnek. Meghallgatást
találnak mindazok, akik nem találják meg máshol könnyen a helyüket.
Egy év elteltével aztán már más minőségben vannak jelen az iskola életében: a tanárokat, gyerekeket segítő “ifi”-ként munkálkodnak Tatán, a táborokban, iskolai rendezvényeken. Koruknál, tapasztalatuknál fogva igazi összekötő kapcsot jelentenek a gyerekek
és a felnőttek között. Az “ifi”-ség minden korosztály számára igen hasznos, tevékenységi
köre tovább bővíthető, gazdagítható. Az “ifik” vezethetnek klubokat, szakköröket, aktívan részt vehetnek egy-egy osztály életében.
Az egyetemisták már a tanítási órákban is szívesen részt vesznek, tanítani akarnak. Segítjük azokat, aki tanítási gyakorlatra jönnek vissza hozzánk.
Volt diákjaink segítenek bennünket leginkább abban, hogy megőrizzük iskolánk legszebb hagyományait, legigazibb értékeit.

1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki feladatok
A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában
Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának,
képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a
munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján.
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A pedagógus:
– napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a
tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük;
– tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot
fordít a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a
módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására;
– tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi;
– a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat;
– gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet;
– a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai
eszközök helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről;
– rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen;
– az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen;
– a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli;
– az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani;
– a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen
végzi, s ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése,
amit a tanulók állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek
szervezésével, szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el;
– fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és betartatja velük az iskola házirendjét;
– biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben fejlődjenek;
– feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése;
– tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek megfelelően;
– különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és
a szabadidős foglalkozások megtartása során;
– a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására;
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– a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait;
– a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük
együtt értékeli;
– megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett
gyermekek tanításkor és osztályzásakor;
– az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban
haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget
biztosítva a javításra;
– foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket;
– állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe
tartozó új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani
fejlesztések körében való tájékozódik

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai
Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.
A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése
és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és
iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények,
diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb.
Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a
család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja
a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások
kivédése.

Az osztályfőnök munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka.
Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői
– Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek,
szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak.
– Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához.
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– A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és
társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai normákkal.
– Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan
bővülő ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges
életmód, konstruktív életvezetés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).
– Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő
a tanuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való
beilleszkedését.
– Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására.
– Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt

Témaajánlatok az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A tanulást is tanulni kell
Tanulást segítő tevékenységek
Egészséges életrend
A helyes napirend kialakítása
A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége
Ünnep a családban
Az ünnepek szerepe az emberek életében
Ismerem-e önmagam?
A megismerés forrásai
Baráti kapcsolatok
Részvétel a házi munkában
A nyári szünidő tervezése
A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás
Fiúk és lányok barátsága
A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság
Igazmondás, hazugság
A serdülők biológiai és higiéniai problémái
Fejlesztő játékok tanulása
Tudni illik, hogy mi illik
Illemtan a gyakorlatban
Lakásunk kultúrája
Pályaválasztásra készülünk
Önállóság a tanulásban
Konfliktusok az osztályban
Igaz barátok az osztályban
A kulturált magatartás szabályai
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Viselkedés ünnepi alkalmakkor
Bírálat, önbírálat
A család funkciói
Konfliktus a családban
Fizikai és szellemi munka
A pénz szerepe életünkben
Ápolt, divatos megjelenés
Hogyan rendezném be otthonomat?
A vendéglátás illemtana
A határainkon túl élő magyarság
Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban
Az étkezési kultúra
Az iskolaválasztás gondja
A család pályaválasztási elképzelései
Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában
Törekvés a harmonikus életre
Jövőnkre készülünk
Harcban önmagunkkal
Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban
Ügyintézés a mindennapokban
Barátság, szerelem, szexualitás
Házasság és család, a felbomló család
Hétköznapok és ünnepek a családban
Korunk jellemző betegségei
A fiatalkori bűnözés
A hivatalos helyen való viselkedés illemtana
Különféle tanulási módszerek
A jó időbeosztás, a helyes napirend
Közösségfejlesztő játékok
A kulturált viselkedés alapjai, illem
Ismerős, haver, barát
Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása
Árulkodás, becsület, "betyárbecsület"
Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség
Közlekedési szabályok, utazási illemtan
Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése
Megjelenés, öltözködés
A sport szerepe az egészséges fejlődésben
Helyem a családban, szüleink tisztelete
Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás
Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása)
Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye
A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása
Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Iskolai hagyományok megismerés
Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek.
Szerelem és házasság
Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink.
Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése
Családi hagyományok, ünnepek
A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia
Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen
A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése
Megélhetés, gazdálkodás, jólét
Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága
Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink
Helyünk Európában
Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások
Az információszerzés lehetőségei
Családi munkamegosztás, segítés otthon
A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás
Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás, tánc, képzőművészet stb.)
Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása
Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
Munkánk során kiemelten kezeljük
– a sajátos nevelési igényű;
– a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;
– a kiemelten tehetséges;
– a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését.

1.

Sajátos nevelési igényű tanulók

Fontosnak tartjuk és igen nagy igény mutatkozik arra, hogy szakmai felkészültségünknek és fizikai feltételeinknek megfelelően integráljuk a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket, amennyiben azt a közösség összetétele és állapota lehetővé teszi.
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–

–
–

–

–

–

Az ép és fogyatékos gyermekek együttélésében rengeteg nevelési lehetőség rejlik:
a megértés, a segítés, a szolidaritás, az empátia, a kölcsönösség fontosságának
megértése, megtapasztalása, s így az eredményes társadalmi együttéléshez szükséges szociális készségek jobb megalapozása. Több mint tíz éve programunk
szerves részének tekintjük a sajátos nevelési igényű gyermekek teljes integrációját.
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval
együtt, integrált formában folyik.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI
rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük meg.
Számukra is a helyi tanterveinkben megfogalmazott követelmények az irányadók,
de lehetőségük van a többiekétől eltérő ütemű teljesítésére. Az ő különleges gondozásukhoz felhasználjuk a fejlesztő foglalkozásokat, az iskolán belüli szakmai
team munkáját (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
végzettségű tanító), a nevelési tanácsadók és logopédiai szolgálatok szakembereit, a gyógypedagógiai főiskolával kialakított szakmai együttműködést, a sajátos
nevelési igényüknek megfelelő fejlesztést nyújtó külső szakemberek munkáját.
Együttműködünk az Autizmus Alapítvány Iskolájával és a Nagyothallók Iskolájával, gyakorló helyet biztosítunk az ELTE Gyógypedagógiai Karán tanuló hallgatók
számára. A sajátos nevelési szükségletű tanulók esetében a tanító, az osztályfőnök, a szaktanár a fejlesztő team segítségével kialakított egyéni fejlesztési terv
alapján végzi munkáját.
Gyengénlátók iskolájával

Az ő fejlesztésükre és ellátásukra évekkel ezelőtt megkezdődött, és megállás nélkül tart
a tantestület posztgraduális képzése a különböző tanulási nehézségek kezelésére: ezek
között a képzések között vannak több éves, másoddiplomát adó képzések, mint pl. a fejlesztőpedagógus, és vannak hosszabb-rövidebb, a szakmai kompetenciát fejlesztő képzések: pl. diszkalkulia felismerése és kezelése, a „Sindelar-féle” kognitív képességvizsgáló és fejlesztő terápia, Ayres-terápia. Nincs olyan alsó tagozatos tanítónk, aki az elmúlt 6
évben ne vett volna részt valamilyen fejlesztő továbbképzésben, a felső tagozatosok pedig az évente rendszeres több napos tantestületi képzésen szereznek újabb, elsősorban
módszertani ismereteket a fejlesztéshez (HEFOP 2.1.6, HEFOP 3.1.4, TÁMOP 3.1.4).
A sajátos nevelési igényű, valamint a tanulási és magatartási gondokkal küzdő gyermekek ellátására iskolánkban egy speciális fejlesztő team működik, amely logopédusból,
pszichológusból és két gyógypedagógusból áll, ők a tantestület tagjai. Négyüknek többféle szakvégzettsége van: logopédia, tanulásban akadályozottak pedagógiája,
szurdopedagógia, pszichopedagógia, iskolapszichológia, gyógypedagógiai rehabilitációs
tanácsadás.
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Mindannyiunk munkakörében szerepel a gyerekekkel, a pedagógusokkal és a szülőkkel
való foglalkozás is. Többféle munkaszervezési módot alkalmazunk a gyerekek segítésére, ez minden szinten az egyéni igényektől függ:
– Vannak tanulók, akik kiemelve az osztályból, órarend szerint, az osztálytanítóval
egyeztetve egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésen vesznek részt valamely tanóra
ideje alatt. A fejlesztést a logopédus illetve a gyógypedagógus végzi.
– A tanítási órák után is történik egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztés. Ezt a logopédus, illetve a gyógypedagógus, a tanító vagy a szaktanár végzi. Ilyenkor korrepetálásnak nevezzük a foglalkozást.
– Bizonyos esetekben a gyógypedagógus részt vesz az órán, differenciált foglalkozás
keretében egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez, ekkor egyszerre segíti közvetlenül a gyereket, szakmai tanácsaival pedig a pedagógust.
– Rendszeres konzultációt tartanak a fejlesztő team tagjai az osztálytanítókkal a gyerekek egyéni fejlesztéséről, a team tagjai segítenek a tanítóknak az egyéni fejlesztési terv összeállításában.
– A felső tagozaton az egy osztályban tanítók félévente kétszer tartanak az osztályfőnök vezetésével ülést, amikor minden egyes gyerek fejlődését megbeszélik. Ezeken az üléseken részt vesznek a fejlesztő team tagjai is, és szakmai tanácsokkal segítik a tanárokat.
– A fejlesztő team tagjai rendszeresen konzultálnak az integrált tanulók szüleivel, tanácsokat adnak az esetleges otthoni fejlesztésre.
Az integrációt segítő külső kapcsolatok
Sajátos nevelési igényű gyermekek normál iskolában történő nevelése-oktatása csak
egész széleskörű külső kapcsolatrendszerrel valósítható meg: minden szükséges szakmai kompetenciát, amellyel az iskola nem rendelkezik vagy meg kell vásárolni, vagy a
törvényes ellátó rendszeren belül a gyermek számára időlegesen be kell hozni az iskolába.
A szakmai kapcsolatrendszert mind horizontálisan mind vertikálisan széleskörűen kiépítettük.
Vertikális kapcsolatnak tekintjük a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjával foglalkozó óvodával a szakmai együttműködést, vagy azt, hogy gyakorló helyet nyújtunk az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Karának, s rendszeres szakmai konzultációra van lehetőségünk a gyógypedagógus képzőkkel.
Horizontális kapcsolatnak tekintjük a pedagógiai szakszolgálat intézményeivel történő
együttműködést: nevelési tanácsadó, logopédia, rehabilitációs és áthelyező bizottságok.
A fogyatékosok speciális nevelését végző intézményekből rendszeresen utazó tanárok
járnak iskolánkba fejlesztő foglalkozást tartani a gyermekeknek. A nagyothallók iskolája
valamint az autisták intézete rendszeresen küld hozzánk gyerekeket, akik néhány éves
náluk végzett fejlesztés után alkalmassá válnak az integrációra.
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2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek
segítik:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;
egyéni foglalkozások;
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata;
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
iskolai sportkör, szakkörök;
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).

Szabadidős klubok:
Hagyományosan 5-10 klub, zenei és tehetséggondozó szakkör működik az iskolában,
mert céljainknak, elveinknek megfelelően nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek sok
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mindenben kipróbálhassák önmagukat, megtanulják a szabadidőt élvezetesen, sokféleképpen eltölteni. A klubok egyben a tehetséggondozás színterei is voltak, ezért szeretnénk ezt a formát a jövőben is megtartani.
Sok éve folyamatosan működő klubjaink: kézműves, sakk, fotó, kis szakács/kukta, táblajátékos, stb.
Vannak olyan klubjaink is, melyek nem heti rendszerességgel működnek, hanem havonta jelentenek – többnyire a hétvégén – hosszabb programot. (Pl.: múzeumbarátok, zenebarátok, természetjárók).
Énekkar/Kiskórus/Nagykórus:
A gyerekek egy művészeti közösség alkotó munkájában vesznek részt.
Diáksportkör:
A céljaink és a feladataink között már megfogalmaztuk, mennyire fontosnak tartjuk a
testedzést, ezért igyekszünk minél több lehetőséget adni az iskola minden tanulójának
az egészség megőrzését biztosító testmozgásra. Jelenleg két sportkör működik (kosárlabda, futball), a továbbiakban bővíteni kívánjuk a választékot.
Tanfolyamok
Szervezését igény és lehetőség szerint felvállaljuk szülői, illetve alapítványi finanszírozással. (Pl.: különböző sportfoglalkozások: karate, futball, asztalitenisz, balett, művészeti
foglalkozások: kerámia, dráma stb.)

4. A tehetséggondozás legfőbb színtere iskolánkban
Énekes iskolai tagozat
Az 1996/97-es tanévben kezdett kiépülni felmenő rendszerben iskolánkban egy művészeti tagozat, nevezetesen az énekes iskolai képzés. Kiépülése a 2003/2004-es tanévben
befejeződött. Így az iskola tanulóinak fele vesz részt az énekes iskolai képzésben. Ennek
a képzésnek a tapasztalatai fordítják figyelmünket egyre inkább a művészeti képzés fontossága felé.
Az énekes iskolai tagozat szakmai oktató-nevelő munkáját a Budapesti Énekes Iskola
(BÉNI) művész-tanárai végzik, ők dolgozták ki az általános iskolai tanrendbe szervesen
illeszkedő énekes iskolai programot.
A BÉNI 1984-ben Dobszay László javaslata alapján létesült – kísérleti műhelyként – Budapest III. kerületében a Leővey Klára Ének-zene Tagozatos Általános Iskolában. Működési feltételeit kezdetben a Művelődési Minisztérium és az MTA Soros Alapítvány biztosította, majd a Fővárosi Önkormányzat támogatta a műhelyt.
A BÉNI 1996-ban vált a Deák Diák Iskola szerves részévé, amikor az általános iskolai
tanrendbe illeszkedő énekes iskolai képzés elindult. A BÉNI működését egyrészt a Deák
Diák Iskola órabankja, másrészt a Józsefvárosi Zeneiskola biztosítja.
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A Budapesti Énekes Iskola a schola cantorum, avagy katedrális iskola néven ismert, legősibb európai oktatási szisztéma és iskolatípus magyarországi megvalósítása.
Céljai és módszere tekintetében a nyugat-európai katedrális iskolákhoz hasonló, ám
emellett természetesen a magyar ismeretanyag és zenei kultúra átadását célozza meg a
Kodály Zoltán–Ádám Jenő által megalapozott zeneoktatási módszer és a középkori
schola hagyomány szintézisét alkalmazva.
Az oktatási forma lényege az, hogy zenei képességvizsgálat után a megfelelt és felvett
gyerekek egy énekes osztályban – zenei tagozatként – saját tanterv, speciális tankönyv
alapján, heti két órában tanulják az ének-zene tárgyat, másodiktól szolfézs, harmadiktól
hangszeres- és egyéni hangképzésoktatásban részesülnek, a tanévben meghatározott
számú egyházzenei szolgálatot teljesítenek, valamint iskolai kamara-hangversenyeken
vesznek részt.
Az énekes iskola célja az, hogy már kisgyerekkorban bevezesse tanulóit az “ars musica”
ízlés- és emberformáló tudományába. A kicsik már kezdetektől fogva hivatásos muzsikusokkal együtt lépnek föl az egyházi és a világi színpadokon, ahol az európai zeneművészet remekműveivel kerülnek kapcsolatba, és rendszeresen elő is adják azokat tanulmányaik során.
Az énekes iskola nem zenei szakembereket, hanem zenélni szerető, zeneértő, az európai
egyházi és világi zenét jól ismerő és művelő embereket képez.
A BÉNI nevelő munkája lehetőséget kínál a szerényebb zenei adottságokkal rendelkező
gyermekek számára is, hogy képességeiknek megfelelő szinten és mértékben bekapcsolódhassanak a közös énekes tevékenységbe.
A BÉNI feladata, hogy a tanulókat az általános zenei műveltség elsajátítása mellett kétirányú zenei tevékenységre készítse föl: rendszeres egyházi liturgikus szolgálatra és az
erre épülő koncertezésre.
A 8 év folyamán egyéni és közös foglalkozásokon sajátítják el a diákok a tananyagot,
amely az európai egyházi és világi zene klasszikus értékeiből, remekműveiből tevődik
össze. A BÉNI egyházzenei profilja: gregorián és művészi többszólamúság szerves egysége - főként a korai többszólamúság (benne énekes és hangszeres szólamok vegyítése),
reneszánsz és barokk zene, valamint a kortárs művészet - mely utóbbi propagálása egyben kultúrmissziós feladata is.
A schola-hagyománynak megfelelően a tanulók már első osztályos koruktól részt vesznek az egyházi zenés szolgálaton. Egyes tanulóknak énekesi szólófeladatokat is el kell
látniuk, hiszen a BÉNI nem kórusiskola. Ezért az énekes osztályok tanulói rendszeresen,
évközi kamarakoncerteken mutatják be felkészültségüket.
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A hangszertanulás a BÉNI- ben nagyon fontos, melyet érettségtől függően 2. vagy 3. osztálytól kezdenek a gyerekek. Az énekes osztályokba járók kétharmada tanul hangszert. A
Józsefvárosi Zeneiskolával gyümölcsöző, összehangolt együttműködést folytatunk e tekintetben.
Oktatási struktúránk alappillére, hogy egy-egy évfolyamot az 1-8. osztályig ugyanaz az
énektanár oktatja. Ő tehát a liturgikus zenei vezető, zenei osztályfőnök és hangképző
tanár. Jelentősége azonban ezeken is túlnő, hiszen ő az, aki az iskolába belépő kisdiák
útját végigkíséri tanulmányaiban, s egyéb problémáinak megoldásában is segítője, tanácsadója.
Hangszeres oktatás
Minden tanulónknak lehetőséget biztosítunk a hangszeres zenetanulásra: a VIII. kerületi
Zeneiskola kihelyezett tagozatai (szolfézs, furulya, zongora, hegedű, gitár) működnek az
iskolában.
Néptánc tagozat
A 2010/11-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben építjük ki a néptánc oktatást,
amely megalapozza a majdani Deák Néptánc Együttest.

5. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek
Iskolánk tanulóinak körülbelül egyharmada a törvény szerint meghatározott módon
hátrányos helyzetű, ők azok, akik a lakóhelyük szerinti önkormányzattól rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt kapnak. Közülük több mint 10% halmozottan hátrányos
helyzetű, vagyis szüleik, gondviselőjük iskolai végzettsége nem magasabb a nyolc általánosnál. 20% körül van a legkülönfélébb (egészségügyi, szociális, anyagi stb.) okok miatt
veszélyeztetett tanulók aránya.
A gyermekek ezen csoportjai között természetesen több kevesebb átfedés van, de kétségtelenül ők azok, akiknek az esélyegyenlőségére, hátránykompenzációjára fokozott
figyelmet, munkát, energiát fordítunk.
Az esélyegyenlőség biztosításának intézményi részletes leírását az Iskolai Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv tartalmazza.
Pedagógiai munkánk alapelve a teljes inklúzió és integráció, ezért iskolánkban csak heterogén összetételű tanulói csoportok léteznek, és valamennyi programunk nyitott valamennyi tanulónk számára.
A tanulási folyamatszervezésben és a tanulói értékelésben, a szabadidős tevékenységek
kialakításában az Integrációs Pedagógiai Program szempontrendszere szerint járunk el.
Ezt a munkát jóval az IPR megjelenése előtt, az 1990-es évek közepén kezdtük el, azóta
folyamatosan fejlesztjük és a változó körülményekhez alakítjuk inklúziós tevékenységeinket.
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Eredménynek tekintjük, hogy mindezidáig valamennyi tanulónkat be tudtuk iskolázni a
8. év végén a következő iskolafokozatba, és az országos kompetenciaméréseken az országos átlagot némileg, illetve bizonyos évfolyamokban és területeken jóval meghaladó
átlagokat értünk el.
Rászoruló diákjaink tanulási segítése egyéni fejlesztési terv alapján folyik (korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, differenciált feladatok), a szabadidős programok bizonyos
részét pedig tankerületi és alapítványi segítséggel tudjuk számukra biztosítani (pl. múzeum, színházlátogatások, sportklubban való sportolás stb.).
Valamennyi tanulónk számára szükség szerint szervezünk fejlesztő foglalkozásokat. A
különböző speciális nevelési igényű gyerekek számára (beszéd, írás, olvasás, számolás
tanulásának zavarai, pszichés és magatartási problémák, súlyos szociális hátrányos
helyzetből adódó elmaradás) egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat tart a logopédus és a fejlesztőpedagógusok. Ehhez két fejlesztő terem áll rendelkezésünkre.
A tanórákon a tanítók és tanárok – akik közül többen különböző fejlesztőpedagógiai
képzéseken vettek részt – a tanulás szervezésével igyekeznek minden tanulót a képességeinek megfelelő feladattal segíteni a haladásban. A tanári korrepetálás a különböző
okok miatti lemaradás behozását és a tehetséggondozást szolgálja.
Hagyományosan igen sok iskolán kívüli programot tervezünk, mert fontosnak tartjuk,
hogy diákjaink eljussanak a legkülönbözőbb helyszínekre. Sajnos az iskolán kívüli programok költségei egyre magasabbak lesznek, így fontos feladatunk a rászorulók számára
szükséges költségek előteremtése.
Évente több táborunk van, minden osztály részt vesz erdei iskolai táborozáson és a
négynapos káptalanfüredi tanévindító és sportrendezvényünkön. Mindezeket képtelenek lennénk megvalósítani, ha nem vennénk részt pályázatokon. Minden iskolán kívüli
tevékenységre pályázatot adunk be, ezek jelentős százalékban sikeresek.
Lakóhelyük önkormányzatától rendkívüli nevelési segélyt, valamint étkezési hozzájárulást kapnak tanulóink.
A Szülői Tanács javaslata alapján a VIVIT Alapítványra befolyó összeg egy részét is a tanulók szociális támogatására fordítjuk.

1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
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3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet –
tanórán kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
– a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);
– tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;
– sportélet;
– túrák, kirándulások szervezése;
– kulturális, szabadidős programok szervezése;
– a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).
5. Ezekben a kérdésekben
– az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt
az osztályfőnököknek ki kell kérniük;
– a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves
munkatervének összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie.
6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
– az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott
rendelkezéseinek elfogadása előtt,
– a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
– az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
– a házirend elfogadása előtt.
8. Az iskolavezetés és a DÖK között a diákönkormányzatot segítő tanár tartja a
kapcsolatot. A DÖK működésének egyik fontos színtere az évente megrendezésre
kerülő diákfórum (a négynapos káptalanfüredi tanévindító tábor keretében).
A Diákönkormányzat aktívan részt vesz szinte valamennyi iskolai közös program
(felsorolás a hagyományoknál, lásd: 25. oldal) megtervezésében, szervezésében,
lebonyolításában.

1.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
Szülői részvétel az iskola munkájában
Az iskolai élet három egyenrangú szereplője a diák, a tanár és a szülő. Iskolánk nyitott a
szülők előtt fizikai és átvitt értelemben egyaránt, a szülők betekinthetnek a gyerekekkel
való foglalkozásaink bármely területére, igényeik, véleményük megfogalmazásával alakíthatják az iskola munkáját, a képzés tartalmát. Sikeres és hatékony nevelőmunkát csak
akkor tudunk végezni, ha minden tekintetben együttműködünk a szülői házzal.
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A szülői együttműködés fórumai:
 az osztályok szülői munkaközösségei
 Szülői Tanács (az osztály szülői képviselői alkotják)
 Intézményi tanács
A közvetlen információcsere a szülői értekezleteken, fogadóórákon és az egyéni megbeszéléseken történik. Szükség esetén családlátogatásokra is megyünk.
A pedagógusok és a szülők az iskolai életet érintő kérdésekben megbeszéléseket folytatnak a szülői munkaközösségek által szervezett találkozókon, a Szülői Tanács (havonta),
valamint az Intézményi tanács (kéthavonta) ülésein. A Szülői Tanácsban részt vesz az
igazgató és a kapcsolattartással megbízott tanár, aki egyben az Intézményi tanács tagja
is. Így a résztvevő személyeken keresztül is megvalósul a közvetlen információcsere.
A szülők tájékoztatásának lehetőségei:
Az iskola leveleket küld az aktuális programokról, az adódó problémákról. A legfontosabb információkat a szülői hirdetőtáblán rendszeresen megjelentetjük. Valamennyi
információt feltesszük az iskola honlapjára. A szülőket az osztályfőnök az e-naplóba írt
üzenetben is értesítheti.
Az Intézményi tanács szülő tagja a Szülői Tanácsot tájékoztatja, ők pedig az osztályok
szülői közösségeit.
Az oktatómunkáról információt kaphatnak még úgy is, hogy előzetes egyeztetés után a
gyerekekkel folyó munka bármely területére betekinthetnek. Minden félévben nyílt napokat tartunk az alsó és felső tagozatos tanulók szülei számára.
A gyerekek iskolai életében segítőként is részt vehetnek a szülők. Programokat szervezhetnek, segíthetnek azok lebonyolításában, elkísérhetik a gyerekeket a különböző rendezvényekre, foglalkozásokra. Előadásokat, foglalkozásokat tarthatnak.
Az alapítványainkra történő befizetéssel a szülők anyagilag is támogathatják az iskolát. A
pénz felhasználására javaslatokat tehetnek egyrészt, mint befizetők, másrészt, mint kuratóriumi tagok.

Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) joga van megismernie.
A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
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az iskola honlapján;
az iskola fenntartójánál;
az iskola irattárában;
az iskola könyvtárában;
az iskola nevelői szobájában;
az iskola igazgatójánál;
az iskola igazgatóhelyetteseinél;
a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél

Szülői klub / Anyaklub:
Havonta tartunk tréningszerű foglalkozásokat a szülőknek, amelyeken megismerkedhetnek a korszerű tanulásszervezési módokkal és az új tanítási módszerekkel. A szülői
klubok témáját, tartalmát a szülőkkel közösen alakítjuk ki. Hívunk külső előadókat is. Cél
az, hogy a szülők saját élményű tapasztalatot szerezzenek a XXI. század iskolájáról.

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívül intézményekkel
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
– Az intézmény fenntartójával: Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ
– Az intézmény működtetőjével: Józsefvárosi Intézményműködtető Központ
– A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: Budapest Főváros VIII. ker. Önkormányzat,
– A megyei, fővárosi pedagógiai intézettel: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
– A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: a KIK Budapest VIII.
tankerülethez tartozó intézmények
– A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Józsefvárosi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
– A VIII. kerület fenntartásában működő óvodák
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres
munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
– Az iskolát támogató VIVIT alapítvány, A Deák Téri Iskola Fennmaradásáért Alapítvány, Ébredések Alapítvány kuratóriumával.
– Az alábbi közművelődési intézményekkel: Kesztyűgyár, Orczy kert, MÜPA, Budapesti Fesztiválzenekar, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
– Az alábbi társadalmi egyesületekkel: Tabáni Sportegyesület, Roma Önkormányzat
– Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: katolikus, református, evangélikus, izraelita, HIT
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A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó
nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti.
3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres
kapcsolatot tart fenn a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat illetékes egészségügyi
dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatát, a szülőt előre értesíti/tájékoztatja.
4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálattal. A
munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a felelős.
5. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az
iskolában működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a területi (iskolaközi)
szakmai munkaközösségek munkájába.

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
– osztályozó vizsga,
– pótló vizsga,
– javítóvizsga.
1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
– a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
– engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
– ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
– ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
2. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik,
távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné.
3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
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A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel, osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal, javítóvizsga esetén,
a tanév végén (bizonyítványosztáskor)közölni kell.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Az iskola tanulói közé felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni, mindkettő jelentkezés
alapján történik.
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz
meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz, ha az osztály létszáma és
tanulói összetétele (SNI tanulók) ezt lehetővé teszi.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
– a gyermek lakcímkártyáját és személyi azonosítóját;
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
– a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;
– szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
Felvételi szempontok az Énekes Iskola első osztályába (az énekes osztály nem körzeti
beiskolázású):
– iskolaérettség
– az egyházi szolgálatokon megjelenés/szereplés elfogadása
– az Énekes Iskola minden kötelezettségének elfogadása
Felvételi szempontok a Néptáncos első osztályába:
– iskolaérettség
– az táncgálákon/fesztiválokon a megjelenés/szereplés elfogadása
– a néptáncos osztály minden kötelezettségének elfogadása
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
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Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között
sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend
tartalmazza.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
– a tanuló lakcímkártyáját és személyi azonosítóját;
– az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
Átvételnél a felvételi mérlegelés fő szempontja:
– az adott közösség életére milyen hatást gyakorolhat az új tanuló,
– mennyire indokolt az ő életében az iskolaváltás szükségessége,
– a szülő egyetért-e a pedagógiai programunkban szereplő alapelvekkel, értékekkel, célokkal.
Az átvételről az igazgató a leendő osztályfőnök javaslata alapján, a szülő és a diák meghallgatása után dönt.
Speciális körülmények esetén (mint például külföldön tanultak), a felsőbb osztályokba
érkezőknél az igazgató az adott szaktanárok bevonásával dönthet arról is, hányadik osztályba veszi fel a tanulót (a beírt, elvégzett osztályok ellenére).

Integrálandó tanulók felvétele:
Szempontok:
– rendelkezik-e az iskola a tanuló fejlesztéséhez megfelelő szaktudással és fizikai
feltételekkel
– a befogadó gyermekközösség emberi, tanulmányi helyzete és teherbíró képessége
A felvételről az igazgató az osztálytanítóval, osztályfőnökkel együtt dönt az iskolai fejlesztő team véleménye alapján.
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2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
2.1 A választott kerettanterv
Iskolánk az http://kerettanterv.ofi.hu/ oldalon is közzétett kerettantervek közül választotta a helyi tanterv megírásához kapcsolódó elemeket, a következők szerint
alsó tagozat

1. melléklet

felső tagozat

2. mellékelt

Kerettanterv az általános iskola 1-4 osztályai számára
Kerettanterv az általános iskola 5-8 osztályai számára
5. osztályban a Hon és népismeret tárgyat választottuk
A természettudományi tárgyak esetében
ahol erre mód volt, a B változattal dolgoztunk.
Énekes Iskola kerettanterve 1-8 évfolyam számára

Énekes iskolai 7. melléklet
osztályok 1-8

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszámok
A választott kerettanterv feletti óraszámokat közös megegyezéssel a következőképpen
osztottuk el. (A részletes elosztás a helyi tantervekben kiosztott óraszámoknál jelenik
meg.):
– az idegen nyelv 3. osztályban történő bevezetése
– valamennyi osztályban (5-8. évfolyamig) az idegen nyelvoktatás óraszámának
emelése
– az énekes osztályban a felső tagozaton az ének óraszám emelése
– a magyar, a matematika, a történelem, a természetismeret és fizika tantárgyak
esetében egy-egy évfolyamon az óraszám megemelése a tananyag mélyebb elsajátítása végett.
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A szabadon tervezhető órák tantárgyak közötti elosztását az alábbi táblázat tartalmazza:
Tantárgy

1

2

3

4

5

6

7

8

Szt.

Sz.t.

Sz.t.

Sz.t.

Sz.t.

Sz.t.

Sz.t.

Sz.t.

1

1
2

1
1
0,5

0,5;0
1; 1
0,5;0

0,5;0
1;1
1;1
0,5;0

1; 0,5
1; 1
1; 0,5

0,5; 0
1; 1
1; 0,5

Magyar
1
Idegen nyelv
Matematika
1
Történelem
Erkölcstan/hittan
Természetismeret
/környezet
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vízuális kultúra
Dráma, tánc/Hon és
népismeret
Informatika
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhe2
tő volt

1

0,5
0,5; 0,5

2

3

3

0; 1

0;1

0; 1

0; 1

2

3

3

3

2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben érvényes óraterv a szabadon tervezhető
órák felosztásával (I. táblázat)
Tantárgy

1

2

3

4

Magyar
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Erkölcstan/hittan
Természetismeret
/környezet
Biológia
Fizika
Kémia
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5
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1
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2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben megszűnő óraterv óraszámai (II. táblázat)
Tantárgy
Magyar
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Erkölcstan/hittan
Természetismeret/
környezet
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene

1

2

3

4

5

6

7

8

R

R

R

R

R

R

R

R

9

9

4,5

4,5

8
2
4,5 4

7,5
3
5

4
4
4
2,5

4,5 4
4
3
2,5

4,5 4
4
3,5
2

4,5 4
4
3,5
2

1

1

1

2

2

3
2
1,5
1,5
1,5
1,2

1,2

Vizuális kultúra
1
Dráma, tánc/Hon
és népismeret
Informatika
Technika, életvitel 1
Testnevelés
3
Osztályfőnöki

