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I.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere
•

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)

•

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

•

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény

•

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

•

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

•

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

•

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény

•

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

•

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Nkt. Vhr.)

•

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
31.) Korm. rendelet

•

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

•

A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet

•

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

•

A

nevelési-oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
•

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

•

2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról

•

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet

•

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet
Pedagógiai Program
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•

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI
rendelet

•

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI
rendelet

•

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet

•

A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet

•

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

•

2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Református közoktatási törvény 1998. évi I. tv.-el módosított 1995. évi I. tv.
A fenti jogszabályoknak a pedagógiai programra vonatkozó konkrét előírásai az alábbiak:
I.2. Preambulum
Az iskola nevelő és oktató munkája pedagógiai program szerint folyik, amelyet a nevelőtestület
fogad el és az intézményvezető hagy jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése
szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. A Pedagógiai Programunk
tartalmazza az iskola jellemzőit, jövőképét, küldetésnyilatkozatát, nevelési programját, valamint
helyi tantervét.
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I.3. Bevezető gondolatok
„Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus ne gondolkodna el a
tanítványok egyéniségén, a nevelő-oktató eljárásain, saját kvalitásain, és mindannak az okán,
ami előtte zajlik.”
(Dr. Tóth László)
Amikor egyházi fenntartásban működő iskolát működtetünk, akkor egy olyan intézményt építünk,
amely nem csak egyéniségeket képez és fejleszt, hanem olyan szemléletet igyekszik a tanulókban
kialakítani, hogy ők egy közösség szerves részét alkotják. Az egyház ugyanis soha nem adja fel
gondolkodásának alapját, a családban való gondolkodást. Az egyházi iskolának világnézeti alapja
van. Ez az alap meghatározza emberképét és az a célt, amelyet a neveléssel el akar érni. Ez a cél
pedig nem más, mint világossá tenni, hogy minden megszerzett ismeret nem csak az egyén
boldogulását szolgálja – ezt is – hanem azokét is, akikkel együtt élünk egy családban, városban,
országban. Az érdekeket nem egymás alá vagy felé kell rendelni, hanem lehetőleg egymás mellé.
Mert az egyén és közösség érdeke és célja összeegyeztethető. Ellent kell állnunk annak a
törekvéseknek, hogy ezeket egymással ellentétbe állítsák. Ezért az általunk fenntartott iskolában a
kulcsszerepben lévő pedagógusnak folyamatosan figyelnie kell diákjait és önmagát. Ez az
odafigyelés sok erőt emészt fel, ugyanakkor a diák érezheti, hogy ő nem csak „gyermekanyag”
hanem fontos tanárának. Ez az odafigyelés alakítja ki azt a közösséget, ahol senki nem leírható,
senki nem érzi, hogy felesleges. A pedagógus, aki figyelemmel kíséri tanítványai fejlődését érzi azt
is, hogy önmagát és tudását folyamatosa fejlesztenie kell. Nem teheti meg, hogy csak az évek alatt
kitaposott ösvényen és berögzült módszerekkel tanítson. Az egyháznak nem lehet célja
szemellenzős fiatalokat nevelni. Ugyanakkor tanítania kell arra, hogy az azokért az értékekért
melyeket fontosnak tartunk, ki kell állnunk. Az emberi közösségeket nem a sokszínű gondolkodás
dönti romba, hanem akkor pusztul el, ha tagjai nem akarnak, vagy nem mernek értékeik mellett
kiállni és azokat megvallani, vállalva a tévedés lehetőségét is.
Nem az ellenvéleményektől kell félnünk, hanem a hallgatástól. A vélemény nélküli ember egyben
gondolkodás nélküli ember. Gondolkodás nélkül legfeljebb túlélni lehet ideig-óráig, de közösséget
építeni nem.
Ezért célunk iskolánkban a gondolkodásra való nevelés és ebben is a pedagógusnak kell élen járnia.
Borsosné Lekvár Erika
intézményvezető
(2011-2020)
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Áldás, Békesség!
„ Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”
(Kor. 16:14)
Az Erőss Lajos Református Általános Iskolában ezzel az Igével fogadjuk az intézményünkbe érkező
vendégeket. Nevelési programunk is erre épül.
A szeretet szó többször elhangzik a Bibliában. Az idézet bibliai mondat is igazolja, hogy a
keresztyén gondolkodásban a szeretet fontossága elsőrendű. Jézus is hangsúlyozza, hogy
mindennek az alapja az Isten és felebarát iránti szeretet. Joggal lehet felvetni a kérdést:
Mit jelent, mit üzen ez a mondat egy pedagógiai programban?
Két dolgot fontos megemlíteni:
-