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5
2
1,5
1,5
1,2

1

1

1

1

1

1

1

0,5
1
1
3
1

0,5
1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

1
3

1
3

1
3

Felmenő rendszerben változó óratervek érvényessége
Tanév
/
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
évfolyam
II. + heti 2
1. évfolyam
I. táblázat I. táblázat I. táblázat I. táblázat
testnevelés
II. + heti 2
2. évfolyam II.
I. táblázat I. táblázat I. táblázat
testnevelés
II. + heti 2
3. évfolyam II.
II.
I. táblázat I. táblázat
testnevelés
II. + heti 2
4. évfolyam II.
II.
II.
I. táblázat
testnevelés
II. + heti 2
5. évfolyam
I. táblázat I. táblázat I. táblázat I. táblázat
testnevelés
II. + heti 2
6. évfolyam II.
I. táblázat I. táblázat I. táblázat
testnevelés
II. + heti 2
7. évfolyam II.
II.
I. táblázat I. táblázat
testnevelés
II. + heti 2
8. évfolyam II.
II.
II.
I. táblázat
testnevelés
Mint az a táblázatból látható, először a 2016/2017-es tanévben lesz olyan állapot, hogy
minden évfolyamon egyféle óratervi táblázat és ehhez kapcsolódóan egyféle kerettanterv lesz érvényben, ha addig egyéb változtatásra nem kerül sor.
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2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához,
amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.
Kivételt képeznek az énekes iskolai tankönyvek, amelyek egyenlőre nem szerepelnek a
hivatalos tankönyvjegyzéken.
Valamennyi tantárgy esetében a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő
alapvető szempontokat vesszük figyelembe:
– összhangban legyen a pedagógiai programban kifejtett pedagógiai alapelvekkel,
értékekkel, célokkal, feladatokkal
– legyen alkalmas differenciálásra, képességfejlesztésre
– a képességfejlesztésen belül különösen szem előtt tartjuk, hogy alkalmas-e a taneszköz a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztésére
– alkalmas legyen a tevékenységeken keresztül való tanulásra
– a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő módszerek alapján tervezze meg a
tevékenységeket
– a gyerekek számára egyértelmű, áttekinthető, érthető utasításokat, feladatokat
tartalmazzon
– ösztönözze a sokoldalú kommunikációt
– az ára ne jelentsen elviselhetetlenül nagy terhet a szülők számára
A taneszközök kiválasztásáról a munkaközösségek döntenek a fenti szempontok figyelembe- vételével.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósítása
A tantárgyak céljai, jellemzői
Alsó tagozat (1.-4. évfolyam):
Az alsó tagozat tantárgyai egységesen jellemezhetők, nem válnak még élesen külön a
tárgyak, összefogja őket a tanító személye is.
Az iskolába lépő gyereket a tanító vezeti be az iskola életébe. Fontos feladata a családokkal való jó kapcsolat kiépítése. A gyerekeket megismerteti az iskola szokásaival, az iskolában folyó munkával. Törekszik a jó kapcsolat kialakítására a tanító, az iskola, a tanuló
és a tanulás között.
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Fontos, hogy a gyerek és a közösség kölcsönösen megszokja, elfogadja egymást, így biztonságban, társaival tevékeny együttműködésben végezhesse mindenki a munkáját.
Az anyanyelvi tárgyaknál fontos célunk az, hogy a gyerekek képesek legyenek megfogalmazni, leírni, kifejezni gondolataikat. Ezért kiemelt feladatunk a gyerekek kommunikációs képességének fejlesztése. Fontos, hogy a mesén keresztül vezessük be a gyerekeket az olvasás szépségeibe. A mesében rejlő magatartási minták, a konfliktuskezelési
módok példaértékűek a számukra. A mese átélése során erkölcsi értékeket ismerhetnek
meg, élményeik megszilárdulnak, képzeletük mozgékonyan követi a történéseket. Az
egyszerű gyakran mesei környezeten alapuló szövegekkel való változatos munka alapozza meg a gyerekek biztonságos szövegértét. Ezen az alapon folyik az olvasás egyre
biztonságosabb tudássá való formálódása, hogy megfelelő alapokat képezhessen az élethosszig tartó tanuláshoz.
Az egyéni differenciálás és gyakorlás fontos eszköze a számítógép és a könyvtárban végezett munka.
Az idegen nyelv tanításának az alsó tagozaton az a célja, hogy kedvet ébresszen a gyerekekben a nyelvtanulás iránt. Fontos, hogy megalapozzuk a későbbi sikeres nyelvtanulást
azzal, hogy a gyermekkorban meglévő természetes nyelvtanulási képességre alapozva
kezdjük meg az ismerkedést az első idegen nyelvvel.
A matematika a valóság megismerésének egyik eszköze, a logikus, az alkotó, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének fontos színtere. A gondolatok megfogalmazásának itt is kiemelten fontos eszköze a nyelv, ezért a matematika órákon is nagy súlyt fektetetünk a helyes és szabatos beszédre. A tárgy tanulása a cselekvő, személyes tapasztalatszerzéssel kezdődik és konkrét helyzetekhez kötött tevékenységek során fokozatosan,
tudatos fejlesztéssel közelít az absztrakt gondolkodás kialakulásához. Az alsó tagozat
munkájára jellemző tevékenységek az összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés
megfigyelés, emlékezet (mozgásos, tárgyi, fogalmi) fejlesztése, a megfigyeltek kifejezése
mozgással, tevékenységekkel, szavakkal, adatok feljegyzése, rendezése, rendszerezése,
köztük összefüggések keresése, felismerése, kifejezése.
A természetismeret tárgy tanításának célja olyan tudásrendszerek megalapozása, amelyek képessé teszik a gyerekeket olyan magatartásminták elsajátítására, amelyekkel
megóvhatják a természeti környezetet, és képessé teszik őket a szakrendszerű képzésben belépő szaktárgyak színvonalas tanulmányozására.
Ebben az életkorban alapvető fontosságú a tapasztalatok, élmények szerzése, a tevékenységen keresztüli közvetlen kapcsolat a természettel. A gyerekek változatos formában szervezett tevékenységek keretében próbára tehetik ötleteiket, kielégíthetik kíváncsiságukat. A lehetőségekhez képest mindent “kipróbálhatnak”, a jelenségekre magyarázatokat kereshetnek, s e közben megfogalmazzák gondolataikat, kérdéseiket, problémáikat.
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Az ének-zene tárgy célja, hogy megismertesse a gyerekekkel az együtténeklés örömét,
bevezesse őket a kezdet kezdetétől a művészi zene teljességébe, s ez által az “ars
musica” ízlés- és emberformáló erejét az oktatásban és a nevelésben minél jobban érvényesítse.
A rajz és vizuális kultúra tárgy kiemelt célja, hogy a gyerekeket látni és láttatni tanítsa. A
vizuális nevelés célja az érzelmekkel kísért önkifejezés elmélyültségének megőrzése, a
képi gondolkodás fejlesztése, a vizuális képzeletkincs bővítése, valamint az ábrázolási
módok és az ehhez szükséges technikák fejlesztése.
A technika és életvitel tárgy célja, egy olyan gondolkodásmód megalapozása, amely képessé teszi a gyerekeket arra, hogy megértsék a természetben és a társadalomban élő
ember által létrehozott technikai környezet bonyolult kapcsolatrendszereit. A technikai
környezettel való ismerkedés mindig a gyerekeket közvetlenül körülvevő világból indul
ki, és a gyerekek érdeklődésére alapozva foglalkozunk ennek fontos elemeivel.
A testnevelés és a sport tantárgy célja, hogy a gyerekek az egészséget értékrendjükben
kiemelten kezelő felnőttekké váljanak. Fejlődjenek motorikus képességeik, mozgásuk
kulturált, rendezett legyen. Sajátítsanak el olyan mozgásmintákat, amelyek segítik a
szervezet egészségének megőrzését. Ezt a célt szolgálja a tárgy keretein belül szervezett
tánctanítás is.
Az erkölcstan/hittan tantárgy anyagához 1-4. osztályban a Nat Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, Életvitel és gyakorlat, valamint Művészetek műveltségterületének azok a fejlesztési követelményei és közműveltségi tartalmai az irányadók, amelyek
az életkori sajátosságoknak megfelelő beszélgetési témákat, magatartásmintákat, életvezetési szokásokat közvetítjük.
Felső tagozat (5.-8. évfolyam)
A magyar nyelv és a magyar irodalom megérteni, beszélni, írni és gondolkodni tanít, így
valamennyi tantárgy tanítása szempontjából fontos. Iskolánkban minden tantárgy tanítása során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek ki tudják fejezni gondolataikat, helyesen használják az egyes területek szaknyelvét. A tanítás során a beszélgetések
és az olvasmányok segíthetik a szociális érést, a gyerekek önmagára eszmélését, s hogy
az anyanyelvet a lehető legteljesebb módon vegyék birtokba.
A magyar órákon a tanítás kommunikáció központú. Olyan alapokat szeretnénk nyújtani,
amelyek segítségével a művészi kommunikáció szintjére is eljuthatnak. Az anyanyelv
sokoldalú és árnyalt ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését, az értelmi képességek fejlődését, a társas
kapcsolatok kialakulását, miközben pedagógiai szempontból a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze. A gondolkodás- és a személyiségfejlődés közege és a társadalomba való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele.
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Célunk a műértő, műélvező befogadói magatartás kialakítása, valamint az egyéni, önálló
irodalmi alkotásokat is létrehozó tehetség kibontakoztatása.
A történelem és állampolgári ismeretek tárgy keretein belül az 5. osztálytól kezdődik a
kronologikus történelemtanítás.
Célunk, hogy a gyerekek megértsék, hogy az egyes népek, nemzetek kölcsönösen egymásra vannak utalva, fontos a különböző emberi kultúrák, a művészet, az életmód megismerése és a sajátos értékek tiszteletben tartása. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a
múltat élményszerűen ismerjék meg, sok történetet, elbeszélést dolgozzanak fel a múlt
eseményeivel kapcsolatban.
A társadalomismeret betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába. Segít tudatosítani az ember sorsától elválaszthatatlan értékdilemmákat, megismertet az erkölcsi vitákban használatos érvelésmódokkal, fejleszti az önálló tájékozódáshoz, felelős döntéshez, a mások
álláspontjának megértéséhez szükséges attitűdöket és képességeket.
Az állampolgári ismeretek hozzásegítenek, hogy tájékozódni tudjunk saját korunk társadalmi, gazdasági és politikai jelenségei között, megtanuljuk érvényesíteni jogainkat, érdekeinket, és hogy kialakuljon közéleti gondolkodásmódunk. Az ismeretek nyújtásán túl
ez mindenekelőtt a társadalmi problémák iránti érzékenység növelését, valamint a konfliktusok elemzéséhez szükséges képességek fejlesztését igényli.
Célunk, hogy az általános iskola végére megismerkedjenek a múlt elemzésének alapvető
módszereivel.
A hon és népismeret tanításának célja az, hogy a gyerekek megismerkedjenek a hagyományos népi kultúra elemeivel, ösztönzést kapjanak a szűkebb környezet és a szülőföld
hagyományinak megismeréséhez. Ezt a feladatot a történelem tárgyhoz csatlakozva projekt-keretben oldjuk meg, de nagy a szerepe a hagyományok megismerésében az erdei
iskolának is, amely lehetővé teszi, hogy az egyes tájegységek népi kultúrájának emlékeit
a helyszínen, vagy annak közelében is tanulmányozhassák diákjaink.
Az informatika tantárgy célja, hogy a gyerekeket segítse abban, hogy a munkájukhoz,
tanulmányaikhoz szükséges adatokhoz, információkhoz hozzájuthassanak, a számítógép
kezelés alapvető eszköztudássá váljon számukra. Iskolánkban minden tantárgy alapvető
feladata közé tartozik, hogy bemutassa a gyerekeknek, hogyan használható a számítógép
és az Internet a mindennapi munka során. Ezért az informatika program lényegesen bővebb annál, amit a kerettantervben előírt tantervi programok takarnak, az egyes tantárgyak programjai, a tanórán kívüli tevékenység, a differenciálás mind támaszkodnak a
számítógépes ismeretek és lehetőségek alkalmazására.
Iskolánkban az élő idegen nyelv tanítása kommunikatív jellegű. Célunk, hogy a tanulókat
képessé tegyük arra, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően használják az idegen
nyelvet. Ezért arra törekszünk, hogy tevékenységeken, életszerű helyzeteken keresztül,
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autentikus nyelvi anyag felhasználásával oktassunk.
Fejlesztjük a négy alapkészséget, felkészítjük a gyerekeket az önálló nyelvhasználatra, a
megszerzett tudás megőrzésére és bővítésére. A nyelvgyakorlás lehetőségének biztosítása érdekében folyamatosan keressük a lehetőséget német és angol iskolákkal való
kapcsolatfelvételre, nemzetközi projektekben veszünk részt, ahol a gyerekeknek alkalmuk nyílik az idegen nyelven való kommunikáció gyakorlására. A nyelvtanulás hatékonyságának fejlesztés érdekében használunk számítógépes nyelvi programokat.
A matematika tanítás célja a tanulók bevezetése a valóságos világ legáltalánosabb értelemben vett térformáinak és mennyiségi viszonyainak tudományába: alkalmazásra képes korszerű matematikai műveltség megalapozása.
Célunk a logikus, alkotó és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, melyhez nélkülözhetetlen a legfontosabb gondolkodási módszerek, a gyakran használt eljárások, feladat-megoldási stratégiák és a szükséges ismeretek egységének megteremtése. Így képessé válnak a tanulók arra, hogy felismerjék, milyen esetekben, hogyan lehet és érdemes alkalmazni a matematika fogalomrendszerét.
Hangsúlyt kapnak azok a témák, amelyek tükrözik a matematika jelenkori szemléletét,
fejlődésének irányait, és amelyek az egyéb (természet- és társadalomtudományos, technikai, művészeti, honvédelmi stb.) ismeretek megszerzése, valamint a továbbtanulás
szempontjából fontosak.
Alapvető célunknak tartjuk a matematikát kedvelő, becsülő, értő, ismerő és a gyakorlati
problémák megoldásában használni tudó fiatalok nevelését, s ennek érdekében olyan
pozitív attitűd megteremtését, amely lehetővé teszi a befogadást.
A természettudományos tárgyak tanításának legfontosabb célja, hogy megfelelő alapokkal rendelkező, a környezeti problémákra érzékeny, azok megoldásában feladatot vállaló
diákok kerüljenek ki iskolánkból.
Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek megteremtik
az egészséges életvitel kialakításának lehetőségét és hozzásegítik a gyerekeket a természeti és társadalmi környezettel való harmonikus együttéléshez. Mivel e műveltségi terület ismereteit hat éven keresztül komplex tárgyak keretében tanulmányozzuk, tanítási
gyakorlatunkban kiemelkedő szerepet játszanak a projektek. A tanulási folyamatok hatékonyságának javítása érdekében egyre inkább támaszkodunk az IKT eszközök bevonására tanítási gyakorlatunkba.
A természetismeret tárgy programjában alakítjuk és fejlesztjük a gyerekeknek azon képességeit, amelyek a természet megfigyeléséhez, vizsgálatához szükségesek. E tárgy feladata a természettel kapcsolatos ismeretek feltárása, rendszerezése, kiegészítése.
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A hetedik osztálytól szaktárgyakra válik szét a két műveltségi terület. Minden évfolyamon tanítunk biológia, földrajz, fizika és kémia tantárgyakat. Az egyes szaktárgyak közötti elkülönülés csökkentésére két-három tantárgy részvételével projekteket tervezünk,
illetve az alacsonyabb óraszámú tantárgyak tanításának hatékonyságát az epochális
szervezéssel javítjuk (TÁMOP 3.1.4).
Ebben a szakaszban már jól érzékelhetők az egyéni érdeklődési irányok, amelyek miatt
fontosnak tartjuk a tanórai differenciálást és a tehetséggondozás különböző formáit. A
célok megvalósításához szükséges tantermek, valamint a tanulói tevékenység megszervezéséhez szükséges eszközpark a rendelkezésünkre áll (különféle kísérleti eszközök és
anyagok, könyvek, videó és számítógépes programok, a differenciáláshoz szükséges feladatlapok stb.), noha fejlesztésére a jövőben is figyelmet kell fordítanunk.
A fizika tanítás célja az általános iskolában tanult, élettelen természetre vonatkozó ismeretek rendszerezése, és a további tanulmányokhoz szükséges alapok kialakítása. Az iskolai munka során gondot fordítunk arra, hogy a gyerekek megfogalmazzák a fizikai jelenségekkel kapcsolatos elképzeléseiket, kísérletek, megfigyelések segítségével ellenőrizzék
elképzeléseiket.
A biológia tanítás célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a bioszféra változatosságáról, a benne kialakult kapcsolatok sokféleségéről. Értsék meg, hogy az élővilág megőrzése, a környezeti problémák kialakulásának megelőzése a mai világ egyik legfontosabb
kérdése.
Fontos szempont, hogy a gyerekek tekintsék értéknek az egészséget, és rendelkezzenek
olyan tudással és magatartási mintákkal, amelyek lehetővé teszik számukra az egészséges életvitel kialakítását.
Az egészségtan modulok tananyagát a természetismeret és a biológia tárgy keretein belül dolgozzuk föl. Fontos célunk, hogy a gyerekekben kialakuljon és megerősödjék az
önmagukkal szembeni felelősségérzet, legyenek képesek egyéni döntéseiket az egészséges életvitel követelményének megfelelően meghozni.
A kémia tanítás célja, hogy rendszerezze és kiegészítse az anyagok tulajdonságaival kapcsolatosan meglévő tanulói ismereteket, alapot teremtsen a továbbtanuláshoz. Érzékeltesse, hogy a mindennapi életben hogyan jelennek meg a tananyag egyes vonatkozásai.
Fontos feladata az, hogy az anyagok sokféleségének megmutatásával egyidejűleg érzékeltesse a tanulókkal, hogy ez a sokféleség néhány egyszerű elv segítségével megérthető.
A tárgy tanításának fontos módszere a kísérletezés, a jelenségek megfigyelése, amely a
tanulók elgondolásainak ellenőrzését szolgálja.
A földrajz (Földünk és környezetünk) tanításnak célja, hogy megismertesse a tanulókat a
szűkebb és tágabb környezetünk természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. A
tárgy tanítása hozzájárul a nemzeti értékek és hazánk világban elfoglalt helyének megismeréséhez. Célunk a környezettudatos gondolkodás fejlesztése, formálása. A tárgy ta46

nítása során nagy gondot fordítunk az európaiság fogalmának tudatosítására, és értékeink megismerésére.
A földrajz tanítása során nagy gondot fordítunk a különböző információhordozókban
való tájékozódásra, adatok elemzésére, valamint az elektronikus ismerethordozók használatára (Internet, a CD-romok).
Az ének-zene tárgy célja a felső tagozaton is hasonló a korábbiakhoz: az együtténeklés és
zenélés élményének megélése, valamint a művészi zene teljességének bemutatása. Az
énekes iskolai osztályok célja még, hogy a magyar koncertéletben új színt jelentő szólista
gyermekhangok, s ezzel a vokális repertoár egy alig játszott része megkapják az őket
megillető helyet.
A rajz és vizuális kultúra tárgy célja a felső tagozaton is az, hogy a gyerekeket látni és
láttatni tanítsa.
A felső tagozaton egyre inkább előtérbe kerül a látvány mélyebb tartalmának elemzése
és megértése, az egyéni alkotó tehetség kibontakozásának segítése, a képi gondolkodás
fejlesztése, a vizuális képzeletkincs bővítése, valamint az ábrázolási módok és az ehhez
szükséges technikák fejlesztése. A vizuális nevelés jelentős mértékben hozzájárul a személyiségformálásához, ahhoz hogy a diákok a kultúra értékeit becsülő felnőttekké váljanak.
A technika és életvitel tárgy alapvető célja a felső tagozaton megfelel annak, amit a kisiskoláskor elején kitűztünk magunk elé. Olyan gondolkodásmódot alapozunk, amely képessé teszi a gyerekeket arra, hogy megértsék a természetben és a társadalomban élő
ember által létrehozott technikai környezet bonyolult kapcsolatrendszereit. A technikai
környezettel való ismerkedés mindig a gyerekeket közvetlenül körülvevő világból indul
ki, ennek fontosabb részeivel foglalkozunk. Olyan magatartási modellt szeretnénk mutatni a gyerekeknek, amely lehetővé teszi, hogy a naponta változó technikai környezettel
való konstruktív viszonyt, problémamentes együttélést. Céljaink megvalósításának érdekében bekapcsolódunk az iskolai projektek megvalósításába.
A testnevelés és a sport tantárgy célja, hogy a gyerekek az egészséget értékrendjükben
kiemelten kezelő felnőttekké váljanak. Fejlődjenek motorikus képességeik, mozgásuk
kulturált, rendezett legyen. Ezt a célt szolgálja a tárgy keretein belül szervezett tánctanítás is. A testnevelés tantárgynak elő kell segítenie a gyerekek egészséges fejlődését, különös tekintettel az életkori sajátosságokra, és az egyéni adottságokra.
A tánc és dráma modul célja a drámajáték eszköztárának megismertetése a gyerekkel,
segítség adása ahhoz, hogy diákjainkból a színházat értő felnőttek váljanak majd. Miután
a drámapedagógia módszerei számos tantárgy tanítása során sikerrel alkalmazhatók,
iskolánkban a drámatanítás jelentősége nagyobb, mint az a tantárgy óraszámából következne, szinte minden tárgy tanítása során alkalmazunk sajátos drámapedagógiai módszereket. Valljuk, hogy a drámapedagógia fontos szerepet tölt be a személyiségformálásban.
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Az ember és társadalomismeret, etika modul iskolánkban önálló tantárgyként szerepel.
Fontos célja, hogy a gyerekek képet kapjanak az emberi természetről, illetve a társas
kapcsolatok alakulásáról. A tárgy fontos feladata az általános műveltség szélesítése mellett a gyermekek erkölcsi értékrendjének formálása is.
A mozgókép és médiaismeret modul célja a mozgóképi szövegértés és információfeldolgozás képességének fejlesztése. Fontos feladatunk a média szerepének és hatásának elemzése, a gyerekek felkészítése arra, hogyan éljenek a média lehetőségeivel.
Az erkölcstan/hittan tantárgy anyagához 5-8. évfolyamon az Ember és társadalom műveltségterület erkölcstan, etika közműveltségi tartalmai érvényesek.

A NAT kompetenciák megjelenése a különböző műveltségi területeken
A következőkben röviden bemutatjuk, hogy a NAT 2012-ben megjelölt kompetenciák
fejlesztése mely műveltségi területekhez kapcsolódó tevékenységekben történik. Áttekintjük azt is, hogyan zajlik iskolánkban a kiemelt fejlesztési célok megvalósítása. Mivel
a kompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok között több területen kapcsolódás van,
ezért azt is megjelenítjük, hogy mely fejlesztési cél, melyik kompetencia fejlesztéssel van
a legszorosabb kapcsolatban gyakorlatunkban. A bemutatás természetesen nem teljes,
hiszen itt folyamatosan formálódó, alakuló pedagógiai gyakorlatról van szó, de azt mindenképpen érzékelteti, hogyan szerveződik pedagógiai munkánk ezeken a területeken.

Kompetenciák:
Anyanyelvi kompetencia
Ismeretek
Magyar nyelv és irodalom:
Szókincsbővítés,
nyelvtani
szabályok ismerete és alkalmazása, munka írott és olvasott szövegekkel
Minden tantárgy: szakmai
szövegek értelmezése, elemzése, nyelv használatának
gyakorlása változatos kommunikációs helyzetekben,

Képességek

Attitűdök

Változatos helyzetek teremtése a szóbeli és írásbeli
kommunikáció gyakorlására.
Pl. csoportmunkák és csoportbeszámolók, tantárgyakhoz kapcsolódó kiselőadások,
szülői bemutatókon és/vagy
előadásokon való részvétel,
mestermunka készítés, adatgyűjtés különböző forrásokból egyénileg és csoportban.

Egymás és saját munkájának
figyelemmel kísérése, teljesítmények közös és egyéni
elemzése, értékelése különböző helyzetekben, formáló értékelés és reflexiók folyamatos használata.