közösségépítés

-

az iskola életrendje

Az egyházi iskola életében, mint minden oktatási intézmény életében elsőrendű feladat az
ismeretek átadása, hiszen a gyermekek az előttük álló életpályán az itt megszerzett tudással
boldogulhatnak. Ugyanakkor az iskolánk a közösség megélésére és a közösség építésére is
hangsúlyt kell fektessen. A közösségépítés azt is jelenti: kapcsolaterősítés. A gyermek és tanítója
kapcsolata, a szülő és a pedagógus kapcsolata és a szülők egymással való kapcsolata maghatározza
az intézmény életének alaphangját. A pedagógusok és a szülők egymással való párbeszéde lehetővé
teszi a másik nehézségeinek megismerését. Ez a megismerés pedig a felvetődő gondok megoldását
is elősegítheti, mert minden intézményben jelentkeznek nehézségek. Az egyházi iskola a
megelőzésre és nem az utólagos tűzoltómunkára kell helyezze a hangsúlyt. Ennek megvalósítása
csak rendszeres párbeszéddel lehetséges. Ezen a helyen a bibliai idézet azt fejezi ki, hogy a másik
gondját nem veszem félvállról hanem hajlandó vagyok az ő szempontjait megérteni.
Az iskola életrendje értelmezésünkben azt jelenti, hogy az egyházi iskolában rendnek kell lennie.
Ez a rend azonban nem a fegyelmezésre, hanem az egymás iránti tiszteletre kell épüljön. Példának
okáért jó lenne elérni, hogy az iskolánkba járó fiatal ne azért ne tegyen meg valamit is, mert az tilos
és büntetik, hanem azért, mert megérti a tiltás célját. (Ne azért ne dobja el az elhasznált
zsebkendőjét a folyosón, mert nem szabad, hanem mert belátja: azért valakinek le kell hajolnia és
utána rendet tenni.)
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Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert gyakran jelentkezik elvárásként és vádként is az egyházi
iskolával kapcsolatban, hogy ott rend van. Ezt soha nem is tagadtuk, de az út nem mindegy, ahogy
ide eljutunk. A szeretet számunkra tehát egy minőségi utat jelöl, amelyen nemcsak céljaink elérése
fontos, hanem az is, hogy oda együtt jussunk el.
Pelláné Ábrám Anikó
lelkipásztor
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I.4. Az Erőss Lajos Református Általános Iskola története
I.4.1. Névadónk, Erőss Lajos Főtiszteletű Püspök Úr
Iskolánk névadója, Erőss Lajos 1857-ben született. 1881-1882 tanévben a debreceni református
teológia seniora, ezt követően a baseli egyetemen tanult, majd a berlini egyetemen fejezte be a
tanulmányait. Egy évig gimnáziumi segédtanár, majd kémeri, azután földesi, 1893-99 között
püspökladányi református lelkész. 1899-ben a debreceni főiskola teológiai tanárává választotta.
1908-ban a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke lett.
Püspökladányban számos alkotás, érdem fűződik a nevéhez. 1894-ben a földet követelő
nincstelenek mozgalmát támogatta és kiharcolta, hogy a vallásalapítvány szakítson a régi
gyakorlattal, ne csak nagybérlőknek adja haszonbérbe a határt. Ennek nyomán osztották ki az első
kisbérleteket 1895-ben a Battonyáson. Ugyanebben az évben az ő kezdeményezésére két tantermes
iskola épült. 1896-ban a református egyház régi, elnyűtt harangjait az ezeréves ünnepek alkalmából
újakra cseréltette ki. Ő indított először Püspökladányban helyi lapot, a PÜSPÖKLADÁNY című
közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi, kéthetenként megjelenő lapot, melynek szerkesztője volt.
Végakarata szerint a ladányi református temetőben temették el.
I.4.2. A püspökladányi református iskolai oktatás története
A püspökladányi református oktatás több évszázadra tekint vissza. a XIX. század elején
legelőször a református gyülekezet gondoskodott új iskola építéséről. Ennek alapanyagát a régi
templom téglái biztosították.
Előbb kettő majd négy tantermes iskola működött, külön leányé s fiú osztályokkal.
1840-ben a lányok iskoláját bővítették, két év múlva leégett a fiúgyermekek iskolája, így számukra
újat kellett építeni.
1860-ban 492 tanuló járt iskolába.
1881-től kezdődött a tanév legelőször szeptemberben (korábban áprilisban). Ebben az évben
rakták le a Hold utca 1 szám alatti iskola alapjait, melyhez téglát, napszámot, és fuvart a hívek
adtak, és amelynek építéséhez Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter 1000 forintot
adományozott. Ezt az épületet sokáig a benne lakó és tanító néhai Ary Gyula (1872-től 1939-ig),
majd ugyanezen okból Papp Kálmán (1894-től 1969-ig) iskolának neveztek.
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Az 1980-as években összeépítették a Hold út 3. szám alatti, Lakatos iskolával, amelyet Lakatos
Benjámin (1904-től 1965-ig) tanítóról neveztek így.
1909-ben a helyi református presbitérium hozzájárult Virágh Ferenc szűrszabómester házának
megvásárlásához 6000 koronáért. Az egykori Virágh-iskolában 1910-ben kezdődött meg a tanítás.
A református egyház iskolai célra csereingatlanként szerezte meg az Iskola utca 1 szám alatti, volt
jegyzői lakás épületét. Az 5 tantermes iskola még abban az évben felépült, és benne 1902-ben
megkezdődött a tanítás. A Nap utca felőli sarkot 1904-ben toldották az épülethez.
Nagylányiskolának hívták, és szólítják ma is, mert 60 éven át mindig leányosztályokat helyeztek el
benne. A rá merőleges két tanterem létesítését 1910-ben mondta ki a presbitérium, 1911-re fel is
épült, itt már fiú osztályok is tanultak.
1948-ban az iskolák államosítása nyomán az állam kisajátította (ellenszolgáltatás nélkül elvette)
a református iskolaépületeket s benne a továbbiakban állami iskolát működtetett (Zója, majd Kálvin
néven).
A rendszerváltás után az egyházi ingatlanok tulajdonának törvényi rendezése kapcsán a
Püspökladányi Református Egyházközség visszaigényelte egykori iskolaépületeit.
Lakatos-Papp Kálmán udvari valamint Virág udvari épületek tulajdona 2011-ben szállt vissza
eredeti tulajdonosára, az egyházközségre.
Ezekben az épületekben indult újra Püspökladányban a két évszázada megkezdett református
iskolai oktatás.
A 2011/2012-es tanévet Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény néven, 5 évfolyamon, 100 tanulóval és 9 főállású pedagógussal kezdte meg.
− igazgató: Borsosné Lekvár Erika
− igazgatóhelyettes: Faragó Katalin
− hit- és erkölcstan oktató: Pelláné Ábrám Anikó
− pedagógusok: Kissné Bene Ágnes
Hajdu Tímea
Farkasné Gáll Edit
Kissné Faragó Anikó
Nagyné Faragó Hajnal
Végh Lászlóné
Fekete Istvánné
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I.5. Az iskola jellemzői
Az iskola fenntartója a Püspökladányi Református Egyházközség.
Az iskola alapító okiratát a fenntartó 2011. május 22-én fogadta el a 18/2011 számú
határozatával. Módosította 2012. január 29-én a 6/2012 számú határozatával, 2012. december 29-én
a 48/2012-es számú határozatával, 2013. február 03-án a 8/2013-as számú határozatával, a 2014.
március 14-én a 4/2014-es számú határozatával, a 2015. április 26-án a

18/2015-ös számú

határozatával, valamint 2018. február 18-án a 15/2018-as számú határozatával.
Az iskola nyilvántartásba vételét a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat jegyzője jegyezte be
ÖH:879-2/2011 számmal 2011. június 07-én, jogerős 2011. június 10-től. A nyilvántartásba vételi
engedélyét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági
Főosztályának Hatósági Osztálya módosította HBB-03/HAT/05357-2/2018 számon 2018. március
6-án.
Az iskola működési engedélyét a Hajdú-Bihar Megyei Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztályának Hatósági Osztálya módosította HB03/HAT/06631-2/2018 számon 2011. július 27-én, jogerős 2011. június 28-ától. Az iskola
működési engedélyét a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal oktatási főosztálya a HBB/12/007576/2015 számú engedélyével módosította 2015. július 7-én.
Az iskola székhelye: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
Az iskola telephelye: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 6-7.
Az iskola postacíme: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
Telefon:

54/610-895

E-mail cím:

erossisk@gmail.com

Honlap cím:

www.erossisk.hu
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I.6. A Magyarországi Református Egyház Iskoláinak küldetésnyilatkozata
(Iskolánk jövőképe)

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI
KÜLDETÉSNYILATKOZATA
„… tegyetek tanítvánnyá minden népet […]” (Mt 28,19)

A református köznevelési intézmény pedagógusai küldetésük felelősségét átérezve a
szülők által rájuk bízott gyermekeket és fiatalokat korszerű, minőségi oktatással, keresztyén
neveléssel, tartalmas és célszerű tevékenységrendszerrel formálják. A szülőkkel és a
gyülekezetekkel együttműködve elősegítik, hogy a fiatalok jól sáfárkodjanak Istentől kapott
talentumaikkal, a magyar nemzeti kultúrát megbecsüljék és gyarapítsák, hazájukért, családjukért
áldozatra készek legyenek, egész életükkel Isten dicsőségét szolgálják.
Küldetése alapján a református intézmény olyan keresztyén közösség, ahol a fiatalokat úgy
tanítják és nevelik, hogy ők a hit ajándékának elfogadására vezető ismeretek, élmények és
tapasztalatok birtokába jussanak; egyre jobban megismerjék, hogy Kiben és miért hisznek, életük
zsinórmértékének a Szentírást tartsák, elfogadják református hitelveinket és hagyományainkat;
tudják, hogy Istennek terve van az életükkel, és erre a Szentlélek teszi alkalmassá őket.
A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeinek küldetése, hogy a rájuk
bízott gyermekek és fiatalok, Jézus Krisztus parancsolata alapján ismerjék meg a keresztyén élet
felelősségét, vezetést és útmutatást kapjanak a tanítványság megélésére.

„… hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek […]” (Jn 15,16)
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I.7. Részlet a Magyarországi Református Egyház Közoktatási törvényéből
/-az 1998. évi I. törvénnyel módosított – 1995. évi I. törvény

„A Magyarországi Református Egyház – Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve,
az évszázados gyakorlat lefolytatásaként, Magyarország Alaptörvény és a Magyarország
Református Egyház alkotmánya továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az
egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján – köznevelési intézményeket
tart fenn.

Működésük és a rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a
jogszabályokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi köznevelési
intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival.

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett
szülő és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református
köznevelési intézmény, amely a gyermeket a Krisztusban fogadja el.

Jézus Krisztus missziói parancsa:
tegyetek tanítványokká minden népet…” (Nt.28, 19) Nem csupán az Egyháznak szól, hanem a
családnak, az iskolának is. A református iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a
gyülekezette abban, hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely
szerint úgy nevelik és neveltetik őt, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga
önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt.
A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló pedagógusokat feltételez, akik
hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal
keresztyénné, Krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat.
A Magyarországi Református Egyház református diákjaiból öntudatos, hitvalló magyar
reformátusokat kíván nevelni iskoláiban.
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Reformátusokat,
tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a Szentírás, elfogadják ősi
hitvallásaikat, a Heidelbergi kt-t és a II. Helvét hitvallást;
s akik tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha tőle kérnek segítséget, a Szent Lélek
alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére.
Olyan magyar reformátusokat
akik, a magyar kultúrát-elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkatmegbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják;
ismerik és szeretik hazájukat az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját,
jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért egyházukért, hazájukért
áldozatra készek.
Öntudatos hitvalló magyar reformátusokat
akik tudják, hogy kiben és miért hisznek;
képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni;
törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására,
jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossza, az igaz és a
hamis, a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére,
a valódi értékek felismerésére és tiszteletére,
a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére,
testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre,
embertársaik segítségére,
a hit ajándékának elfogadásához szükséges, ismeretek élmények, tapasztalatok megszerzésére
felelős helytállásra.
A Magyarországi Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos
magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-felekezetük
hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét.
A Református iskola úgy tudja elérni a fenti nevelési céljait,
hogy megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes
tanulságaival;
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a hiteles Krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja;
hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít;
növendékeiben felkelti a tudásvágyat és megalapozza a magas szintű önművelődés igényét;
növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és
megőrzésének fontosságára;
a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre;
a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan kritikus és önálló gondolkodás és a
felelős cselekvés képességét;
gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat;
megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön,
kultúrájukon keresztül vezet a út;
rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és
áldozatvállalás mintáját állítja növendékei felé
a fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Iskoláknak az a feladata, hogy
imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak,
a keresztyén közösség nevelő erejének, a legfejlettebb tudományos és technikai
eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített
gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy
minden növendéke feltudja mutatni azokat a képességeket, amelyeket csak ő maga kapott a
Teremtőjétől.
Hitvallásaink tézisei alapján az alábbiakban határozzák meg identitásunkat:
Sola scriptura
Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Istent nem lehet másképp megismerni csak a
kijelentésből annyit tudunk róla, amennyit önmagáról kijelentett. Ennek a kijelentésnek
írott dokumentuma a teljes Szentírás melyben az Isteni kijelentés olvasható. Ebben az
értelemben mondhatjuk, hogy hitünk és életünk zsinórmértéke a Biblia. A Református
iskolát tehát oktató tevékenységünket a Bibliához való igazodás határozza meg
Nem csupán arról van szó, hogy a hittanórákon és az Istentiszteleti alkalmakon beszélünk a
Bibliáról, hanem mindig és mindenütt, így elkerülhető az a veszély hogy elválik egymástól
a hit és a tudás.
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Mindezeket a következő formában kívánjuk megvalósítani:
− Hetente két kötelező hittan és egyházzenei óra épül be az órarendbe.
− Iskolai keretben vagy a gyülekezeti közösségben megemlékezünk az egyházi
ünnepekről.
− Komoly odafigyeléssel választjuk meg a tankönyveket tekintettel a Református
Pedagógiai Intézet ajánlásaira.
− A tantárgyak közül a magyar, a történelem, az ének tantervekben a Bibliai ismeretek
átadása is helyet kap.
− Minden oktatandó tanagyagot a Biblia zsinórmértékéhez igazítunk.
Sola gratia
Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy életünk, üdvösségünk egyedül Isten
Krisztusban nyújtott kegyelmének köszönhető. A magunk erejéből Őt meg nem
ismerhetjük, életünk, munkánk neki köszönhető. Ilyen módon mindannyian kegyelemben
részesülünk. Ez a tény iskolánk légkörének a meghatározója. A kegyelem azt is jelenti,
hogy nem rászolgáltunk, mert akkor nem lenne kegyelem. Kegyelemre azért szorulunk,
mert bűnösök vagyunk se ebből az állapotból másképp nem szabadulhatunk (Róma 3,1012)
Ezért iskolánk légkörére az alábbiak lesznek jellemzőek:
− Szeretetteljes emberi kapcsolatok megvalósítására törekszünk tanár és diák, diák és
diák, tanár és szülők, tanár és tanár tekintetében
− A fegyelmezés dolgaiban tudni kell a megbocsátással is élni, mert mindannyian
bocsánatból élünk
− A tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, mert ők is Isten kegyelmének részesei
− Diákjaink előre megismerik a velük szemben áhított követelményeket
− A tanulókat bevonjuk az iskolai élet szervezésébe az őket érintő területeken
− A tanulók egymás közötti kapcsolatában hangsúlyozzuk és felügyeljük az Isten előtti
egyenlőséget