Idegen nyelvi kommunikáció
Ismeretek
Képességek
Attitűdök
Idegen nyelv: Nyelvi isme- Idegen nyelven folytatott
retek elsajátítása (szókincs, kommunikációs gyakorla- Különböző
nemzetközi
nyelvtani ismeretek, stb.), tok például levelezés a programokba való bekap48

ismerkedés a tanult idegen
nyelvet beszélő országok
kultúrájával, történetével.
Nyelvi szintnek megfelelő
élő szövegek (újság, internet, levelezés, stb.) használata.
Földrajz: Ismerkedés az
ország természeti adottságaival és gazdasági életével.
Történelem: Ismerkedés az
ország történelmével.
Fizika, kémia: Ismerkedés
néhány kiemelkedő tudós
munkájával, életével.
Természettudományok: néhány idegen nyelvi interaktív gyakorló program használata a NET-en.

partneriskolák diákjaival,
vagy beszélgetés az iskolába érkező vendégekkel és
egymással. Adat- és információgyűjtés az interneten
a tanult idegen nyelven.
Különböző tantárgyakhoz
készített idegen nyelvű interaktív gyakorló programok önálló és csoportos
használata
(pl.
www.skoool.com), illetve
ilyenek keresése és bemutatása a többieknek.

Matematikai kompetencia
Ismeretek
Képességek
Matematika:
matematikai
ismeretek elsajátítása, folyamatos bővítése és gyakorlása,
a gondolkodás fejlesztése
Természettudományok: menynyiség fogalom fejlesztése,
mérési eljárások kialakítása
és gyakorlása, egyszerű számolási feladatok alkalmazása
a gyakorlatban, adatgyűjtés és
adatok elrendezése táblázatban, grafikonok készítése,
elemzése és értelmezése, matematikai ismeretek alkalmazása a természeti jelenségek
értelmezésben,
törvények
megfogalmazásában.
Történelem: adatok és grafikonok elemzése, értelmezése.

csolódással állandó lehetőséget biztosítunk más kultúrák képviselőivel való
kapcsolatfelvételre, mások
népek életének megismerésére és ezzel segítjük más
kultúrák, kulturális értékek
elfogadását.

Attitűdök

A matematikában tanultak
felhasználása más tantárgyakban. Mérések végzése, és
mért adatok ábrázolása grafikonon, a grafikon alapján következtetések levonása, különböző függvénykapcsolatok
felismerése.
Grafikonokon
közölt adatok elemzése és
értelmezése, ezekből különböző változások előrejelzése.
Kicsinyítés és nagyítás használata különböző tárgyak terveinek, illetve a tárgyaknak az
elkészítése során. Költségvetések készítése különböző
programokhoz.
Számok és számolások alkalmazása különböző hétköznapi
folyamatok jobb megismerésében (pl. családi és iskolai
energiafogyasztás)
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Az iskolai gyakorlatban az
első osztálytól kezdve folyamatosan lehetőségeket biztosítunk annak gyakorlására,
átélésére, hogy a viták, beszélgetések, döntéshelyzetek
alkalmával, elsősorban az
érvek alapján döntsenek, tanuljanak meg mérlegelni és
képesek legyenek az ehhez
szükséges
információkat
megszerezni illetve megkérdezni..

Természettudományos és technikai kompetencia
Ismeretek
Képességek
Természettudományok: a természetről szóló ismeretek
elsajátítása, a legfontosabb
alapelvek megismerése és
ezek alkalmazása a természet
megismerése során. Ismerkedés a tudományos elméletek
hétköznapi életben való alkalmazásával, és ennek a környezetre gyakorolt hatásával.
Az ezzel kapcsolatos döntési
helyzetek várható következmények elemzése.
Történelem: Ismerkedés a
tudomány és a technika fejlődésének az emberiségre gyakorolt hatásával.
Matematika: A természeti
folyamatok
elemzéséhez
szükséges matematikai ismeretek alapozása, logikus és
valószínűségi
gondolkodás
fejlesztése.

Digitális kompetencia
Ismeretek

Informatika: számítógép és
használatának alapismeretei.
Minden tantárgy: számítógép alkalmazása, használata a tanulásban, web-es
információgyűjtés,
adatgyűjtés és feldolgozás, adatok és információk kritikus
kezelése

A tanultak alkalmazása a
mindennapi életben. Kémiai
ismeretek alkalmazása az
ételkészítés során, gazdaságossági számítások elvégzése
különböző
energiafelhasználással
kapcsolatos
mindennapi
helyzetekben,
háztartásokban várható költségek becslése a tanultak
alapján. Néhány technológiai
folyamat társadalmi és természeti
következményeinek
elemzése, ehhez adat és információgyűjtés,
részvétel
vitában, saját álláspont és
lehetséges megoldási javaslatok megfogalmazása.
Egyszerű eszközök tervezése
és elkészítése a gyerekek által
vizsgálható folyamatok elemzéséhez, ezekkel mérések,
kísérletek végzése, adatok
gyűjtése és elemzése, előrejelzések végzése számításokkal.

Képességek
Tantárgyainkban sok olyan
feladatot adunk, amelyek
során a gyerekeknek egyéni
és/vagy csoportmunkában
adatokat,
információkat
kell keresniük a világhálón.
Több olyan feladatot is végeznek, amely során elektronikusan kell írott, illusztrált szöveget előállítaniuk.
Ilyen például a mestermunka. A lényegkiemelésre, illetve a tanultak bemutatására többször kell különböző
tantárgyakhoz
prezentációkat készíteniük
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Attitűdök

Olyan iskolai gyakorlatot alakítunk ki, amelyben a gyerekeknek kialakul néhány, a
környezettel kapcsolatos fontos attitűdje.
Állásfoglalás
az
energiatakarékosság fontossága mellett, azoknak a cselekvéseknek a végzése, amelyek ezzel
kapcsolatosak
(szelektív
hulladékgyűjtés,
papírgyűjtés, stb.)
Saját mindennapi életében
környezettudatos
döntések
meghozatala és használata a
lehetőségekhez képest. (milyen hajtógázzal működő
desodort használ, elektromos
energiával való takarékoskodás stb.)

Attitűdök
Az iskola honlapján, illetve
a folyamatos fejlesztés alatt
álló elektronikus fórumokon olyan helyzetek teremtünk, hogy a gyerekek átéljék és megértsék az elektronikus kommunikációval
kapcsolatos felelősséget.
Az interneten elérhető információkkal kapcsolatos
beszélgetéseken állandóan
értelmezzük az ezzel kapcsolatos egyéni felelősség
kérdését.

egyénileg vagy csoportban,
és ezeket szóban is előadják.
Több tantárgy tanulása során (elsősorban a gyakorlási szakaszban) használunk
különböző programokat.
A hatékony, önálló tanulás
Ismeretek
Képességek

Az iskolánkban folyamatos
felépített és működő értékelési rendszer, és az egyes teljesítményekkel
értékelésével
kapcsolatos egyéni és közösségi értékelések során formálódik a gyerekek saját tanulásukkal kapcsolatos tudása.
Az egyes tantárgyakban mutatkozó érdeklődés és kiemelkedő teljesítmények adnak
lehetőséget egy lehetséges
pályakép megalapozására. Ez
a munka elsősorban az osztályfőnök feladata.
Minden tantárgynak kiemelt
feladata a tárgy tanulásának
tanítása, a különböző sajátosságok bemutatásával és gyakoroltatásával.

Attitűdök

A hatékony önálló tanulás
fejlesztése érdekében sok
olyan, összetett feladatot végeznek diákjaink, amely során
kipróbálhatják
önmagukat.
Ilyen például a mestermunka,
amely egy hosszabb időn át
végzett feladat, és lehetőséget
ad a kitartás, a időbeosztás, a
munkaszervezés gyakorlására
is. A projekt-tevékenységek
összetettségüknél fogva jó
lehetőséget adnak az egyéni
erősségek felismerésére, és
ezzel segíthetnek az önálló
tanulóvá válásban. Ez a tevékenység sok önálló döntést is
igényel, így segíti a tanulási
motiváció fenntartását, erősítését.
Az IKT eszközök minden tantárgyban való , folyamatos
használata is hozzájárul az
élethosszig való tanulásra
való igény kialakításához.

A tanulási tartalmak és módszerek kiválasztásába való
bevonásával (csoportmunka,
projekt témaválasztás, mestermunka téma választás,
stb.) a gyerekek érdekeltté
válnak a tanulási folyamatban
és erősödik tanulási motivációjuk.
A bemutatók, prezentációk
sikere, a közös élmények erősítik és fenntartják a kialakított motivációt.

Szociális és állampolgári kompetencia
Ismeretek
Képességek

Attitűdök

Természettudományok, testnevelés: Emberi szervezet megismerése, az egészséggel és
annak megőrzésével kapcsolatos ismeretek és lehetőségek.
Osztályfőnöki foglalkozások:
közösségi szabályok kialakítá-

Az iskola mindennapi életében saját jogainak érvényesítése során formálódik a másik
jogai iránti tisztelet.
A különböző projektekben
való, önálló döntéseken alapuló feladatvállalás erősíti a

Különböző együttműködésen
alapuló munkaformák szervezése az iskolába lépéstől folyamatosan, amelyekben a
gyerekeknek lehetőségük van
a hatékony kommunikáció
tanulására,
egymás nézőpontjának meg-
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sa, ezek elemzése és betartása.
Történelem, idegen nyelv: Tájékozódás a különböző kultúrákban, a társadalmak gazdaságának alakulásában. Állampolgári jogok, és EU ismerete.
Földrajz: A különböző országok gazdaságának megismerése, ismerkedés a gazdaságok természeti és társadalmi
meghatározottságával.
Művészetek: Az európai és
egyetemes kultúra megismerése

ismerésére, és megtanulhat- hazai értékek tiszteletét, és
ják saját elképzeléseik megfo- mások elfogadását.
galmazását.
Az osztályok életének szervezése, valamint a DÖK munkájában való részvétel során a
gyerekek megfogalmazhatják
igényeiket, mérlegelhetik lehetőségeiket, és gyakorolhatják a döntési folyamatokat.
Az iskolai projektek során
változatos tevékenységekben
ismerkedhetnek hazánk hagyományaival és jelenével, és
más európai kultúrákkal. A
nemzetközi
programokban
saját élményeiken keresztül is
képet formálhatnak más országokban élő emberek mindennapjairól.

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Ismeretek
Képességek

Történelem: a pénz világa.
Földrajz: gazdasági ismeretek
Technika: néhány gyártási folyamat elemzése és megvalósítása
(pl. ajándék-, tárgykészítés)

E kompetencia alapja a reális
önismeret és a problémaérzékenység.
Fontos a jó helyzetfelismerés, és
a kreatív megoldásokra való
törekvés, valamint a kitartás.
Ezeknek a képességeknek a fejlesztését olyan tanulási környezet megteremtésével szeretnénk
elérni, amelyben a gyerekeknek
lehetőségük van saját ötleteik
megvalósítására (projektek, iskolai vásárok, osztály és iskolai
rendezvények, stb.) és a folyamat
elemzésére. Ilyen komplex tevékenységek során tanulnak tervezni, fejlődik szervezőképességük, átélik a kockázat vállalásával kapcsolatos élményeket is.
Megértik, hogy ilyen tevékenységekben mekkora az egyén felelőssége, és milyen fontos a csoportban való jó együttműködés.
A tanításban arra törekszünk,
hogy a lehető legtöbb esetben
problémák megoldását tűzzük ki
célul, hogy fejlődjék a gyerekek
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Attitűdök

A tevékenységekben elért eredmények hozzájárulnak a gyerekek kreativitásának fejlesztéséhez, formálódik saját maguk és
egymás iránt érzett felelősségük.
Megértik, hogy sikereik (vagy
kudarcaik) alapvetően saját hozzáállásukon (is) múlik.

kreativitása
kenysége.

és

problémaérzé-

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Ismeretek
Képességek

Magyar nyelv és irodalom:
A magyar és a világirodalom
alkotásainak megismerése.
Történelem: Régebbi korok
kulturális örökségével való
megismerkedés.
Rajz és vizuális kultúra: Műalkotások elemzése és készítése.
Ének-zene: Zenei alkotásokkal
való megismerkedés

Attitűdök

Különböző műalkotások és
tárgyak készítése a tanórai
munkához és az iskolai projektekhez kapcsolódóan.
Különböző előadások tervezése, megtanulása és bemutatása az iskolai és az osztály rendezvényeken.
Különböző kiadványok, nyomtatványok tervezése és készítése elektronikus eszközökkel.
Mások által elkészített alkotások értékelése, elemzése (pl.
mestermunka kiállításon)

A sokféle technikai kipróbálása és mások alkotásainak
elemzése formálja a gyerekek
nyitottságát a különböző alkotások iránt.
Az iskolai előadások formálják
a színvonalas alkotás létrehozásának igényét.

Kiemelt fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
Milyen tantárgyakban, területeken zajlik

Mely kompetenciaterületekhez kapcsolódik elsősorban

Minden tantárgyban: különböző egyéni és közösségi értékelési formák gyakorlása, változatos tanulási helyzetekben
átélése saját adottságok megismerése és képességek fejlesztése érdekében. Különböző együttműködésen alapuló mun
kaformák átélése szervezői, vezetői és irányító adottságok

megismerése és fejlesztése érdekében. Tanulási stílusokkal
és tanulási módszerekkel való tudatos ismerkedés

Iskolai projektekben: az önálló kezdeményezőképesség és
önkifejezés átélése.
Osztályfőnöki órákon: önismereti tesztek készítése és megbeszélése.

Hon és népismeret
Milyen tantárgyakban, területeken zajlik

Hatékony önálló tanulás
Szociális és állampolgári
kompetencia
Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia

Mely kompetenciaterületekhez kapcsolódik elsősorban

Iskolai közélet: Iskolai előadások, színház és múzeum- és
kiállítás látogatások, erdei iskolák, kirándulások.
Magyar: népmesékkel, népköltéssel, kiemelkedő alkotások
kal és hagyományokkal való ismerkedés.
Történelem: Hon és népismeret modulban, projekt-keretű
szervezésben.
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Szociális és
kompetencia

állampolgári

Természettudományok: hazai tájakkal, tájegységekkel természeti értékekkel való ismerkedés, projekt-keretű szervezésben.
Rajz és vizuális kultúra: népművészet megismerése, néhány
technika kipróbálása, alkotások készítése
Ének-zene: ismerkedés népzenével.

Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra
Milyen tantárgyakban, területeken zajlik

Mely kompetenciaterületekhez kapcsolódik elsősorban

Iskolai közélet: Iskolai projektek, nemzetközi programok.
Történelem: Az EU történetének megismerése, az uniós
szervezetek és működés megismerése. Az EU kialakulásának történelmi háttere, európai és a világ más nagy kultúráinak alapvető ismerete.
Magyar: Magyar és külföldi alkotások ismerete.

Idegen nyelv: kapcsolatfelvétel és információszerzés a tanult
idegen nyelven.
Természettudományok: A globalizáció szerepe és hatása a
társadalmakra, globális problémák és általános emberi értékek kérdése.
Művészetek (rajz, zene): Művészeti alkotások elemzése és
bemutatása.

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
Milyen tantárgyakban, területeken zajlik

állampolgári

Mely kompetenciaterületekhez kapcsolódik elsősorban

Iskolai közélet: Osztályok életének szervezése, DÖK munkájában való részvétel

Történelem: állampolgári alapismeretek
Minden tantárgy: együttműködésen alapuló tanulásszerve- 
zési formák használata egymás megismerése és elfogadása
érdekében.

Gazdasági nevelés
Milyen tantárgyakban, területeken zajlik

Szociális és
kompetencia

Szociális és állampolgári
kompetencia
Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia

Mely kompetenciaterületekhez kapcsolódik elsősorban

Iskolai közélet: osztály rendezvényekkel kapcsolatos döntések előkészítése, iskolai vásárokon való részvétel. Iskolai 
projekt feladatokban való részvétel.
Történelem: Ismerkedés a pénz történetével, világával

Természettudományok, technika: A különböző árucikkek
vásárlásával és fogyasztásával kapcsolatos elemzések végzése.
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Szociális és állampolgári
kompetencia
Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia

Környezettudatosságra nevelés
Milyen tantárgyakban, területeken zajlik

Mely kompetenciaterületekhez kapcsolódik elsősorban

Iskolai közélet: Különféle akciókban való részvétel (papírgyűjtés, elemgyűjtés, stb.) Erdei iskolákon, kirándulásokon 
való részvétel.
Természettudományok: lokális és globális problémákkal való 
megismerkedés, az ezek megértéséhez szükséges ismeretek
elsajátítása, globalizáció hatásaival való ismerkedés. Egyes
problémák megoldási lehetőségeinek keresése, részvétel
környezetvédelmi akciókban ilyenek kezdeményezése.
Történelem: Az ember-természet viszony változásának bemutatása
Technika, művészetek: anyaggal való ésszerű takarékoskodás a különböző alkotó- és munkafolyamatokban.

A tanulás tanítása
Milyen tantárgyakban, területeken zajlik

Természettudományos kompetencia
Szociális és állampolgári
kompetencia

Mely kompetenciaterületekhez kapcsolódik elsősorban

Iskolai közélet: Változatos, ingergazdag iskolai élet biztosítása. Szabadidős hozzáférés biztosítása a különböző informatikai eszközökhöz.
Minden tantárgy: Tanulási módszerek bemutatása és gyakoroltatása a tanórákon, önálló és csoportos munkaformák
szervezése a különböző tanulási lehetőségek kipróbálására,
saját adottságok minél jobb megismerésére és a képességek
fejlesztésére. A tanulásban alkalmazott projektek segítségével a gyerekek fokozatos bevonása saját tanulási folyamataik tervezésébe. Változatos értékelési formák beépítése a
tanulási folyamatba, a visszajelzések beépítése az egyéni és
csoportos munkákba.
Olyan feladatok adása és végzése a tanórákon, amelyek az
iskolai könyvtár és informatikai háttér használatát igénylik.
Az elektronikus eszközök bevonása a tanórákba.

Testi és lelki egészség
Milyen tantárgyakban, területeken zajlik






Anyanyelvi kompetencia
Digitális kompetencia
Hatékony, önálló tanulás
Matematikai kompetencia

Mely kompetenciaterületekhez kapcsolódik elsősorban

Iskolai közélet: Iskolai sportrendezvények, projektek
szervezése (Tata, sportnap, stb.) Minden gyerek számára sikereket (is) jelentő iskolai élet megteremtése,
erős biztonságot nyújtó osztályközösségek alakítása.

Természettudományok: az emberi szervezettel és az
egészséggel kapcsolatos ismeretek megszerzése, néhány viselkedési forma elemzése, gyakorlása. A bizton55

Szociális és állampolgári
kompetencia

ságos környezet kialakításénak fontossága és elvei.
Testnevelés és sport: Az egészség és az edzettségi állapot megőrzéséhez és javításához fontos mozgások
megtanulása és gyakorlása.
Technika, munkakultúra: az egészséges táplálkozással
kapcsolatos néhány tevékenység végzése. A biztonságos közlekedés szabályainak megismerése.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Milyen tantárgyakban, területeken zajlik

Mely kompetenciaterületekhez kapcsolódik elsősorban

Iskolai közélet: Változatos közös tevékenységek során
minél pontosabb képet kapjanak a gyerekek saját
adottságaikról.
Minden tantárgy: Saját erősségek és gyengeségek megismerése, az erősségek mentén a lehetséges pályakép 
alapozása, további tanulási utak bemutatása. Olyan
tanulási helyzetek kialakítása, amelyekben a gyerekek 
fokozatosan megtanulják saját tanulásuk tervezését.
Olyan tanulás-szervezési módszerek alkalmazása, amelyek fejlesztik a gyerekeket kreativitását, együttműködési képességeit (kooperatív csoportmunka, projektek,
mestermunka, stb.).