Pedagógiai Program
18

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

Sola fide
Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Isten Krisztusban felkínált kegyelme csak hit
által lehet a miénk. A keresztyén hit Isten igéinek meghallásából fakad (Róma 10,17).
Tudjuk, hogy a hit nem tanítható egyedül Isten ajándéka.
Munkánkat az alábbiak szerint végezzük:
− A nevelők magatartásukkal református keresztyénhez illő módon élnek és dolgoznak.
− Beszédünkből Krisztus lelkülete árad.
− Az Istentiszteleti alkalmak látogatása a nevelők számára legyen magától érthetődő
− Református tanulóink esetében arra törekszünk, hogy egyházunk hitvalló tagjaivá
lehessenek
− Nem református tanulóinkat saját vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett
református egyházunk értékeinek megbecsülésére neveljük e hitbeli elkötelezettség
általános érvénnyel hat az iskola életének erkölcsi tartalmára
Solus Christus
Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Jézus Krisztis egyetlen Igéje. Róla szól, a
Biblia, mint írott ige, róla beszélnek a Sákramentumok. Ő az egyház feje és a világ Ura.
Övé minden hatalom mennyen és földön (Mt 28,18) általa juthatunk csak el Istenhez (Jn
14,6). Iskolai tevékenységünkben a dicsőséges Úrhoz fordulhatunk.
Református iskolánk feladata egyetlen mondatban összefoglalható Krisztus követésére
odaszánjuk magunkat.

Soli Deo Gloria
Hitvallásaink szerint minden Isten munkája, amiről eddig számot adtunk.
Ezáltal iskolánkban:
− Magunkat hálából szánjuk Krisztus követésére
− Mivel Isten mindent megtett értünk mi is mindent megteszünk érte
− Munkánkat nem a „kell” kényszere, hanem a „lehet” szabadsága határozza meg.
− Elért eredményeinkért Istent dicsőítjük
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II. NEVELÉSI PROGRAM
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II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai

II.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei
-

A magyar református iskolák nemes hagyományaihoz hű, az evangéliumi hit és erkölcs
szellemében történő nevelés.

-

Olyan fiatalok nevelése, akik képesek lesznek a teremtett világot, a természeti és társadalmi
környezetüket megismerni, védeni és formálni, akik tudnak élni jogaikkal és teljesítik
köztelezettségeiket.

-

Az iskola járuljon hozzá a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek
kibontakoztatásához, segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását.

-

Az iskola alakítsa ki a tanulókban a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a
munkavégzéshez, a testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető
képességeket és készségeket.

-

Az iskolának gondoskodnia kell a különböző képességű, illetve eltérő ütemben fejlődő tanulók
egyéni fejlesztéséről, a tanulók egyéni képességeit és a tananyag kiválasztását figyelembe véve,
a differenciális és az új tanulásszervezési eljárások, hatékony tanítási módszerek (kooperatív
óra, projekt, témahét stb.) módszerét alkalmazva.

-

Isten különböző kegyelmi ajándékokat adott az életünkbe. Nem mindenkinek egyformán adva,
de mindenkit egyformán fontosnak tartva. Ennek szellemében vállaljuk a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók integrált nevelését.

II.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai arculata, képzési profilja
II.2.1. Kiemelt feladataink
•

Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a
társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz
szükségesek.

•

A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése
az osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, a tantárgyak tananyagának
elsajátítása során. A tanulók igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre.
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•

Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának
támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek
figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.

•

Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a
programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben.

•

Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv
szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás.

•

A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek
teremtése.

•

Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.

•

A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi megerősítésének
elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.

•

Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó (kis)
közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.

•

Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és
esélyegyenlőség biztosítása.

•

Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális környezetéből vagy
eltérő ütemű éréséből fakadnak.

•

A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beillesztése – lehetőség szerint –
korosztályuknak megfelelő tanulócsoportba való integrációjuk révén.

•

Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (inkluzivitás).

•

A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek.

•

Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése.

•

Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele.

•

Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése (internet, etananyagok, digitális projektmunkák).

•

Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a tanulók
önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének és kreativitásuknak a fejlesztése.

•

A pedagógusok helyi intézményi feladatai
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Nevelési céljaink megvalósítása érdekében:
•

Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel.

•

Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi kibontakozását.

•

Személyi ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg.

•

Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és
pedagógiai műveltségét.

•

Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, többi
tanárával.

•

Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész tanévi munkáját, a
megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája minőségének emelése és
mind tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi.

•

Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi.

•

Saját órájáról indokolt esetben az igazgatóval folytatott megbeszélés után tanulót
elengedhet.

•

Szakmai

munkaközösségével

egyetértésben

megszervezi

a

tehetséggondozás

és

felzárkóztatás teendőit.
•

Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az
ellenőrzés-értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik.

•

Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési
rendjében felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik.

•

A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz.

•

A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz.

Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A szaktanárok
minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az első szülői értekezleten, illetve a
fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és javítási
lehetőségeket.
A pedagógus a tanuló értékeléséről az e-naplón keresztül rendszeresen értesíti a szülőket.
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II.2.2. Az iskola arculata, képzési profilja
Az Erőss Lajos Református Általános Iskola nevelő-oktató munkája során konkrét kiemelt
feladatként kezeli:
1.) a tehetséggondozást,
2.) a hátránykompenzációt és a differenciált fejlesztést,
3.) az esélyegyenlőség biztosítását a tanulás-tanítás keretében.
4.) a környezeti, valamint a fenntartható fejlődés biztosítására történő nevelést
5.) a hazaszeretetre történő nevelést
6.) egészséges életmódra történő nevelés
7.) keresztyén életre nevelés
8.) médiatudatosságra való nevelés
II.2.2.1. Tehetséggondozás
A választható órakeretből az alábbi tantárgyakat támogatjuk magasabb óraszámmal a
tehetséggondozás keretében:
-

a magyar nyelv és irodalom,

-

a matematika tantárgyak.