Szociális és állampolgári
kompetencia
Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia

2.4.1
A TÁMOP 3.1.4 ”kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” című pályázat eredményeinek fenntartása és továbbfejlesztése.
Iskolánk a 2009/2010-es tanévben részt vett a TÁMOP 3.1.4 pályázatban és 8 tanulócsoporttal 8 pedagógus a következő területeken alkalmazta a kompetencia alapú oktatást szolgáló Sulinova modultanterveket.
Szövegértés – szövegalkotás
Matematika
Idegen nyelv (angol)
Életpálya-építés

1.a, 3.a, 6.b
1.b, 2.a, 5.a
3.a
7.a

Ezen kívül 2 pedagógus a Szövegértés – szövegalkotás B és a Matematika B modult is
implementálta.
Összesen 200 tanuló és 10 pedagógus dolgozott közvetlenül a programban, de a kötelezően megvalósított elemeken keresztül (projektek, témahét) a teljes tantestület részt
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vett a megvalósításban. A program eredményeinek fenntartása (beleértve a tanári és
tanulói létszámokat is) nem okoz gondot iskolánkban, mert a modul tantervek részbeni
alkalmazását már a pályázat előtti tanévben megkezdtük, a módszertani, tanulásszervezési eljárásokat évekkel a Sulinova modultantervek előtt kezdtük alkalmazni. A tantestület 5 pedagógusa vett részt a modultantervek kidolgozásában a Sulinova alkalmazásában.
Sulinova modultantervek beépítése a Pedagógiai Programba:
szövegértés – szövegalkotás
1-8 évfolyam
matematika
1-8 évfolyam
idegen nyelv
3-8 évfolyam
műveltségi területeken a helyi tanterveink mellé, választható jelleggel felvettük a
Sulinova vonatkozó modultanterveit is.
Azokban az osztályokban, ahol a 2009/2010-es tanévben megkezdtük a modultantervek
alkalmazását, felmenő rendszerben tovább folytatjuk a munkát.
A TÁMOP 3.1.4 kötelező elemeinek beépítését a programunkba a következő táblázat
tartalmazza:
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Módszerek, szer- Évfolyam
vezési módok
1 2
tantárgy
tömbösítés

projektoktatás

műveltségterület
tantárgy nélküli
bontása

3

4

5
6
7
8
Magyar történelem (A területek közötti szoros kapcsolódás megmutatása érdekében
2009/2010-es tanévtől folyamatosan, felmenő rendszerben zajló munka.
Tanya:
termé- Falusi turizmus
szetismeret veze- természetismeret
tőtantárgy köré vezetőtantárgy
szervezett tevé- köré szervezett
kenységekkel
tevékenységekkel
zajló
tanulási zajló
tanulási
projekt. A pro- projekt. A projektben több tan- jektben több tantárgy
(magyar. tárgy
(magyar.
technika, infor- technika, informatika, rajz, stb.) matika, rajz, stb.)
vesz részt.
A vesz részt.
A
részletes leírás a részletes leírás a
PP nem szak- PP nem szakrendszerű okta- rendszerű oktatás fejezetében tás fejezetében
található.
(A található.
(A
fenntartási
idő fenntartási
idő
alatt minden év- alatt minden évben zajlik.)
ben zajlik.)
Természet
Természet
Természettudományok: Természettudományok:
tudományok:
tudományok:
fizika kémia: tantár- fizika kémia: tantárfizika, kémia , fizika, kémia , gyak
iránti tanulási gyak
iránti tanulási
földrajz, biológia földrajz, biológia motiváció fenntartása motiváció fenntartása
tantárgyak iránti tantárgyak iránti érdekében zajló munka. érdekében zajló munka.
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tanulási motiváció fenntartása
érdekében zajló
munka. (Az 5-6
évfolyamban
folyamatosan)

tanulási motivá- (2012/2013 tanévtől)
ció fenntartása
érdekében zajló
munka. (Az 5-6
évfolyamban
folyamatosan)

(2013/2014 tanévtől)

Mese projekt:
Informatikai
Az alsó tagoeszközök felzat lezárásáhasználásával
hoz kapcsolóis zajló munka.
dik az évfohárom
hetet
Bevont tantárlyam
meghaladó progyak: rajz, maévfolyamprojekt
projekt,
jekt
gyar, technika.
színházi előadás (8)
amelynek
megtervezése
A tanító döntétémáját a két
se alapján a
osztálytanító
projekteket a
évente hatá2. vagy a 3.
roz meg.
évfolyamon
valósítjuk meg.
témahét megter- Iskolai témahét. A programot minden tanévben megszervezzük. A konkrét témát és időpontot, a tevékenységekhez kapcsolódó
vezése
kiemelt fejlesztési feladatokat a tanév elején határozzuk meg, és az iskolai munkatervben rögzítjük.
moduláris oktatáAngol nyelv tanítása (infokommunikációs eszközökkel támogatott kommunikáció központú nyelvtanítássi
programok
tanulás A 2011 /2012 tanévtől felmenő rendszerben valósítjuk meg.
megtervezése
Saját munkáról prezentáció készítése és megtartása meghívott vendégek előtt. A korszerű, infokommuniönálló intézményi
kációs eszközökkel is támogatott tevékenység célja, a gyerekek szóbeli kifejezőképességének, beszédbátorinnováció
ságának fejlesztése. A program szervezéséért az osztályfőnökök felelősek, a konkrét tanulási tartalmakat az
adott tanévben határozzuk meg.

59

IKT kompetencia fejlesztésének terve a Deák Diák Iskolában
Iskolánk a 2008/2009-es tanév második félévétől egyik résztvevője volt annak a pilot projektnek,
amelynek során a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében meghirdetett tanulói laptop program hazai pedagógiai előkészítése megkezdődött. Az elmúlt időszak alatt sok tapasztalatunk halmozódott fel, és ezek
alapján készült el az iskola digitális kompetencia fejlesztését szolgáló stratégia. Azért nevezzük stratégiának, meg számos tekintetben több, mint a korábban megszokott tantervek. Az infokommunikációs
eszközök világában zajló szokatlanul gyors, és állandó változás nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek
világát is megváltoztatja. Így a pedagógusok és a szülők korosztálya számára egyaránt fontos, hogy
ezen a területen gyerekek érdekében mindenki által átlátható, és követhető célokat tűzzünk ki magunk
elé.
Fontos szerepet kap munkánkban az is, hogy bevezessük a gyerekeket abba a folyamatosan formálódó
viselkedéskultúrába, amely az internet használattal egyre inkább mindennapi életünk részévé válik.
Mivel diákjaink az iskolába lépéstől szabadon használhatják az iskolai és az otthoni számítógépeket ez
a tevékenység mára pedagógiai munkánk részévé vált. A feladat azért is kiemelt szerepet kap, mert a
családok többsége nem ismeri ezt a világot, hiszen a szülői generáció ugyanannak a korosztálynak a
tagja, mint mi pedagógusok. Ezért is fontos feladatunk az IKT eszközök tanulásban való felhasználásával kapcsolatos folyamatos szülői tájékoztatók, bemutatók, beszélgetések szervezése.
A következő táblázatban röviden összefoglaltuk azokat a célokat, tartalmakat, tevékenységeket és
módszereket, amelyeket az elmúlt 3-4 évben az 1:1 tanulási környezet használata során kialakítottunk.
Az egyes osztályoknál mindig csak az újabb tevékenységeket soroljuk fel, a korábbi feladatok, tevékenységek állandóan változó tartalommal természetesen továbbra is zajlanak.
A táblázatban megadott tanulási tevékenységek értelmezéséhez két sajátos, iskolánkra jellemző módszert kell figyelembe vennünk, amelyek gyakorlatunkban éppen a számítógépek mindennapos használatának köszönhetően mára egybefonódtak. Az egyik a mestermunka módszer, a másik pedig a projekt
alapú tanulásszervezés.
Az IKT környezetben zajló tanulási tevékenységekben az órai munka, az információfeldolgozás, a tevékenységek leírása és elemzése a számítógépekhez kötődik. A tanulási tevékenységet kutatási sablonokkal irányítjuk, az elkészített a gyűjtött anyagok és a belőlük készült tanulói munkák igazságtartalmát és mélységét a tankönyvek segítségével „állítják” be a gyerekek.
A következő táblázatban megadott célok és tevékenységek mindegyikét kipróbáltuk. Rendelkezésünkre állnak a programok, készek azok a támogató dokumentumok, amelyek segítségével a tevékenységek
sikeresen végezhetőek.

60

3. osztály

2. osztály

1. osztály

Életkor

Tevékenység/feladat
Egyéni gyakorlás számítógépen (kétkezes billentyűzethasználat,
egyéni gyakorlás online, és helyi szerverre
telepített
programokkal)

Közvetlen tanulási cél
Alapvető tanulási képességek fejlesztése (pl.:
szerialitás
fejlesztés,
jobb-bal differenciálás
fejlesztése, számfogalom
alakulásának támogatása, alak-háttér differenciálás fejlesztés, betűfelismerés, olvasás gyakorlás)
Mese/történet
írása, Szövegértés fejlesztés
ismert szövegből diafilm
(PP készítésével) csoportmunkában
vagy
projektben.

Távlati célok
Műveltségi terület
Önismeret formálása, Matematika, masaját tempó azonosítá- gyar
sa, önellenőrzés fontosságának felismertetése, biztonságos programhasználat,
segítségkérés és adás szükség esetén.

Egyéb
Az önellenőrzés az önálló
tanulóvá válás egyik fontos eleme, ami az élethosszig tartó tanulási
szempontjából
fontos
feladat.

Nyelvi kreativitás, be- Magyar, művészet
szédbátorság fejlesztése. Munka tervezése,
feladatok
felosztása,
ütemezés,
felelősség
vállalása közös munkáért.
Történet írása megadott Szókincsbővítés, fejlesz- Nyelvi kreativitás, be- Magyar, környeképekhez adott vagy tés
szédbátorság
és zet-ismeret
választott szavak haszegyüttműködés fejlesználatával egyéni vagy
tése
páros munkában.
Irányított
böngészési Információkeresés
és Új ismeretek, saját tar- Környezet-ismeret
feladatok egyéni-, pár- feldolgozás (word do- talom önálló létrehozámunkában.
kumentum használata, sa, önellenőrzés igémentés meghatározott nyének kialakítása,
helyre,

A történetek szóbeli előadása prezentációs est
formájában
meghívott
vendégeknek.
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Fotosztori
módszer.
(Több változatot is kidolgoztunk.)

Egyszerű tartalmak keresése tanulói sablonok
felhasználásával

4. osztály

Korábbi tevékenységekből összetettebb feladatok projektmunkában.
(Mestermunka készítése
csoportban, vagy önállóan a gyerekek által
választott témában.

5. osztály

Tanulási
nya)

projekt

(Ta-

Számítógéphez kapcsolható
perifériák/mérőeszközök használata a természettu-

Hosszabb ideig tartó
tanulási
tevékenység,
munka ütemezése, megszervezése,
feladatok
szétosztása
(Word
dokumentum
használata, képek keresése beillesztése mapparendszer használata)
Természetismeret és a
projektbe bevont más
tartalmak feldolgozása.
Helyi szerver biztonságos használata, mapparendszer kezelése, létesítése, saját dokumentumok tárolása, megosztása közös web-es felületen.
Csoportmunkában kiadvány készítése közös
tanulási
feladatokról,
erről szóbeli előadás
tartása PP támogatásával, meghívott közönség
előtt.
Természettudományos
érdeklődés
felkeltése/fenntartása, megismerési módszerek taní-

Érdeklődés felismeré- Bármely tantárgy.
se,
azonosítása,
együttműködési képesség fejlesztése, munkaidő önálló beosztása.
Web-es kommunikáció
alapjai.

Közös munkában való
feladatvállalás, információtalálás és feldolgozás biztonsága, megtalált információ hitelességének ellenőrzése,
alapvető tanulási képességek fejlesztése.

Természetismeret
vezetőtantárgy
(magyar, hon- és
népismeret, rajz,
technikai,
informatika)

Az írásbeli munkánkhoz
kapcsolódó szóbeli bemutatók megtervezése,
megszervezése és megtartása.

A
természettudomá- TermészetÚj lehetőségek kreatív
nyos tantárgyak tanu- ismeret, matema- használata
lása iránti érdeklődés tika, informatika
felkeltése, önálló kísér62

7.
osztály

6. osztály

dományos megismerésben
(USB
link,
WebCamlabaratory)
Csoportban végzett projektmunkához kapcsolódó tanulási, kutatási
feladatok.

tása, mérés, adatgyűjtés letezés mérés támogaés elemzés)
tása.

Természetismeret tantárgy és más bevont tárgyak tartalmának feldolgozása irányított kutatási feladatokkal, tanulási
dokumentumok megosztásával, információgyűjtéshez készített tanári
sablon önálló, kreatív
használata, saját munkáról
önálló
kiadvány/dokumentum készítése
Különböző, a gyerekek Adatgyűjtés és megoszáltal használt periféri- tás táblázatban (Word,
ák/szoftverek bemuta- Excel)
tása meghívott közönség
számára.
Diagnosztikus
tesztek Az azonnali visszajelzésírása, értékelése a vála- sel értékelt diagnosztiszok megbeszélése, kö- kus tesztek eredményei
zös elemzése, ennek alapján a gyerekek és
alapján egyéni munka pedagógusok kapjanak
választása.
képet a tudás aktuális
állapotáról.
Csoportban végzett pro- Adatok gyűjtése és tárojektfeladatokhoz
kap- lása, elemzése. (Excel

Igényes és biztonságos Magyar nyelv, in- Saját munkával kapcsolasaját web-es megjele- formatika, termé- tos igényesség formálása.
nés létrehozása, kap- szet-ismeret.
csolattartás közös projektfeladat megoldása
érdekében.

A gyerekek legyenek
képesek tájékoztatást
adni saját munkájukról,
kérdésre, vagy összefüggően.
Formálódjon a saját
tudásukkal kapcsolatos
felelősség, legyen igényük és módszereik
arra, hogy hogyan fejleszthetik tovább saját
tudásukat.
Formálódjon a megismerési
folyamatokat
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TermészetBiztosítsuk a gyerekek
ismeret, matema- számára a szekértői szetika
repben való megjelenést,
önbizalom fejlesztése.
Elsősorban természettudományos
tárgyak és matematika

Fizika,
földrajz,
kémia, történelem,

A tesztek eredményei
alapján szervezhető a
tanulásban az egyéni differenciálási szakasz.

csolódóan: adatok gyűjtése, felmérések készítése, eredmények elemzése, ezek bevonása munkába.
Tanulási tartalom készítése és megjelenítése
word dokumentumban,
csoportmunka szerkesztése egyénileg készített
részfeladatok összeállításából.
Különböző
szoftverek
használata a tananyag
megértésében.
(pl.
Fngraph, Excel)

használata)

támogató háttéradatok idegen nyelv
értelmezésének képessége

Biológia és földrajz tantárgy tartalmának feldolgozása irányított kutatással, önálló tartalom
létrehozásával

Ismerjen meg néhány Matematika, fizika, Egyszerű információk, és
lehetőséget az idegen földrajz, kémia
adatok keresése a tanult
nyelven megtalált inidegen nyelven
formációk értelmezéséhez. (Pl. fordítóprogram, analóg dizájn)

A szoftverek által támo- Az önellenőrzés, önálló Matematika, fizika,
gatott tartalom megér- tanulás képességének földrajz
tése
önálló- fejlesztése.
önellenőrzött tanulási
folyamatban. (pl. függvények,
függvény
transzformációk
Fngraph)
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8. osztály

A korábban megismert
lehetőségek önálló, kreatív alkalmazása egyéni
tanulási
programban.
(Önálló tanulási projektfeladat megtervezése és
kivitelezése)

A nyolcadikos földrajz
tananyag feldolgozása, a
gazdaság
működési
alapjainak
megértése,
pályaorientáció.

A gyerekek legyenek
képesek összetett, több
feladatból álló tanulási
tevékenységet megtervezni, a megoldást
ütemezni és a munkát
elkészíteni. Tudjanak a
számukra fontos szituációkban
segítséget
kérni és adni, információszerzésre használják
kreatívan és önállóan a
web lehetőségeit.

65

A táblázatban megadott tevékenységek, az alkalmazáshoz megadott műveltségi területek csak iránymutatóként szerepelnek. A területen inkább elveket, fejlesztési célokat
érdemes megjelölni, hiszen olyan gyorsa fejlődés, hogy nehezen megjósolhatóak azok a
lehetőségek amelyeket a gyerekek eredményes fejlesztése céljából használhatunk.
Természetesen egy ilyen táblázatban nem lehet részletesen bemutatni azt a tanulásifejlődési ívet, amelyet a gyerekekkel az iskolakezdéstől a nyolcadik osztály befejezéséig
bejárunk. Mivel tanítványaink sok szempontból különböznek, ennek az ívnek különböző
részein tartanak az általános iskola befejezésekor. Azt azonban nyugodtan állíthatjuk,
hogy az informatikai eszközöknek az az alkalmazása, amiből egy kis szeletet a fenti táblázat alapján elképzelhetünk, hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő alapokkal
induljanak további tanulmányaik felé. Problémaérzékenységük, érdeklődésük, nyitottságuk fejlődik, és nem vesznek el az internet világában.
A rohamos, és várhatóan egyre gyorsuló fejlődésnek köszönhetően ezen a területen a
szokásosnál is nagyobb szerepet kap a tantestület továbbképzése. Ennek megszervezése
nem könnyű feladat, hiszen számos tekintetben mi magunk vagyunk a módszerek kitalálói, kifejlesztői. Ezért itt különösen nagy a szerepe az egymástól tanulásnak, a belső továbbképzések rendszerének.

2.5. Mindennapos testnevelés
1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
2. Ennek alapján
az iskola minden osztályban megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi
módok valamelyikével teljesíthet:
 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való részvétellel,
 iskolai sportkörben való sportolással,
 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való sportolással.
 A néptánc oktató sajátos képzési irányban a mindennapos testnevelés heti két
órájában táncoktatás folyik.

2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógus választás
szabályai
Magasabb óraszámú képzések
A szülői, tanulói igény és a nevelőtestület véleménye alapján iskolánkban magasabb
óraszámban oktatjuk az idegen nyelveket. Úgy véljük, a közeljövő társadalmigazdasági kihívásainak csak akkor felelhetnek meg diákjaink, ha minél alaposabban

elsajátítanak legalább egy idegen nyelvet. Ennek megfelelően valamennyi tanulónk
számára biztosítjuk, hogy magasabb óraszámban vehessenek részt nyelvi órákon
(választás alapján angol vagy német nyelvből).
Ez az oktatás a 3. osztályban kezdődik, s a teljes képzési időn keresztül kötelező.
Amennyiben szakember (orvos, gyógypedagógus, pszichológus) véleménye szerint
az emelt óraszámú nyelvtanulás elviselhetetlen terhet jelent a gyerek számára,
szakértői bizottság javaslata alapján lehetőség van az értékelés alóli felmentésre.

Az énekes iskolai sajátos művészeti képzésben heti két énekóra kötelező
Az énekes iskolai osztályba felvettek számára további kötelezettségek:
5-8. osztály: Heti 60 perc kórus (Deák Diák Dalosok) minden felső tagozatos énekes iskolás számára, kivétel képeznek a nagyműhelybe járó diákok. A
kórus fellépései minden tag számára kötelezőek, ezek alól felmentést
csak a Deák Diák Iskola Igazgatója adhat.
(3-4)-5-8. osztály: Heti 240 perc nagyműhely az erre érdemesek számára. A Budapesti Énekes Iskola koncert együttesébe a művészeti vezetők veszik
föl a diákokat a szaktanár ajánlása alapján, s a szülőknek beleegyező
nyilatkozatot kell tenniük, melyben vállalják a nagyműhelybe járással,
s az ottani feladatokkal együtt járó többletterheket.
2-3. osztály: Szolfézsóra (hetente kétszer 45 perc), mely által a Józsefvárosi Zeneiskola növendéke lesz a tanuló. Ezért a Józsefvárosi Önkormányzat által megállapított térítési díjat kell fizetni.
4- osztály: A szolfézsoktatás kötelezettsége megszűnik, csak annak kell tovább
járnia, aki hangszeres tanulmányokat folytat. (órabeosztástól függően
heti 2x45, vagy 1x90 perc)
7-8. osztály: Kötelező zeneirodalom oktatás (heti 90 perc) a hangszert tanuló diákok számára.
4-8. osztály: Lehetőség van hangképzés órák látogatására. Ez nem kötelező, de
ajánlott. (a nagyműhelyesek számára kötelező, ám egyben ingyenes.)
Az énekes iskolás fellépéseken a gyerekek liturgikus ruhában vesznek
részt (közismert nevén: angyalruha.). Az iskola együttesei, a Deák Diák
Dalosok, vagy a Budapesti Énekes Iskola szintén ebben a ruhában,
avagy énekes pólóban lépnek föl, mely évente egyszer megrendelhető.
Aki a fellépéseken nem az előírt ruhában, vagy gondozatlanul jelenik
meg, azt a fellépést irányító kizárhatja a fellépők sorából.
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Az énekes iskolások a tanáraik által írt és szerkesztett speciális énekkönyvekből tanulnak. Ezek a gyerekek iskolai tankönyveihez tartoznak csakúgy, mint az énekes szöveggyűjteményként szolgáló Deák Diák Daloskönyvek.

Mivel ebbe az osztályba 7 éves korban kerülnek a gyerekek, felmerülhet a változtatás szükségessége. Indokolt esetben az összes érintett tanár, az énekes iskola
vezetői és a szülők bevonásával döntünk arról, hogy a tanuló a párhuzamos osztályban, vagy – felmentéssel bizonyos kötelezettségek alól – az énekes iskolai osztályban folytathassa tanulmányait.
Az táncos osztályba felvettek számára további kötelezettségek:
A táncos osztályban emelt óraszámban tanulják a gyerekek a népi táncot. A testnevelés heti 5 órájából 2 órában népi táncot tanulnak.
A tantárgyfelosztás és a munkaerő gazdálkodás nem teszik lehetővé a pedagógusválasztást.

2.7.

Projektoktatás

Pedagógiai módszerek és tantestületi felkészültség
Az elmúlt másfél évtizedben iskolánkat a módszertani megújulás igénye jellemezte. Ennek érdekében szinte évente vett részt tantestületünk olyan módszertani képzéseken,
amelyeken elsajátítottuk a korszerű pedagógiai módszerrepertoárt (HEFOP 2.1.6,
HEFOP 3.1.4, TÁMOP 3.1.4). Az új módszerek alkalmazása bekerült a pedagógiai gyakorlatba, és mindennapi munkánk részévé vált.
Több olyan módszertani újításunk is volt és működik ma is, amelyek bekerültek a szakmai köztudatba. Egyik ilyen a mestermunka módszer, amelyet több szakmai fórumon
ismertettünk, és a HEFOP fejlesztések során készült jó gyakorlatokat bemutató kötetben
is megjelent. Ma már számos iskola alkalmazza ezt a módszert az ország különböző részein. E módszer lényege, hogy megszabadítja a gyerekeket az iskolai időkorlátoktól, és
lehetővé teszi, hogy minden gyerek a neki leginkább megfelelő tartalom feldolgozás segítségével lépjen előre az olvasás - szövegalkotás kompetenciájának fejlesztésében.
2005-től kezdve dolgoztuk ki, és próbáltuk ki a gyakorlatban a projekt-keretű tanulásszervezést a felső tagozaton. Az eredménymérések, az elégedettségvizsgálatok és személyes tapasztalataink alapján is azt mondhatjuk, hogy ez a módszer sikeres, ezért erre
szeretnénk alapozni a nem szakrendszerű oktatás kereteit. (Sulinova modulok alkalmazása a 2008/2009-es tanévtől, majd a 2009/2010-es tanévtől TÁMOP 3.1.4.
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A projekt módszert azért választottuk már korábban is, mert komplexitásánál fogva lehetőséget teremt arra, hogy egyidejűleg sokféle tevékenységben dolgozzanak a gyerekek. Biztosítja, hogy az alapkompetenciák különböző fejlettség szintjén lévő gyerekek
változatos szerveződésű csoportokban dolgozhassanak. Ezzel lehetőséget teremtünk az
egymástól való tanulásra éppúgy, mint arra, hogy szükség esetén, az egyes területeken
lemaradókat külön is fejlesszük. Tehetjük mindezt úgy, hogy a tevékenység-csoportok
flexibilitása miatt senki sem érzi azt, hogy bármilyen teljesítmény szerinti stigma kerülne rá. Megőrizhetjük ezzel azt, hogy osztályainkban megmarad, és tovább erősödik a jó
képességű tanulók által mutatott pozitív példa húzóereje, és azok is eredményesen dolgozhatnak és fejlődhetnek, akiknek az alapkészségek terén még sokat kell fejlődniük.
Miután iskolánk csoportszervezésének alapvető elve a heterogenitás, csak olyan pedagógiai környezetet tartunk elfogadhatónak, amelyben ez teljesül.
A projektkeretű tanulás szervezési eljárás megtervezésénél alapvető célunk volt, hogy
olyan pedagógiai folyamatokat vizionáljunk, amelyben minden gyerek megtalálja a tanulási motivációját. Ennek alapját a sajátélményű tanulási helyzetek kialakításában, a gyerekek közötti együttműködésben, a családok megnyerésében, és a sikeres teljesítményekben látjuk. Ennek érdekében az 5. és a 6. évfolyamon megkerestük azokat a tananyagtartalmakat, amelyek mind pedagógiai céljainknak, mind iskolánk hagyományainak megfelelnek.
A projektkeretű tanulásszervezés középpontjában a természetismeret tantárgy áll,
amely komplexitása miatt alkalmas az összetett célrendszer megvalósításra is.

Tantárgyi tartalmak és fejlesztési célok
Az éves tanulási tevékenységet a felső tagozaton egy vezetőtantárgy köré szervezett tematika segítségével irányítjuk. A téma kiválasztáskor figyelembe vesszük az adott évfolyamon érvényes helyi tantervet. Ernyőprojektnek nevezzük azt a vezérfonalat, amely az
egész éves tevékenységhez a keretet szolgáltatja. A tevékenységről folyamatosan készülő írásos „értekezés” a mestermunka, az egész éves tanulási folyamat írásos, illusztrált
krónikája, amelyet az egyéni írások alapján a csoportok közösen készítenek és számos
fotóval, illetve rajzzal illusztrálnak. Az iskola teljes közösségének, a szülőknek és a nagyszülőknek, minden érdeklődőnek az iskolai mestermunka kiállítás részeként mutatjuk
be ezeket az alkotásokat. Az egyes alprojektekben zajlik az a tanulási folyamat, amelynek
eddig már megvalósult részleteit később mutatjuk majd be.

Eljárásrend az éves projektek kiválasztásához:
Minden tanév végén összeülnek a leendő 5. és a 6 osztályokban tanítók és meghatározzák a következő tanév feladatait. Az 5. évfolyamon ezen a beszélgetésen értelemszerűen
részt vesznek az alsós tanítók, akik a hagyományos osztályátadás keretében részletesen
bemutatják az egyes gyerekek fejlesztése során az alsó tagozatban elért eredményeket,
és felvázolják a fejlesztés további irányait. Ezeken a megbeszéléseken, szükség esetén
módosítják a projektbe bevont tartalmakat, és megtervezik azt a pedagógiai környezetet,
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amely a lehető legoptimálisabb fejlesztést biztosítja az adott évfolyam, illetve osztály
tanulói számára a következő tanévben.
Az elkészített tervek alapján dolgozódik ki véglegesen az adott tanévben megvalósítandó
projekt, amely a fejlesztéshez a kereteket biztosítja. A tanév során az egy osztályban tanítók megbeszélésein tekintjük át a fejlesztések helyzetét, és határozzuk meg a további
részfeladatokat.

Óraszámok
Amennyiben a természetismeret tárgy a vezetőtantárgy, a projekt-keretű tanulásszervezéshez bevont órák alakulása:
Természetismere
t

5.
évfoHeti 2 óra
lyam
(osztályonként)

6.
évfoHeti 3 óra
lyam

Magyar
nyelv

Matematika

Technika

Rajz

Hon és népismeret

Összesen

Heti 1,2
(évi:44 )

Heti 1

Heti 0,5

Heti 0,5

Heti 0,5

5,7

Heti 1

Heti 1

Heti 0,5

Heti 0,5

6

(osztályonként)

Más vezetőtantárgy választása esetében a tantárgyak óraszámainak belső aránya megváltozik.

Minták a projektek tervezéséhez.
Az eddig kidolgozott és megvalósított ernyő-, és alprojektek az 5. és a 6. évfolyamban:
5. osztály Élet a tanyán – mestermunka készítés (ernyőprojekt) alprojekt
Alprojektek:
Befőzés,
Savanyúságkészítés
Zöldségkiállítás
Karácsonyi vásár
Anyák napi vacsora
Erdei iskola
Mestermunka kiállítás
Látogatás a skanzenbe
Kenyérsütés
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Alprojekt

Tantárgy

Tanítási tartalmak

Célok, fejlesztési feladatok

Csoportalakítás, családtörténet

Természetismeret,
Magyar nyelv és
irodalom
osztályfőnöki óra

Ismerkedés, bemutatkozás, csoportalakítás, családtörténet kitalálása,
fogalmazáskészítés

Közösségépítés, szóbeli
és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése

Háztervezés és
építés

Természetismeret
Hon- és népismeret
Matematika
Technika

Falusi ház, és gazdaság, népi építészet elemei
Fa- és papír munkák, tervrajzkészítés
kicsinyítés, nagyítás, mérések, kivitelezés
Növények és részeik, termések, növényi kártevők, tömeg- térfogatmérés. Munkafolyamat (befőzés) végrehajtása írásos utasítás alapján.
Megfigyelések rögzítése előre megadott szempontok szerint.
Munkafolyamathoz szükséges mérések elvégzése.
Fogalmazás készítése. Csendélet
készítés választott technikákkal
gyümölcsökből és zöldségekből.
Növények és részeik, termések, növényi kártevők, tömeg- térfogatmérés. Munkafolyamat (befőzés) végrehajtása írásos utasítás alapján.
Megfigyelések rögzítése előre megadott szempontok szerint. Munkafolyamathoz szükséges mérések és
egyszerű számítások elvégzése.
Csendélet készítés választott technikákkal és zöldségekből.
Kiállítás megtervezése, tablók készítése, látogatók tájékoztatása, kapcsolatfelvétel, kommunikációs képesség
fejlesztése

Kreativitás, együttműködési készség, kompromisszumkészség. matematikai
ismeretek
alkalmazása
szövegértés, szövegalkotás,
tartós figyelem, koncentráció fejlesztés,
kreativitás,
alkotókészség,
munkafolyamat végzése
írásos utasítás alapján,
fegyelmezett munkavégzés

Természetismeret
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom
Rajz

Befőzés

Savanyúságkészítés

Természetismeret
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom
Rajz

Zöldségkiállítás

Szünetben és szabadidőben

Időjárás
éghajlat

és

Természetismeret
Informatika

Időjárási megfigyelések készítése,
grafikonrajzolás és elemzés, térképismeret, tematikus térképek olvasása. Gyűjtött adatok elrendezése
Adatgyűjtés és adatmentés internetről.

Ha
meglátogatsz minket …
(település és
környékének

Természetismeret
Magyar nyelv és
irodalom
Informatika

Tájékozódás térképen, hazánk tájai,
nagyobb városok, közlekedés, útvonalak, távolságmérés térképen, utazási idő kiszámítása gyűjtött adatok-
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Szövegértés, szövegalkotás
rendszerezés,
mérés,
munkafegyelem,

Kreativitás, kommunikációs képesség, kapcsolatteremtő
képesség,
információ adás
Adatgyűjtés és rendszerezés, grafikonelemzés
és készítés, oksági kapcsolatok
felismerése,
elemzése,
tájékozódás a rendelkezésre álló információhordozókon,
kitartás és rendszeresség,
Önálló tanulási képesség, rendszerező képesség,
válogató olvasás,

bemutatása)

Technika

Karácsonyi és
Húsvéti vásár

Technika
Osztályfőnöki
Matematika

ból.
Ismeretterjesztő szöveg értelmezése
készítése, leírás készítése.
Információ és képkeresés az interneten, ezek elmentése különböző hordozókra, mentett adatok megnyitása,
kezelése.
A területre jellemző és a gyerekek
kedvenc ételei receptjeinek bemutatása.
Ajándékok készítése (papír és textilmunka)
Anyagszükséglettel, gazdaságossággal kapcsolatos számítások végzése
csoportban.

Matematika, technika, szabadidő.

Receptgyűjtés, ételkészítés, esztétikus asztalterítés, költségvetés készítése a vacsorához a vásárokon szerzett bevételből.

Mestermunka
szerkesztés,
kiállítás

Természetismeret
Magyar nyelv és
irodalom
Informatika
Technika

Az összegyűjtött anyag rendezése, a
szövegek megírása, befejezése, szerkesztés, nyomtatás.

Erdei iskola

Természetismeret
Történelem
Ének
Testnevelés

Kenyér

Évzáró projekt
(minden tantárgy)

Anyák napja

Erdő életközössége, állatok egyedfejlődése, növények különböző fény- és
talajviszonyok között, …
Terület történelmi emlékei, jellegzetes népdalai, kirándulás, túra.
Kenyérsütés, a következő tanévi
projekt előkészítése, a kenyérsütéshez kapcsolódó feladatháló segítségével.
Kenyér készítése leírás alapján, technológiai szünetekben választható
feladatok. (Kenyérsütés története,
népek kenyere, gabonatermő területek hazánkban és más országokban,
kenyérreceptek,
kenyeres-könyv
szerkesztése, kenyér a művészetekben, stb.)

lényegkiemelés
szövegalkotás, kreativitás, nyelvi ötletesség.
Differenciálás különböző
nehézségű szövegekkel,
egymástól tanulás, egymás tanítása.
Saját élmények feldolgozása a tanulásban.
Kreativitás, együttműködési képesség,
matematikai ismeretek
alkalmazása a gyakorlatban
Számolási
képesség
fejlesztése
különböző
nehézségű feladatokon,
kreativitás, érzelmi nevelés, esztétikai érzék
fejlesztése, család-iskola
kapcsolata
Szövegalkotás, felelősség a közös munka sikere iránt, kitartás, saját
munka értékének megélése. Kompromisszumokra való képesség.
Saját élményű tanulás,
egyéni előzetes tudások
és érdeklődés bevonása
a tanulásba

Tanulási motiváció erősítése, érdeklődés alapú
differenciálás.

6. osztály Falusi turizmus – mestermunka készítés (ernyőprojekt)
Alprojektek:
Hagyományos tartósításai eljárások: lekvárkészítés, befőzés, savanyúságkészítés
Étlap tervezés és költségvetés készítés
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Karácsonyi vásár
Erdei iskola
Anyák napi vacsora
Mestermunka kiállítás
Prezentációkészítés és bemutatás a tervezett falusi vendéglátóhely programjából
Fagylaltkészítés régen
Célok, fejlesztési feladatok
Közösségépítés, szóbeli
és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése, kreativitás, vállalkozói ismeretek alapozása.

Alprojekt

Tantárgy

Tanítási tartalmak

A
vállalkozás
története, bemutatása.

Természetismeret,
Magyar nyelv és
irodalom
osztályfőnöki óra

Ismerkedés, bemutatkozás, csoportalakítás, vállalkozás történetének
megfogalmazása

Háztervezés és
építés

Természetismeret
Hon- és népismeret
Matematika
Technika

A falusi vendéglátóhely udvari környezetének megtervezése, egyes
elemek elkészítése fából és/vagy
papírból.
Fa- és papír munkák, tervrajzkészítés, kivitelezés

Kreativitás, együttműködési készség, kompromisszumkészség, mérés, szerkesztések

Gazdaságossági számítások a késztermékkel kapcsolatban.
Növények és részeik, termések, növényi kártevők, tömeg- térfogatmérés. Munkafolyamat (befőzés) végrehajtása írásos utasítás alapján.
Megfigyelések rögzítése előre megadott szempontok szerint, fogalmazás írása.

Alapvető számolási készségek gyakorlása
Szövegértés, szövegalkotás,
tartós figyelem, kitartó
munkavégzés koncentráció fejlesztés,
fegyelmezett munkavégzés,
együttműködési
készség.

Egészséges étrend, tápanyagok, tápanyagcsoportok,
Adatgyűjtés és elrendezés megadott
vagy önállóan tervezett táblázatba.
Számítási feladatok (egyenes arányosság, többszörös, stb.)
e-learning rendszerbe való belépés,
tananyag le- és feltöltése, táblázat
használata.

Műveletek végzése a
tizedes törtek körében,
arányossággal kapcsolatos számítások a gyakorlatban.
Egészséges életmódhoz
való pozitív viszonyulás
formálása.

Hagyományos
tartósításai
eljárások:
a
szilvalekvár
készítése.

Matematika
Szabadidő

Természetismeret
Étlap tervezés
és költségvetés
készítés

Matematika
Informatika

A
település
földrajzi
környezetének
bemutatása

Természetismeret
Magyar nyelv és
irodalom.
Informatika

Időjárással kapcsolatos adatok gyűjtése térképismeret, tematikus térképek olvasása.
Csoportbeszámoló tartása a témából.
Adat- és információgyűjtés és adatmentés internetről.

A

Természetismeret

Tájékozódás térképen, hazánk tájai,

település

73

Adatgyűjtés és rendszerezés,
grafikonelemzés és készítés, oksági kapcsolatok felismerése, elemzése,
tájékozódás a rendelkezésre álló információhordozókon, kitartás és
rendszeresség, beszédbátorság fejlesztése
Önálló tanulási képes-

bemutatása.

Magyar nyelv és
irodalom
Informatika
Technika

A településhez
közeli nemzeti
park bemutatása, és egy program összeállítása.

Természetismeret
Hon- és népismeret
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom

nagyobb városok, közlekedés, útvonalak, távolságmérés térképen, utazási idő kiszámítása gyűjtött adatokból.
Ismeretterjesztő szöveg értelmezése
készítése, leírás készítése.
Információ és képkeresés az interneten, ezek elmentése különböző hordozókra, mentett adatok megnyitása,
kezelése.
A területre jellemző ételek receptjeinek összegyűjtése, ismertetése.
Védett természeti értékek, nemzeti
parkok, veszélyeztetett állatok és
növények bemutatása, önálló ismeretterjesztő szöveg készítése megadott szempontok alapján.