A magyar nyelv műveltségünk feltétele, kultúránk hordozója, az önálló ismeretszerzés
elengedhetetlen része. Ezért nagyon fontos feladat a nyelvi-kommunikációs nevelés, az
alapkészségek, az írás, az olvasás, a helyes beszéd és a nyelvtani ismeretek elsajátítása, folyamatos
fejlesztése, mérése.
Fontos a magyarságtudat kialakítása, állandó, egészséges szintű ébren tartása.
Minden tantárgy tanításánál nagy gondot kell fordítani a magyar nyelv helyes használatára, a
helyesírásra, a tanultak értelmes kifejezésére, a szabadosság, a trágár beszéd elleni küzdelemre.
A matematikai nevelés területén is az alapkészségek kialakítására kell törekedni. A
matematikatanítás célja a gondolkodási műveletek, az emlékezet, a megfigyelés, a megértés a
következtetés, a logikai ítélőképesség és az absztrakciós képesség fejlesztése.
A célok eléréséhez a matematika órák kihasználása mellett segítséget nyújtanak a versenyek, a
korrepetálások és a tehetséggondozó szakkörök.
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Az élő idegen nyelv (angol nyelv) terén 5. évfolyamtól heti két óra angol nyelvi tankör
szervezésével valósítjuk meg tanulóink tehetséggondozását.
Élő idegen nyelvi képzésünket a kerettanterv előírásainak megfelelően, negyedik osztálytól indítjuk,
angol nyelven kínálunk tanulóinknak. Képzésünk célja, hogy az általános iskolai tanulmányik
befejezésére a tehetséges tanulókat alapfokú nyelvismerethez juttassuk, de általában legyen annyi
nyelvismeretük, hogy hétköznapi helyzetekben – az Európai Unió állampolgáraként – is
elboldoguljanak. A szülők igénye alapján első osztálytól tanulóinknak angol nyelvi foglalkozásokat
biztosítunk heti 1 alkalommal.
II.2.2.2. Esztétikai nevelés
Kiemelt céljaink között szerepel az esztétikai nevelés, az iskola külső és belső rendjének,
tisztaságának, otthonosságának megteremtése és megőrzése.
Törekednünk kell arra, hogy gyermekeinkben kialakuljon a szép iránti igény, és minél több
irodalmi, képzőművészeti alkotást is megismerjenek.
Református identitásunkra tekintettel óvakodunk a túlzott díszítéstől, dekorálástól.
II.2.2.3. Egészséges életmódra nevelés
Az iskolánkra nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében, ezért minden tevékenységünkkel szolgálnunk kell a tanulók egészséges testi, lelki, és
szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetünkkel segíteni törekszünk azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek tanulóink egészséges
életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.
Éves munkatervünknek tartalmaznia kell tematikus napot, programokat vagy projekteket.
II.2.2.4. Hazaszeretetre való nevelés
A hazaszeretetre történő nevelésünk során elengedhetetlen, hogy tanulóink ismerjék népünk
kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Kiemelt
feladatunk, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez,
megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek.
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További fontos célunk, hogy tanulóink ismerjék meg közvetlen környezetük, városuk, iskolájuk
történetét, hagyományait, hogy fogékonyak legyenek a Kárpát-medence magyarjainak története
iránt. Minden tanévben hetedikes tanulóinkkal pályázunk határon túli programok megvalósítására,
kihasználjuk a „HATÁRTALANUUL” pályázat lehetőségeket. A pályázattal kapcsolatos
fakultatívan vállalt Nemzeti összetartozás Határtalanul című témanap részletes terve a mindenkori
éves munkaterv részét képezi
Fontos feladatunk a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és társadalmi környezettel, a
nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése
II.2.2.5. Keresztyén életre nevelés
Legfontosabb feladatunk, hogy céljainkat és azok megvalósítását hassa át egy olyan keresztyén
életvitelnek megfelelő viselkedéskultúra, melyre a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a jóság,
a szívesség, a hűség, a szelídség és a mértékletesség jellemző.
II.2.2.6. Családi életre nevelés
Törekedünk a helyes élet- és napirend kialakítására. Megfelelő figyelmet szentelünk a családi
életre nevelésnek, valamint a nemek közötti társas kapcsolatoknak.
Törekvésünk, hogy a különféle iskolai és egyházi összejövetelek alakítsák ki és erősítsék a szerény
keresztyén viselkedéskultúrát és az egymás iránti tiszteletet.
II.2.2.7. Esélyegyenlőség érvényesítése
Kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség érvényesítésére, a felzárkóztatásra, egyéni
fejlesztésekre. Megvalósításuk a tanórai differenciáláson, kooperatív módszereken keresztül a
tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozásokon át a tanulóink személyiségére épülő egyéni
fejlesztésekig sokféle módszerrel és eszközzel történik.
II.2.2.8. Médiatudatosságra való nevelés
Iskolánk tanulói rendszeresen látogatnak el a Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központba, amelyet a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozott létre azzal a céllal, hogy megtanítsa a gyerekeknek
hogyan használják tudatosabban és biztonságosabban a médiát.
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A filmmel foglalkozó programon megismerkednek a színész, rendező, vágó, súgó munkájával
úgy, hogy ők maguk is elvégzik a felsoroltak feladatait. Élményeiket, tapasztalataikat a családjukkal
is megoszthatják, mert az elkészült filmeket otthon az online felületről letölthetik és elemezhetik.
A hírekkel foglalkozó programon híradórészletet készítenek és végigkövetik egy igaz vagy akár
egy valótlan információ hírré válásának folyamatát. Kipróbálhatják milyen egy időjárás- jelentő,
egy hírolvasó, egy hírszerkesztő vagy egy súgógépkezelő munkája.
A sajtóval foglalkozó programon azzal a folyamattal ismerkednek, hogy hogyan lesz egy
információból újságcikk, hogy mi egy rovatfelelős, egy újságíró, egy főszerkesztő vagy egy
lapkiadó feladata. Megtanulják, mit neveznek az újságírásban hírértéknek és megismerkednek a
figyelemfelkeltés trükkjeivel. Ismereteiket akár iskolaújság szerkesztésénél is hasznosíthatják.
A hangokkal foglalkozó programon a gyerekek saját rádióműsort készítenek, kipróbálhatják
magukat rádiós műsorvezetőként, interjúalanyként, rendezőként, szinkronizálhatják kedvenc
mesehőseiket és ők válogatják a műsorban elhangzó zenéket is.
A reklámokkal foglalkozó programon megismerik a befolyásolás módszereit és a kereskedelmi
kommunikáció fortélyait. Rálátnak arra is, hogy a reklámrendezők, az operatőrök, a vágók, a
színészek vagy a forgatókönyv készítők hogyan képesek manipulálni a fogyasztókat.
Az internet és mobilkommunikációs foglalkozáson azok biztonságos használatával ismerkednek
a gyerekek. Részt vesznek egy okoseszközökkel megvalósított oknyomozó játékban és találkoznak
a legmegdöbbentőbb internetes trükkökkel is.
A látogatás célja:
• diákjaink médiakulúrára és médiatudatosságra nevelése, az ismeretek és készségek
élménygazdag módon, alkotói folyamatok során történő megismerése;
• a Nemzeti alaptanterv céljainak elősegítése;
• a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése az elektronikus hírközlés és a
média területéhez kapcsolódóan;
• a tájékozottság növelése;
• foglalkozások, szakmák megismerése;
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II.3. Iskolánk nevelő-oktató munkájának pedagógiai céljai
II.3.1. Legfontosabb közös céljaink
Célunk, hogy minden tevékenységünket – a nevelés és az oktatás területén egyaránt-a
gyerekek okos szeretete hassa át
Célunk, hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden gyermekben
személyiségének értékeit
Célunk, hogy a tárgyi tudás mellé tanulóink szerezzék meg mindazokat a kommunikációs
képességeket is, amelyek segítségével tudásukat önmaguk és mások számára hasznosítani
tudják
A tehetség kibontakoztatása érdekében célunk az önbizalomnak, a megmérettetés igényeinek
és bátorságának, a versenyszellemnek a kialakítása, amely azonban nem mellőzheti a
segítőkészséget és az együttműködő képességet
Célunk, hogy személyes példamutatással neveljük tanulóinkat toleranciára, empátiára, az
emberi értékek és jogok tiszteletben tartására
Célunk,

hogy

lehetőleg

minden

gyermek

számára

biztosítsuk

képességeinek,

érdeklődésének, illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat
Célunk a tárgyi és személyi feltételek olyan színvonalú biztosítása, hogy gyermek és szülő
egyaránt úgy érezze, hogy minden esélye megvan tanulóinknak az értelmi és érzelmi
fejlődésre
Célunk, hogy jó kapcsolatot ápoljunk városunk más iskoláival, szervezeteivel, egyéb külső
partnerekkel
Célunk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és
megerősítése
Célunk a szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása
Célunk Püspökladány és a református közösség hagyományainak megismerése és
megismertetése, a hagyományok ápolása, a település közösségi értékeinek közvetítése
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II.3.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveinek, céljainak,