A településhez,
vagy a környékén
található
felszíni formához
fűződő
monda bemutatása

Természetismeret
Magyar nyelv és
irodalom

Felszíni formák,
Monda keresése, szövegfeldolgozás.

Karácsonyi és
Húsvéti vásár

Technika
Matematika
Osztályfőnöki

Ajándékok készítése (papír és textilmunka)
Gazdaságossági számítások elvégzése
csoportmunkában.

Matematika, technika, szabadidő.

Receptgyűjtés, ételkészítés, esztétikus asztalterítés, költségvetés készítése a vacsorához a vásárokon szerzett bevételből.

Mestermunka
szerkesztés,
kiállítás

Természetismeret
Magyar nyelv és
irodalom
Informatika
Technika

Az összegyűjtött anyag rendezése, a
szöveg megírása, befejezése, képek,
illusztrációk válogatása, szerkesztés,
nyomtatás.

PP prezentáció
készítése
és
bemutatása
mestermunkából.

Természetismeret
Informatika

Lényegkiemelés, vázlatkészítés saját,
írott szövegből, megfelelő beszédtempó, és hangerő keresése, kipróbálása.

Anyák napja
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ség, rendszerező képesség,
válogató olvasás,
lényegkiemelés
szövegalkotás,
Differenciálás különböző
nehézségű szövegekkel,
egymástól tanulás, egymás tanítása.
Saját élmények feldolgozása a tanulásban.
Kreativitás.
Differenciálás különböző
szövegekkel, és érdeklődés alapon, együttműködési képesség fejlesztése, saját elképzelések
megfogalmazása, érvelés.
Kreativitás, szövegértésszövegalkotás, tartalom
írása, illusztráció készítés.

Kreativitás, együttműködési képesség, alapvető vállalkozási ismeretek
Számolási
képesség
fejlesztése
különböző
nehézségű feladatokon,
kreativitás, együttműködési képesség, érzelmi
nevelés, kapcsolat szülőkkel.
Szövegalkotás, ötletesség az anyanyelvi feladatok megoldásában, felelősség a közös munka
sikere iránt, kitartás,
saját munka értékének
megélése.
Kapcsolat szülőkkel.
Szóbeli kifejezőkészség
fejlesztése, együttműködés, egymásra figyelés
és egymás iránti felelősség, a tudás értékének
megélése, beszédbátor-

ság fejlesztése, kapcsolat
szülőkkel.

Erdei iskola

Fagylaltkészítés
(évzáró projekt)

Természetismeret
Történelem
Ének
Testnevelés

Természetismeret
történelem

Erdő életközössége, állatok egyedfejlődése, növények különböző fény- és
talajviszonyok között,
Terület történelmi emlékei, jellegzetes népdalai, kirándulás, túra.

Saját élményű tanulás,
egyéni előzetes tudások
és érdeklődés bevonása
a tanulásba.

Halmazállapot-változások, olvadásoldódás, folyamatok energiaviszonyai, hővezetés.
Régi életforma egy részletének megismerése.

Saját élményű tanulás,
együttműködés, kitartás.
Adatok, megfigyelések
rögzítés táblázatba, saját
táblázat tervezése megfigyelések rögzítésére,
munkafolyamat végzése
megadott leírás alapján..

2.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Osztálytanítói és osztályfőnöki rendszer
Az alsó tagozatban minden osztálynak két egyenrangú, felelős “mamája” van, hiszen az
esetek legnagyobb részében az osztálytanítói és a napközis nevelői munkát kölcsönösen
megosztva végzi a két együtt dolgozó pedagógus.
Elsőtől negyedik osztályig viszik a gyermekközösséget, s így nagyon mély kapcsolatuk
alakul ki a gyerekekkel, szülőkkel.
Mindennapos kapcsolatot tartanak a szülői házzal, munkájukat segíti az iskolapszichológus, a logopédus és a gyógypedagógus, a gyermekvédelmi felelős.
Úgy adják tovább a felső tagozatba lépő osztályukat, hogy az 5. osztály megkezdése előtt
az osztályfőnök és az összes szaktanár képet kapjon a gyerekekről egy munkamegbeszélés keretében. A negyedikes tanító részt vesz még egy ideig a rendszeres tapasztalatcseréken.
A felső tagozat négy évében már nyolc-tíz tanár tanít egy gyereket. Ezért nagyon fontos,
hogy legyen, aki figyel a problémáira, akihez segítségért fordulhat – ő az osztályfőnök, 4
éven keresztül viszi az osztályt. Kapcsolata az osztállyal felelősségteljesebb, bensőségesebb a szaktanárokénál. A leendő osztályfőnök már a negyedik évfolyam második félévében rendszeres kapcsolatot tart az osztállyal, hogy minél jobban megismerje a gyereket.
Az osztályfőnök koordinálja az osztályban folyó oktató-nevelő munkát. Ő hívja össze és
vezeti az osztályában tanítók összejöveteleit. Folyamatos kapcsolatban áll az összes pedagógussal, a gyermekvédelmi felelőssel, az iskolapszichológussal.
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Az iskolában folyó pedagógiai munka egyik jelentős színtere az egy osztályban tanító
pedagógusok megbeszélése. Erre félévente kétszer, az éves munkatervben meghatározott időben kerül sor. A megbeszélésen részt vesz a pszichológus és a fejlesztő team vezetője is. Itt történik a gyermekek egyéni fejlesztésének megbeszélése, a tanulási és magatartási problémák kezelésére a taktika kialakítása.
Ezen a fórumon szervezzük meg az osztály számára a „tanulás tanítása” folyamatát is.

Gyermek- és ifjúságvédelem
A belvárosból történt kiköltözéssel az iskola egy teljesen más szociokulturális környezetbe került, a főváros VIII. kerületének úgynevezett határterületére, ahol a kertes, családi házas övezet találkozik a felújításra váró bérház negyeddel, amelynek lakásaiban
nagyon rossz anyagi és szociális körülmények között élő családok, sok munkanélküli és
roma szülő gyermeke él.
Ez a helyzet igen nagy szakmai és emberi kihívást jelentett és jelent a tantestületnek,
mert rendkívül heterogénné vált a tanulói összetétel. Miközben megőriztük gyermek
centrikus, liberális nevelési elveinket, a tanulmányi munka magas színvonalát, át kellett
alakítanunk tanítási módszereinket, másfajta konfliktuskezelési eljárásokat kellett megismernünk és alkalmaznunk, sokkal nagyobb rugalmassággal és empátiával kellett kezelni a legkülönbözőbb tanulási és szocializációs nehézségekkel küszködő gyermekeket.
Ez az önfejlesztő folyamat soha nem áll meg, olyan kompetenciákat kell a tanároknak
megszerezni, amelyekre a tanárképzés nem készít fel.
Iskolánkban egyre nő az elszegényedő családok száma. Nő a munkanélküliek, munkahelyüket átmenetileg elvesztettek, illetve a nagyon alacsony jövedelműek aránya. Igen sok
a gyermekét egyedül nevelő szülő. Gyakori a 2-3 gyerekes család, és nem kevés nagycsaládosok száma sem. Szociokulturális változásokat figyelembe kell venni.
Az ilyen családok anyagi lehetőségei általában rendkívül szűkösek. Az otthoni problémák, a válások, elmagányosodásuk miatt sok a magatartászavaros, nehezen nevelhető
gyerek. Az ő megfelelő ellátásukról az iskola teljes pedagógiai rendszere gondoskodik.
Noha a családok romló helyzete iskolánk mindennapjaiban jól érzékelhető, nálunk még a
drogok, gyermekbűnözés nem jelentek meg. Emellett a város szinte valamennyi kerületéből érkeznek hozzánk tanulási, nevelési problémákkal küzdő diákok.
Igen magas a speciális gondoskodást igénylő tanulók száma. Az ilyen gyerekek nevelése
plusz anyagi terhet ró a – sokszor – amúgy sem jó anyagi körülmények között élő családokra.
Mindez természetesen óriási pedagógiai feladatot jelent mindannyiunknak: az osztá76

lyokban különböző hagyományokkal, neveltetéssel, értékrenddel érkező gyerekeket kell
egy közösséggé kovácsolni.
A gyermek- és ifjúságvédelmi munkában együtt, egymást segítve vesznek részt az osztálytanítók, osztályfőnökök, szaktanárok, tanulószobai nevelőtanárok.
Felső tagozaton az egy osztályban tanítók megbeszélései lehetőséget nyújtanak a problémák kezelésére. Az iskola két gyermekvédelmi felelőse koordinálja mindezt a munkát.
Ők tartják a kapcsolatot az iskolaszékkel és a diákönkormányzattal, amely szervezetek
együttműködése, véleménye és döntése nélkülözhetetlen a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységben.
A két gyermekvédelmi felelős szorosan együtt dolgozik az iskolapszichológussal és a
fejlesztőpedagógusokkal. Széles körű kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálatokkal, a
nevelési tanácsadókkal, családgondozókkal.

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei és formái
A tanulók értékelése
Alapelvek:






személyre szóló legyen
fejlesztő, ösztönző jellegű legyen
folyamatos legyen
az iskolai követelményrendszerre épüljön
legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a
javítás)

Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, motiváló,
irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító értékelésnek, ugyanis
ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés feladatainak, útjának a
megmutatásában.
Természetesen fontosnak tartjuk az értékelés egyéb funkcióit is:
– folyamatos visszajelzés a végzett munkáról
– az elvárt, követelményekben megfogalmazott ismeretekhez és képességekhez
mérten a tanuló helyének meghatározása
– motivációs eszköz
Éppen ezért munkánk során az értékelés mindhárom típusát használjuk:
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– diagnosztikus (helyzetfeltáró)
– szummatív (összegző, minősítő)
– formatív (fejlesztő).
Legtöbbször ezek az értékelési típusok nem önmagukban, tisztán jelennek meg, hanem
összetetten:
– A személyre szóló fejlesztés, differenciálás hangsúlyozásakor igen nagy szerepe
van időről időre a helyzetfeltáró értékelésnek, mert csak ennek alapján lehet kidolgozni azt a formáló, fejlesztő értékelést, amelyet gyerekhez, szülőhöz eljuttatva, segíthetünk a továbblépés irányainak, feladatainak közös megtalálásában.
– A minősítő értékelésnek elsősorban azoknál a szakaszhatároknál van szerepe,
amelyeknél a helyi tanterv a továbblépés feltételeként megszabja a minimum követelményeket (tanév végén).
Az oktatási törvény lehetőséget ad rá, s mi élünk a lehetőséggel, hogy az első négy évet
egy ívnek tekintsük a gyerek fejlődésében, tehát a továbbhaladásnál nem kizáró ok, ha a
tanuló nem tudja az év végére teljesíteni bizonyos tárgyak követelményeit.
Ekkor az egyéni továbbhaladás valamennyi vagy egyes tárgyakból különböző évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat.
Amennyiben a tanuló jelentősen lemarad a tantervi követelmények időarányos teljesítésében, a következő felzárkóztatási módokat alkalmazzuk: tanórán belüli differenciált
foglalkoztatás, fejlesztő pedagógus foglalkozása a tanulóval, korrepetálás illetve tanulószobai tanulási lehetőségek biztosítása.
A felső tagozatban, olyan esetekben (pl. betegség miatti hosszú hiányzás, súlyos tanulási
probléma) amikor általánosan nagyon gyenge teljesítményt nyújt a tanuló, akkor az öszszes érintett tanár (osztályfőnök, a gyereket tanító szaktanárok), a fejlesztő team, az
igazgató és a szülő bevonásával bizottság dönt az évismétlésről. Erre a szülő kérése alapján is sor kerülhet.
Az integrált tanulók esetében élünk a lehetőséggel, hogy a szakértői és rehabilitációs
bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató mentesítheti bizonyos tárgyakból a tanulót az értékelés és minősítés alól. Ekkor az egyéni tanulási
tervben kell meghatározni, hogy mikorra éri el a tanuló az adott tantervi követelményt.
A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése sokféle, változatos
információ alapján történik:
– a tanuló-pedagógus napi kapcsolata
– a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel,
tesztekkel, az írásbeli feladatok javításával
– összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből, dolgozatokból, szóbeli feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti alkotásokból, kiselőadásokból, a testi fejlődést nyomon követő teljesítménymérésekből.
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–
–
–
–
–
–

a különböző iskolai, kerületi, budapesti, országos versenyeken elért eredmények
a szülő-pedagógus párbeszéd
szociometriai felmérések a társas kapcsolatokról
kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról
önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban
az egy osztályban tanító pedagógusok rendszeres megbeszélései

Az értékelés, tájékoztatás formái:
1-4. osztály
Az első négy évben, az alsó tagozatban évente három alkalommal szöveges értékelést
kapnak tanulóink. Ez érvényes a félévi és év végi bizonyítványra is. Mi már 1997 óta
élünk a törvény adta lehetőséggel, és elhagytuk az öt számjegyű, csak minősítő, tartalmat
nem igazán felmutató értékelést. Évente három alkalommal történik az írásbeli értékelés, a negyedéves mindig levél formátum.
Az a tapasztalatunk, hogy a szöveges értékelés valóban fejlesztő visszajelzést nyújt gyereknek, szülőnek egyaránt. Az év végét lezáró szöveges értékelés csak a minisztérium
által kibocsátott bizonyítvánnyal együtt érvényes, amely tartalmazza a tanulók adatait,
mulasztását, felsőbb osztályba való lépésének engedélyét.
A 2010/11-es tanévtől kezdve, amikor újra lehetővé vált az alsó tagozatban az osztályozással való értékelés, kötelezettségünk, hogy iskolaváltáskor a szöveges értékelést átváltsuk számértékekre. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy egy fejlesztő, szöveges értékelést
sohasem lehet teljes érvényűen és hitelesen átváltani minősítő, számmal történő értékelésre. Ennek tudatában az átváltási kötelezettséget a következőképpen teljesítjük:
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Környezetismeret
A tanév témaközi és témazáró felmérései során nyújtott teljesítmények százalékos
eredményét tudjuk átváltani osztályzatokra. Ezek átlagai alapján állapítjuk meg a jegyeket:
5 (jeles)
91-100%
4 (jó)
76- 90%
3 (közepes)
56- 75%
2 (elégséges)
41- 55%
1 (elégtelen)
0- 40%
A gyermekek számára a felmérő megírása után legalább egy alkalommal javítási lehetőséget biztosítunk. Értékeléskor a javítás eredményeit vesszük figyelembe. Akkor váltjuk
át osztályzattá, ha a tanuló elmegy iskolánkból, és a fogadó intézmény részéről ilyen kérés megfogalmazódik.
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Rajz – technika:
Az elkészült munkadarabokat a következő szempontok szerint minősítjük érdemjeggyel
 a feladat megértése,
 a sikeres megoldás,
 a kidolgozás szintje,
 az eredetiség,
Testnevelés:
A következő kiemelt szempontok figyelembe vételével a szöveges értékelést a pedagógus váltja át érdemjegyre:
 a tanuló órai magatartása,
 akarása,
 aktivitása,
 együttműködése,
 sportszerű viselkedése.
Az érdemjeggyel történt minősítés mellé minden esetben mellékeljük a szöveges értékelést is.
5-8. osztály
Az ötödik osztálytól kezdve naplókban, ellenőrzőkben, bizonyítványban, 1-5-ig számjeggyel értékelünk, ezt évente legalább egyszer kiegészítjük szöveges értékeléssel is.
Új, belépő tantárgyaknál a belépés félévében nem osztályzatot adunk, hanem szöveges
értékelést.
A felmenő rendszerben megszűnő helyi tantervünkben szereplő modulok közül azokat,
amelyeket tantárgyhoz integrálva tanítunk, jeggyel értékeljük, amely az adott tantárgyi
érdemjegybe beszámít. Ilyen modulok „Hon és népismeret” (történelem tantárgyhoz
integrálva) „Egészségtan” modul (természetismeret, és biológia tantárgyakhoz integrálva. Ez „Etika” és a „Tánc és dráma”, az „Etika”, és a „Mozgókép és médiaismeret” modulokat önálló tárgyként tanítjuk. Ezeket nem értékeljük osztályzattal, a tanulók bizonyítványába értékelésként a „részt vett” bejegyzést kerül.

2.10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
– Az idegen nyelvet harmadiktól nyolcadik osztályig csoportbontásban tanítjuk.
A csoportbontásnál az órabanki adottságokat figyelembe véve arra törekszünk,
hogy 15 főnél nagyobb ne legyen egy nyelvi csoport.

– A tantermi adottságok miatt csoportbontásban tanítjuk a technikát és az in80

formatikát, egy csoport ebben az esetben az osztálylétszám felét jelenti.

– A testnevelés órákon szintén bontást alkalmazunk, itt azonban a cél a fiú-lány
homogén csoport létrehozása.

– Az erkölcstan és hitoktatás is csoportbontásban valósul meg, ezt a mindenkori
hitoktatásra jelentkezők létszáma határozza meg.

– Szabadidős foglalkozások esetében valamennyi jelentkező számára biztosítjuk
a részvételt.
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2.11 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez
szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:
– az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel,
– a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.
A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a testnevelési órákon a Netfit rendszer alkalmazásával, amely Dr. Mérei Ildikó
nevéhez fűződik. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének értékeléséhez és
minősítéséhez használt Netfit (fizikai fittség mérése) alapmérései az alábbiak:
Testösszetétel és tápláltsági profil:
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék
Aerob fittségi (állóképességi) profil:
Állóképességi ingafutás teszt (15 méter) – aerob kapacitás
Vázizomzat fittségi profil:
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje
Hajlékonysági profil:
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem
A korosztálynak megfelelő követelményeket a tornaterem folyosóján kifüggesztjük, hogy
azt a tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését
célozzák, ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető azonban osztályzattal a tanulók a mért eredményekhez képest felmutatott fejlődésének mértéke.
A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes
osztályokban tanuló diákok fizikai állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre
hozzáférhetőek legyenek.
A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérését minden tanév április-május hónapjában bonyolítjuk le. A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános te82

herbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a
szülők tudomására hozzák.

2.12 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA
Új épületünk a két tornateremmel, korszerű sportudvarral jó lehetőséget kínál sokféle
sporttevékenység gyakorlására. Ezen túl használjuk az, a Losonci uszodát, a FRADI műjégpályát. Tanulóinkat erdei iskolába, évente több táborba visszük, minden lehetőséget
megragadunk, hogy az egészségtelen városi levegőben élő gyermekeinket egészségesebb
környezetbe juttassuk.
Folyamatosan keressük az egészséges életmódra való nevelés újabb színtereit. Fontosnak tarjuk olyan kompetenciák megalapozását, amelyek segítségével a gyerekek képesek
lesznek felnőtt életükben egészséges életvezetésre.
Ennek érdekében a kulturált, nyugodt környezet biztosításán túl, fontosnak tarjuk, hogy
a gyerekek biztonságban érezzék magukat, szeressenek iskolába járni. Minden osztály
számára fontos tér az osztályterem, amely berendezésével és mindennapi állapotával
hozzájárul a gyerekek lelki és testi egészségének megőrzéséhez.
Az iskolai élet ritmusának kialakítása során figyelembe vesszük a gyerekek igényeit, biztosítjuk számukra a megfelelő mozgáslehetőséget. Az iskolaudvaron a szünetekben felfrissülhetnek, a délutáni időszakban különféle szervezett sportfoglalkozásokon vehetnek
részt. Lehetőségük van a spontán szabadtéri játékra is.
A mozgáslehetőségek és a kulturált, tiszta iskolai környezet kialakításán túl, tantárgyainkban is kiemelt szerepet kap az egészség kérdése. Ebből a szempontból fontos, hogy a
tanórákon elsajátított ismeretrendszerekkel, és az itt megalapozott magatartásformák
segítségével a gyerekek – reményeink szerint- képesek lesznek olyan életvezetés alakítására, amely segítségével felnőttkorukban tudatosan kerülik el majd az egészségkárosító magatartásformákat. Tudatosan vesznek részt a különböző korai szűréseken, és az
egészség megőrzése céljából képesek lesznek a nekik leginkább megfelelő étrendet kialakítani. Életük szerves részévé válik a mozgás, amelyet egészségük megőrzése érdekében tudatosan végeznek is. Ügyelnek majd lelki egészségük megőrzésére is, ennek érdekében gondot fordítanak emberi kapcsolataikra, és tudatosan kezelik azokat a konfliktusokat, amelyeknek a mindennapok során részeseivé válnak.
Színterek: Az iskolai egészségnevelési programot iskolánk mindennapi munkájában a
következő területeken valósítjuk meg:
 Tanítási órák
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Szabadidős programok: vetélkedők, könyvtári foglalkozások, szabadidős sportfoglalkozások
Táborok, kirándulások, erdei iskolák

Tartalmi elemek1:
Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a tevékenységeket, amelyeket iskolánkban rendszeresen végzünk az egészségnevelés érdekében.
Tanórán kívüli programok, kapcsolatok
Tájékoztató előadásokat szervezünk az alkohol, drog, és egyéb káros anyagok hatásairól,
az ezekkel kapcsolatos veszélyekről.
Rendszeresen orvosi vizsgálaton, fogorvosi szűrésen vesznek részt a gyerekek. Napi
kapcsolatban állunk az iskolaorvossal és a védőnővel.
Az edzettségi állapot felmérésérét a HUNGAROFIT teszt alkalmazásával végezzük az alsó
tagozaton, Netfit méréssel pedig a felső tagozaton.
Az alsó tagozatos gyerekek rendszeresen járnak szabadidőben úszni, korcsolyázni.
A felsősök számára szabadidőben a sportkör (kosárlabda, futball) és a tanfolyami keretben működő karate, futball és sportgimnasztika nyújt lehetőséget a sportolásra.
Minden évben megszervezzük az osztályok közötti dekorációs és tisztasági versenyt.
Megalapítottuk a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat. Minden évben megszervezzük a versenyt.
Nemzetközi programjainkban is szerepelnek az egészséggel kapcsolatos tevékenységek.
Rendszeresen veszünk részt különböző sportversenyeken.
Az iskolánkban már hagyományos Mestermunka pályázatnak egyik területe az egészségneveléssel kapcsolatos témakör.
Szünetekben és a délutáni időszakban a gyerekek szabadon játszhatnak az udvaron.
Szükség esetén felkereshetik az iskolapszichológust, aki segítségükre lehet problémáik
megoldásában.

1

A témával kapcsolatban lásd még a helyi tantervben szereplő kereszttanterv, „Testi és lelki egészség” című
fejezetét.
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Egészségnevelés a tantárgyakban
A program tantárgyakhoz kötődő részének megvalósítását az alábbi táblázatban részletesebben is bemutatjuk.2
Egészségneveléshez szükséges ismeretek a helyi
tantervben.

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

2

Testnevelés
Környezetismeret: testünk és életműködéseink
Technika: közlekedési ismeretek, háztartástan, életvitel
Testnevelés
Környezetismeret: testünk és életműködéseink
Technika: közlekedési ismeretek, háztartástan, életvitel
Testnevelés
Környezetismeret: testünk és életműködéseink
Technika: közlekedési ismeretek, háztartástan, életvitel
Testnevelés
Környezetismeret: testünk és életműködéseink
Technika: közlekedési ismeretek, háztartástan, életvitel
Testnevelés
Természetismeret: gyümölcs és zöldségfélék
szerepe az egészséges étkezésben
Technika: heti étrend készítés
Tánc és dráma: énekes, - táncos gyakorlatok, történetek feldolgozása dramatikus
játékban

Egészségnevelési ismeretek alapozása, kapcsolódások a helyi tantervben

Magyar nyelv és irodalom: beszélgetések
az egészségről, betegségről.

Magyar nyelv és irodalom: olvasmányok
az egészség, betegség témakörből
Rajz: tárgy és környezetkultúra

Rajz: tárgy és környezetkultúra
Magyar nyelv és irodalom: dramatikus
játékok, koncentráció- és memória gyakorlatok

Magyar nyelv és irodalom: egészség és
betegség régen és ma
Rajz: tárgy és környezetkultúra

Természetismeret: energia, környezetünk
élővilága, időjárás és éghajlat,
Rajz: Művészettörténet, tárgy és környezetkultúra
Történelem: mindennapi élet az őskorban, görögöknél, és Rómában

Rajz: Művészettörténet, tárgy és környezetkultúra
Történelem: élet a középkorban, paraszti
gazdálkodás és életmód megismerése,
saját család változásai,
Testnevelés
Történelem: élet a nagyvárosokban
Etika
Fizika: mozgások, munkavégzés, energiaBiológia: Földi élővilág jellemzése
változások
Technika: mozgás és táplálkozás, a lakás Kémia: oldatok, reklámok
berendezése, közlekedés
Rajz: Művészettörténet, tárgy és környezetkultúra
Testnevelés
Természetismeret: egészségtan modul
Technika: étrend és ételkészítés, öltözködés
Tánc és dráma: különböző stílusú táncok

A témákat részletesen a helyi tanterv tartalmazza. Itt csak a megfelelő egységek címét tüntettük fel.
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8. oszt.

Testnevelés
Biológia: Bőr, mozgás, anyagcsere, szaporodás, növekedés, egyedfejlődés, szabályozás,
egészség betegség
Technika: ételek készítése, tartósítása, reklámok elemzése

Fizika: elektromos jelensége élettanhatása, elektromosság és környezet
Kémia: kémia a mindennapi életben
Földrajz: időjárás és éghajlat

Módszertani elemek:
– interjúk, felmérések készítése az iskolai büfével, és az ebéddel kapcsolatban
– interjúk, felmérések készítése az egészséges életmóddal kapcsolatos elképzelésekről és lehetőségekről
– témával kapcsolatos Mestermunka készítés
– részvétel a sporttáborban, osztálykiránduláson, erdei iskolában való részvétel
– az osztályok közötti teremdekorációs és tisztasági versenyben való részvétel
– részvétel a hasznosanyag-gyűjtő versenyben (telefonkönyv, újságpapír, szárazelem)
– részvétel az iskolai szabadidős programokban (úszás, korcsolya, tánc, stb.)
– az egészséges életmód tantárgy tanulása, a témával kapcsolatosan részvétel szituációs játékokon, vitákon,
– adatgyűjtés és/vagy megfigyelési napló készítése a saját szervezet fejlődésével
kapcsolatban

Az iskola környezeti nevelési programja
A fenntartható társadalmi fejlődés érdekében célunk a környezettudatos magatartás és
életvezetés megalapozása.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék azokat a természeti és társadalmi folyamatokat, amelyek napjaink környezeti problémáit okozzák. Ennek érdekében kiemelt szerepet játszanak életünkben a táborok és a kirándulások amelyeknek –
közösségformáló szerepük mellett – egyik fontos feladata, hogy a gyerekek közvetlenül
is megismerjék környezeti értékeinket. Vegyék észre a környezet harmóniáját, és arról is
szerezzenek tapasztalatot, hogy milyen hatása lehet az emberi tevékenységnek a környezetre.
Szembesüljenek azokkal a veszélyekkel, és ismerjék meg azokat a lehetőségeket, amelyeket a tudományos technikai fejlődés eredményezett. Ezekre alapozva ismerjék fel
saját felelősségüket a környezet állapotának megőrzéséért. Ismerjenek meg olyan cselekvési lehetőségeket, amelyek mindenki számára biztosítják, hogy a maga lehetőségeihez mérten hozzájáruljon a környezet állapotának megóvásához és a fenntartható fejlődéshez.

86

A környezettudatos magatartás alapja a megfelelő természettudományos ismeretrendszer. Ez azért fontos, hogy a gyerekek felnőtt korukban képesek legyenek önállóan dönteni a környezet állapotát érintő kérdésekben, megértsék és megfelelőn értékeljék a
használati tárgyaikhoz készült utasításokat. Megfelelően kezeljék a reklámokat. Ennek
érdekében a megalapozott ismeretrendszeren túl kiemelten fontos az, hogy jól értsék az
információkat közvetítő szövegeket. A szövegértés fejlesztése tehát így kapcsolódik a
fenntartható fejlődés kérdéséhez, és minden tantárgy kiemelt feladata.

Színterek:
– Tanórák.
– Projektek.
– Tanórán kívüli programok: kirándulások, erdei iskolák, nemzetközi programok,
szabadidős foglalkozások

Tartalmi elemek:
Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a tevékenységeket, amelyeket iskolánkban rendszeresen végzünk a környezetvédelem érdekében.

Tanórán kívüli programok
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a kulturált, tiszta környezet kialakítására. Gondozzuk a növényeket az osztálytermekben és a folyosókon. Minden osztályban tarthatnak a gyermekek kisállatot, amelynek gondozása szintén erősíti az élőlényekhez való
kötődésüket, és fejleszti felelősségtudatukat.
Minden évben megszervezzük a telefonkönyv, és újságpapírgyűjtő akciónkat. Rendszeresen gyűjtjük a szárazelemeket is. A hasznos-anyag gyűjtési akciókhoz kapcsolódóan
mindig megbeszéljük a gyerekekkel, hogy miért fontosak ezek a tevékenységek a környezet állapotának szempontjából is.
Több alkalommal szervezünk kirándulást a főváros különböző környezetvédelmi szempontból fontos részére, meglátogatjuk például a Gellérthegyi víztározót. Kirándulások,
utazások során gyűjtött víz és talajmintákat vizsgálunk a gyerekkel.
Az erdei iskolák egyik fontos feladata hazánk természeti értékeivel való ismerkedés.
Ezeken az együttléteken a gyerekek megtanulják és gyakorolják a természeti környezetben való viselkedés szabályait.
A káptalanfüredi tanévindító sporttáborban környezetvédelmi programot szervezünk az
5., 6. évfolyamosok számára: „vizeskedés”.
Az iskolánkban fontos szerepet játszó mestermunka pályázat egyik kedvelt témája a
természeti környezet.
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A szabadidőben számos természetfilm és CD áll a gyerekek rendelkezésére.
Minden tanévben szervezünk iskolai projektet, s ezekben mindig van a természethez
kapcsolódó részterület is. Tantárgyi projekt esetében a környezetvédelem mindig központi szerepet játszik a projektben.
Környezetvédelem a tantárgyakban
A program tantárgyakhoz kötődő részének megvalósítását az alábbi táblázatban részletesebben is bemutatjuk.3

3

A témákat részletesen a helyi tanterv tartalmazza. Itt csak a megfelelő egységek címét tüntettük fel.
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1. oszt.

Szemléletformáláshoz szükséges ismeretek
a helyi tantervben.
Környezetismeret: az élő természet alapismeretei
Technika: ismerkedés az anyagokkal

2. oszt.

Környezetismeret: az élő természet alapismeretei
Technika: ismerkedés az anyagokkal

3. oszt.

Környezetismeret: az élő természet alapismeretei
Technika: ismerkedés az anyagokkal

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

Környezetismeret: az élő természet alapismeretei
Technika: ismerkedés az anyagokkal
Természetismeret: az időjárás és az éghajlat,
környezetünk élővilága,
Technika: hulladék és hasznosítása, ismerkedés az anyagokkal
Természetismeret: éghajlat, éghajlati övek,
hazánk nagytájai, életközösségek
Technika: növénygondozási feladatok
Fizika: energiaváltozások,
Kémia: oldatok; víz-, levegőszennyezés;
Biológia: nemzeti parkok; idegen tájak élővilága
Földrajz: kontinensek földrajza és gazdasága
Technika: gyártási folyamatok és a hulladék
Történelem: a fenntartható fejlődés
Fizika: energiatakarékos eszközök fogyasztása, hogyan vásároljuk elektromos eszközöket, „tiszta” energia, fenntartható fejlődés
Kémia: háztartási vegyszerek;
Biológia: szennyező anyagok hatása az emberi szervezetre
Földrajz: kontinensek földrajza és gazdasága
Történelem: a fenntartható fejlődés
Technika: energiatakarékos eszközök, szelektív hulladékgyűjtés, fenntartható fejlődés
Mozgókép és médiaismeret: a sajtó nyelvezete, a reklám
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Szemléletformáláshoz szükséges ismeretek alapozása,
kapcsolódások a helyi tantervben
Környezetismeret: az élettelen természet alapismeretei
Technika: anyagok és megmunkálásuk
Magyar nyelv és irodalom: történetek a természetről
Környezetismeret: az élettelen természet alapismeretei
Technika: anyagok és megmunkálásuk
Magyar nyelv és irodalom: történetek a természetből,
gyermekfolyóiratok
Környezetismeret: az élettelen természet alapismeretei
Technika: anyagok és megmunkálásuk
Magyar nyelv és irodalom: ismeretterjesztő művek a
könyvtárban és otthon
Környezetismeret: az élettelen természet alapismeretei
Technika: anyagok és megmunkálásuk, tervezés építés
Magyar nyelv és irodalom: tartalomjegyzék, tárgymutató
használata
Természetismeret: energia és energiaváltozás, kölcsönhatások, mozgás
Történelem: környezetszennyezés az ókorban
Technika: anyagismeret, anyagok feldolgozása és anyagtakarékosság
Természetismeret: energia és energiaváltozás, anyagszerkezet, hőmérsékletváltozáskor lezajló folyamatok
Technika: anyagtakarékosság tárgykészítéskor, közlekedési eszközök története
Fizika: energia, energiaváltozások, egyszerű gépek és a
környezet, nyomás
Kémia: anyagok jellemzése
Technika: közlekedés története

Fizika: elektromos energia előállítása és a környezet,
Kémia: elemek és vegyületeik tulajdonságai
Technika: fűtés története, városi és falusi környezet,
Magyar nyelv és irodalom:

Módszertani elemek:
– interjúk, felmérések készítése a környezet állapotáról,
– témával kapcsolatos Mestermunka készítés
– részvétel a Föld napi túrán, osztálykiránduláson, erdei iskola természetvédelemmel kapcsolatos programján
– növény- és kisállat gondozási feladatok végzése
– részvétel a hasznosanyag-gyűjtő versenyben (telefonkönyv, újságpapír, szárazelem)
– problémamegoldás kooperatív munkában ,
– tantárgyi projektek,
– adatgyűjtés és/vagy megfigyelési napló készítése az időjárással, éghajlattal kapcsolatosan,
– adatok feldolgozása, következtetések levonása, cselekvési terv készítése és végrehajtása a környezettel kapcsolatos problémában (esettanulmány)

2.12 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
1. Azt a tanulót, aki képességihez mérten
példamutató magatartást tanúsít,
vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
– vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.
–
–
–
–

2. Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
– szaktanári dicséret,
– osztályfőnöki dicséret,
– igazgatói dicséret,
– nevelőtestületi dicséret.
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén
– szaktárgyi teljesítményért,
– példamutató magatartásért,
– kiemelkedő szorgalomért,
– példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
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c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

3. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
4. Azt a tanulót, aki
–
–
–
–

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
vagy a házirend előírásait megszegi,
vagy igazolatlanul mulaszt,
vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.

5. Az iskolai büntetések formái:
–
–
–
–
–
–
–

szaktanári figyelmeztetés;
osztályfőnöki figyelmeztetés;
osztályfőnöki intés;
igazgatói figyelmeztetés;
igazgatói intés;
tantestületi figyelmeztetés;
tantestületi intés;

6. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.

7. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intés” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
– az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
– az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
– a szándékos károkozás;
– az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
– ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
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8. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
9. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben
részesíthető.

Magatartás és szorgalom értékelése
Alapelvek:
– segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre
– mindig legyen személyre szabott
– segítse az iskola oktatási, nevelési céljainak elérését

Magatartás
Az értékelés szempontjai:
– a házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása és betartatása
– beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése
– aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megvalósításában
– segítőkészség
– udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált hangnem

Szorgalom
Az értékelés szempontjai:
– a tudás megszerzésének igénye
– az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény
– jó idő- és munkaszervezés
– kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés
– aktív tanórai részvétel
– többletek (tanulmányi versenyek, szorgalmi feladatok)
A 5. osztálytól kezdve a gyerekek magatartását és szorgalmát is jegyekkel értékeljük.
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az ötödik-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtes92

tület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
– a házirendet betartja;
– a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
– kötelességtudó, feladatait teljesíti;
– önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
– tisztelettudó;
– társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik;
– az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
– óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
– nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;
Jó (4) az a tanuló, aki:
– a házirendet betartja;
– tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
– feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
– feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;
– az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra
vesz részt;
– nincs írásbeli intője vagy megrovása.
Változó (3) az a tanuló, aki.
– az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
– a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;
– feladatait nem minden esetben teljesíti;
– előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
– a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
– igazolatlanul mulasztott;
– osztályfőnöki intője van.
Rossz (2) az a tanuló, aki:
– a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
– feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
– magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
– társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;
– viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;
– több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
– több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása
vagy ennél magasabb fokozatú büntetése.
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A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az ötödik-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév
végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
– képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
– tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;
– a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;
– munkavégzése pontos, megbízható;
– a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
– taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
Jó (4) az a tanuló, aki:
– képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt
nyújt;
– rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
– a tanórákon többnyire aktív;
– többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
– taneszközei tiszták, rendezettek.
Változó (3) az a tanuló, akinek:
– tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;
– tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti;
– felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
– érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
– önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.
Hanyag (2) az a tanuló, aki:
– képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
– az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
– tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;
– feladatait többnyire nem végzi el;
– felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
– a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül;
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–

félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

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

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL,
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK
I.

A pedagógiai program érvényességi ideje
Jelen pedagógiai program 2015. év november hónap 1. napjával lép hatályba, és viszszavonásig, vagy a jogszabályoknak megfelelően végrehajtott módosításokig marad
hatályban.

II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
– A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.

III. A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
– az iskola igazgatója;
– a nevelőtestület bármely tagja;
– a nevelők szakmai munkaközösségei;
– a szülői tanács;
– az iskolaszék;
– a szülői munkaközösség;
– az iskola fenntartója.
2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a szülői tanács vagy az iskolaszék diák-önkormányzati képviselői útján a szülői tanácsnak, illetve az iskolaszéknek javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni
a szülői tanács, illetve az iskolaszék véleményét.
4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
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5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe:
www.deakdiak.hu.
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó
óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
– az iskola honlapján;
– az iskola fenntartójánál;
– az iskola irattárában;
– az iskola könyvtárában;
– az iskola nevelői szobájában;
– az iskola igazgatójánál;
– az iskola igazgatóhelyetteseinél.
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