Keresztyén szellemiség

feladatainak, eljárásainak, valamint eszközeinek megfeleltetése:
Alapelvek

Célok

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

Alakítsuk ki az
alapvető
kulcskompetenciákat
a tanulókban:

Feladatok

Eljárások

Fejlesszük az egész A
modern
életen
át
tartó személyközpontú,
tanuláshoz
interaktív,
szükséges
tapasztalati tanulásra
motívumokat
alapozó
- anyanyelvi,
(önfejlesztő
tanulásszervezési
- idegen nyelvi,
elképzelések)
és eljárások,
- matematikai,
tanulási
módszerek,
képességeket
pedagógiai kultúra
természettudományo (stratégiákat
és általánossá tétele.
s,
módszereket)!
- digitális,
- a hatékony önálló
Tanulás,
szociális
állampolgári

és

kezdeményezőképes
ség
És
komp,

vállalkozói

esztétikaiművészeti
Tudatosság
kifejező-

és

Képesség
Minden
kompetencia-terület
tartalmazza
a
szükséges ismeretek,
képességek
és
attitűdök tárházát a
NAT szerint

A
kulcskompetenciák
NAT
által
meghatározott
rendszere
járuljon
hozzá a szükséges
ismeretek,
képességek
és
attitűdök
közvetítésével
a
kritikusgondolkodás,
a
kreativitás,
kezdeményezőképes
ség,
a
problémamegoldás,
a kockázatértékelés,
a döntéshozatal és az
érzelmek kezelése
elsajátításához.

Pedagógiai Program
29

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

Eszközök

Az
egyes
kompetenciaterületekre készített
programcsomagok,
tanulói,
tanári
segédletek,
demonstrációs
eszközök, stb.
Elérhető:
www.sulinovadatbaz
is.hu
A
képességkibontakoztató
felkészítés
megszervezhető
integrált
felkészítésként is, ha
a közösségfejlesztés
és
a
személyiségfejleszté
s a halmozottan
hátrányos helyzetű
és az e körbe nem
tartozó
tanulók
közös felkészítése
keretében
valósul
meg;

Tehetséggondozás

A tanulás folyamatának tanítása

Önálló ismeretszerzés és önművelés
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Alapelvek

Célok

Feladatok

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

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

A tanulási stratégiák,
módszerek
és
technikák
megtanítása minden
tanulónak.

A
mérési,
ellenőrzési,
értékelési
és
minőségbiztosítási
rendszerben
meghatározott rend
szerint
A mérés, mint a
funkciójuknak
képességfejlesztés
megfelelően
alapeleme. Nem az
elvégezzük
a
elsajátított
diagnosztikus,
a
ismeretanyag
formatív
és
mennyiségének,
szummatív
hanem
a
méréseket.
kompetenciák
szintjének
meghatározását
szolgálják.

A tanulásmódszertan
epocha beépítése 5 –
8 évfolyam tantárgyi
struktúrájába.
A
diagnosztikus
és
formatív
mérések
mérőeszközeit
iskolai
szinten
készítjük el, illetve
választjuk ki, a
szummatív tesztek
elkészítéséhez pedig
megyei ill. Országos
standardizált
mérőeszközöket
alkalmazunk.

Az egyéni adottságokat
figyelembe véve alakítjuk
tanítványainkban
az
önálló tanulás képességét
és
a
tanulási
motiváltságot.

Minden
kolléga Differenciált
Gazdagító,
dúsító
helyezzen kiemelt nehézségű
feladatokkal,
hangsúlyt
a feladatokkal,
programokkal
és
kreativitás
testreszabott egyéni valódi
problémák
fejlesztésére és a és
csoportos megoldásával
(belső)
tanulási foglalkoztatással
alkalmazkodunk a
motiváció
lehetőséget adunk az különböző tanulói
erősítésére!
egyéni haladási ütem képességekhez.
kialakítására.

Egyéni
fejlesztő
programokkal
(felzárkóztató,
fejlesztő, versenyre
készítő
tehetséggondozó), és
a
modern
informatikai
eszközök
alkalmazásával (CD,
videofilmek,
könyvtár) segítjük az
egyéni haladási ütem
követését.

A kiváló adottságokkal és
képességekkel rendelkező
tanulóknak is lehetőséget
teremtünk
tehetségük
kibontakoztatására.

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

Az intelligencia és
kreativitás - fejlesztő
egyéni
programokkal.

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

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

Eszközök

A
komplex
személyiségépítés
teljes
eszközrendszerével.
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Eljárások

Eszközök

Iskolánkban az angol Az idegen nyelv Minél több tanuló
nyelvet
magas tanulása iránti igény tegyen az általános
színvonalon oktatjuk.
felkeltése.
iskola befejezéséig
alapfokú
nyelvvizsgát
és
minden
tanuló
záróvizsgát.

Az idegen nyelv
tanulását, az idegen
nyelvi kompetencia
kialakítását
az
adekvát stratégiák
megválasztásával és
a
programok
/
taneszközök
kiválasztásával
segítsük!
Természetesen
az
életkori sajátosságok
és
egyéni
szükségletek
figyelembe
vételével.

A
modern
nyelvoktatási
technikák,
módszerek
és
eszköztár
alkalmazása, internet
lehetőségeinek
kihasználása.

Alkotó pedagógiai klímát Jellemezze
Demokratikus
teremtünk az eredményes munkánkat egyfelől alapokon álló tanár –
munka érdekében.
a
következetes diák
viszonyt
követelés
és alakítunk
ki.
A
igényesség, másrészt tanítási órák légköre,
a tanulók jogainak, hangulata oldott, a
emberi
tanulók
méltóságának
sikerorientált
tiszteletben tartása, a beállítódással
velük
szemben dolgoznak.
megnyilvánuló
pedagógiai tapintat,
bizalom, megértés,
türelem,
igazságosság,
segítőkészség!

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

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

Támogatást adunk a Akadályozzuk meg
szociokulturális
azt, hogy a szocio hátrányok leküzdéséhez. kulturális hátrányok
tanulási
esélyegyenlőtlenség
et eredményezzenek!

Differenciált
foglalkoztatással, az
egyéni
haladási
ütemhez
igazított
fejlesztő terheléssel.

Esélyegyenlőség
megteremtése

Pozitív pedagógiai attitűd

Idegen (angol) nyelvi kompetencia fejlesztése

Alapelvek

Célok

Feladatok

A
rászoruló
gyermekeket
hatékony
felzárkóztató
munkával,
tanulószobai
foglalkoztatással
segítjük.
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Felzárkóztató,
differenciált
csoportos
foglalkozás
keretében és egyéni
Alkalmazzuk
a felzárkóztató
kooperatív tanulási- korrepetálással.
tanítási technikákat
és módszereket!

Tanulóink okos szeretete

Médiatudatosságra történő nevelés
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Alapelvek

Célok

Feladatok

Eljárások

Eszközök

Az általános társadalmi
modernizációt
követve
lépést tartunk a digitális
forradalommal. Fontos a
tanulók
médiatudatosságra
történő nevelése.

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

Tanórai keretben és
azon
kívül
megtanítjuk
gyermekeinknek a
számítástechnika
alapjait, az interaktív
táblával
folytatott
oktatási metódust.
Digitális Témahéten
törekszünk
arra,
hogy
a
tanulók
megfelelő módon és
célra használják a
digitális eszközeiket.

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

1-4.
Évfolyamon
szabadidős
tevékenység során
már
megismerkednek a
számítógéppel,
barátkoznak játékos
képességfejlesztő
programokkal.
A
felső tagozaton a
tantervi programnak
megfelelő
informatikai képzést
nyújtunk.

Következetesen
a
„bátorító
–
megengedő” nevelői
magatartást
alkalmazzuk, amely
szociális
„Szeretni kritika nélkül pozitív
tükör
a
gyermekek
együgyűség,
kritizálni
szeretet
nélkül számára! Személyes
példával
adjunk
becstelenség.”
mintát
a
(Németh L.)
gyermekeknek
az
empátiás
személyközi
kapcsolatokra!

Növeljük tanulóink
önbizalmát
és
önértékelését,
építsük a pozitív
énképét, erősítsük a
belső
kontrollos
beállítódását
fokozzuk
a
felelősségvállalást,
az önállóságot!

A
pedagógus
a
„megszólíthatóság”
közelségében
él
tanítványaival,
az
interperszonális
kapcsolatai
építő
jellegűek. A pozitív
tartalmú
„csoportnyomás”
eszközeit
is
alkalmazza.
Tudatosan neveljünk
magabiztos,
jó
komfortérzésű
fiatalokat!

A pozitív motivációs
eszközökkel,
a
jutalmazás
és
büntetés
módszereinek
mértéktartó
(nem
szélsőséges)
alkalmazásával.

Minden
iskolai
tevékenységünket - a
nevelés és oktatás terén
egyaránt - a gyermekek
okos szeretete hatja át.
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Szociális, életviteli és környezeti
kompetencia fejlesztése

Közösségi életre történő nevelés
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Alapelvek

Célok

Feladatok

Eljárások

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

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

Az elemi és politikai
szocializáció
folyamatainak
tudatos irányítása,
elősegítése.

A
kortárs
kapcsolatok
megerősítésével,
elemi állampolgári
és a mindennapi
életvitellel
összefüggő praktikus
ismeretek
nyújtásával.

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

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

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

Ezek:
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Eszközök

Személyes
példamutatással
neveljük
gyermekeinket
a
változatos
kommunikációs
technikák
alkalmazására,
a
hitéletre
a
A diákönkormányzat toleranciára,
másság
érdemi
elfogadására,
működtetésével.
empátiára, az emberi
A
különböző
jogok
tiszteletben
kommunikációs
tartása,
a
technikák
és
konfliktusok
konfliktuskezelési
kezelésére.
stratégiák
Gyakorlás
és
elsajátítása.
tréningek
beiktatásával.

A teremtett világ
Én és a világ

A programcsomag
részét képező tanulói
és tanári eszközök.

Kooperatív tanulástanítási technikák,
Az én dimenziója
drámapedagógiai
Polgár
a módszerek,
demokráciában
demonstrációs
Toleranciára nevelés eszközök.
Én és a másik

SZÉK-kompetenciák tantárgyi integrációja
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Alapelvek

Célok

Feladatok

Eljárások

Eszközök

A SZÉK kompetenciák
fejlesztését valamennyi
tantárgy és műveltségterület
kitűntetett
kötelességének tekinti

Tudatosan tervezze
és valósítsa meg
minden pedagógus
tanórai és tanórán
kívüli
foglalkozásokon a
szociális, életviteli
és
környezeti
/SZÉK/
kompetenciák
fejlesztését!

A
programok
tartalmát beépíteni a
különböző
tantárgyak,
illetve
műveltségterületek
tananyagába, a tanári
tanmenetekbe,
a
tanórák anyagába.

Összehangoljuk
a
tantárgyi,
a
műveltség-területi
(Hit és erkölcstan,
ember és természet,
ember és társadalom,
földünk
és
környezetünk,
művészetek),
valamint
az
osztályfőnöki
és
modulok (ember-és
társadalom-ismeret,
etika; egészségtan;
hon-és népismeret
modulprogramok
tematikáját.

Az
életkori
sajátosságoknak
megfelelő aktivizáló
kooperatív
módszerekkel
dolgozunk.
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SZÉK-kompetenciák műveltségi területi integrációja
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Alapelvek

Célok

A szociális, életviteli és
környezeti kompetencia
fejlesztését az „Ember és
társadalom” műveltségi
blokk
mindhárom
aspektusa szolgálja: a
történelem,
egyháztörténet,
vallásismeret,
az
emberismeret
és
a
társadalomismeret
(jelenismeret);

Biblikus személettel
az emberismeret az
etika,
az
antropológia és a
pszichológia
alapfogalmainak,
értelmezési
kereteinek
bemutatásával
járuljon hozzá a
tanulók
önismeretének
elmélyítéséhez!
Nyújtson betekintést
az embert másokhoz
és önmagához, a
társadalomhoz és a
természethez fűző
szellemi kapcsolatok
világába!

Az
„Ember
a
természetben” műveltségi
blokk ismeretanyaga az
ember
és
természeti
környezete
viszonyát
megalapozza.
A
teremtett
világ
tiszteletét megbecsülését

Feladatok

Kiemelt feladatunk:
Az
istenhitre
nevelés,
a
személyiség és az
emberi
jogok
tiszteletére nevelés,
a nemzeti identitás, a
történelmi
és
állampolgári tudat
erősítése, a szociális
érzékenység,
az
életkornak megfelelő
társadalmi
problémák
iránti
nyitottság,
a
környezetért érzett
felelősség,
más
kultúrák
megismerése
és
elfogadása,
a
humánus, értékeket
védő
magatartás,
Tanuljanak meg a
valamint
a
fiatalok globálisan
demokratikus
gondolkodni
és
intézményrendszer
lokálisan
használatához,
az
felelősséggel
egyenlő
cselekedni!
bánásmóddal
és
esélyegyenlőséggel
kapcsolatos
ismeretek
és
képességek
fejlesztése.
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Eljárások

Eszközök

Az egyes tanulókat
és
csoportjaikat
aktivizáló
módszerekkel
(kooperatív tanulási
technikák)
alkotó
folyamatokat
kezdeményez
a
pedagógus.

A programcsomagok
elemei,
modulok,
epochák.

Az napközis nevelés
és oktatás - a nem
szakrendszerű
oktatásra alapozva egységes
keretbe
foglalja a tanulók
egyéni képességéhez
igazodó
fejlesztés
teljes
folyamatát,
biztosítva
a
tanulóknak
a
pihenés,
a
kikapcsolódás,
a
szórakozás és a
testmozgás
lehetőségét;

A
Református
Egyházközség
alkalmai
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Pályaorientáció és pályaválasztás

Pozitív keresztyén életfilozófia és szellemiség kialakítása és
erősítése

Alapelvek

Célok

Feladatok

Istenhitet
és
pozitív
életfilozófiát közvetítünk,
megalapozzuk
a
konstruktív életvezetés és
egészséges
életmód
készségét.

A kommunikációs és viselkedéskultúra
elsajátíttatásával
alakítsuk
ki
tanítványainkban a
tárgyi és személyes
való
Kiépítjük a jóléti modell világukban
eligazodás
alapelemeit:
képességét!
1./a hitélet gyakorlása
Tudják
helyesen
2./egészség-centrikusság,
megítélni az emberi
3./alkotás-centrikusság,
kapcsolatok
4./minőség-centrikusság jelentőségét
és
minőségét!
5./kultúra-centrikusság

A teremtett világon belül
reális
önismeret
és
életszemlélet-formálással
segítjük a továbbtanulási
/ pályaválasztási döntések
kialakítását.

Eljárások

Tudatosítjuk
a
gyermekben
a
Bibliához szűkebb
és
a
tágabb
környezetből
megismerhető
erkölcsi értékeket,
erősítjük a pozitív
szokásokat és a
humánus
magatartásmintákat.

A környezettudatos
magatartást,
a
pozitív életvezetési
és kulturált társas
kapcsolati
formák
elsajátítását lehetővé
tevő játékoktól a
bibliai
történetek,
igemagyarázatok
drámapedagógiai
eszközökön át a
élet
Választási /döntési valós
problémáinak
helyzetekben
felelősen cselekedni. kezeléséhez
mintákat
adó
szituációk
megélésével segítjük
a
SZÉK
kompetenciák
fejlődését.

Pozitív énkép és
reális
önfejlesztő
stratégiák kialakítása
minden tanulóban.

A
pedagógusok
sajátítsák
el
és
adekvát
módon
alkalmazzák a tanuló
A tanuló legyen megismerési
és
képes
énképébe, eljárásokat
módszereket!
önreflexióiba
integrálni
az Alakítsuk
ki
elsajátított
tudást, tanítványainkban az
készségeket,
a önmegismerés
és
tanulást
segítő önkontroll;
az
beállítódásokat
önmagukért vállalt
(attitűdök),
felelősség,
az
motívumokat
önállóság;
az
önfejlesztés igényét
és képességét!
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A
tanuló
megismerési
technikák
és
eljárások elsajátítása
és szükség szerinti
alkalmazása
az
iskola belső mérésiellenőrzésiminőségbiztosítási
programjának
megfelelően.

Eszközök
Gazdag
tevékenységrepertoár
kialakításával
gyakorló
terepet
biztosítunk
az
életszerű
tapasztalatok
megszerzéséhez.
Az
egyházközség
alkalmai

Vizsgálati
módszerek, tesztek
rendszerbe állítása, a
tapasztalatok
fejlesztő
hatású
visszacsatolása.
Az
eljárások
alkalmazásához
szükséges
tudás
megszerzése.

Testi – szellemi – lelki harmónia

Természettudományos
ismeretek integrációja
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Alapelvek

Célok

Feladatok

Eljárások

Eszközök

A teremtett világon belül
a tudományok komplex
rendszerének
tartalma
jelenik meg a SZÉK
kompetenciaterületben
(biológia,
földrajz,
pedagógia,
társadalomismeret,
művészettörténet/felnőttábrázolás, filmművészet,
nyelvek, kultúrák)

Ezen
ismeretek
integrációjának és
szintézisének
megteremtése
a
célunk
az
1-8.
Évfolyamokon.

Az összefüggések és
kölcsönös
determinációk
felismertetése,
a
felelős és kritikus
gondolkodás
fejlesztése, a döntési
képesség
és
cselekvési készenlét
kialakítása.

Életből vett minták
vizsgálata, variációs
lehetőségek
kidolgozása, a SZÉK
programcsomag
elemeinek
alkalmazása.

Szituációelemzés,
alternatív megoldási
stratégiák
kidolgozása, ítéletek
alkotása és vállalása.

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

Fejlesszük
a
munkavállaláshoz
szükséges
kompetenciákat:
rugalmasság,
kreativitás,
önállóság,
döntéshozatal,
cselekvőképesség,
magabiztosság,
kritikus szemlélet,
felelősségtudat,

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

Emberléptékű
következetes
követelés.
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Önértékelés,
önkontroll,
önfejlesztő stratégia.
tartalmú
Fejlesztő
hatású Pozitív
szociális
kapcsolatok
visszacsatolás,
építése.
mérés-értékelés.
A
kultúrált
és
egészséges életvitel
kialakítása.
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Alapelvek

Célok

A
NAT
valamennyi
műveltségi
területe
szolgálja
a
kulcskompetenciák
fejlesztését:

Cél: Az emberi élet
harmóniájának
megtalálása,
a
boldogságélmény
megélése,
a
konstruktív
életvezetés az egyén
hasznára
és
a
társadalom javára.

- a magyar nyelv és

A NAT műveltségi területei

Irodalom;
- az élő idegen nyelv;
- a matematika;

Sokoldalú
- az ember és társadalom; kompetenciákkal
bíró
ifjúság
- ember a természetben;
- földünk – környezetünk; nevelése, akik a
felnőtt
életben
- a művészetek;
megtalálják helyüket
- az informatika;
és boldogulásukat.
az
életviteli
és Mindezt református
gyakorlati
keresztyén
hitünk
Ismeretek;

Eljárások

Feladatok

keretében

Kiemelt fejlesztési A
sokoldalú
feladataink:
módszertani
kulturáltság
és
- énkép, önismeret,
változatos eljárások
- hon-és népismeret,
gazdag tárházából
európai minden
fejlesztő
azonosságtudat
hatású
adekvát
- egyetemes kultúra, eljárás alkalmazható.
pedagógus
aktív A
a
állampolgárságra, - - munkája
professzionális
demokráciára
mesterségből ezáltal
nevelés,
alkotó
- gazdasági nevelés, válik
művészetté.
környezettudatosság
ra

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

Nevelés,
- a tanulás tanítása,
- testi és
egészség,

- a testnevelés és sport;

Eszközök

felkészülés
felnőtt

lelki
a

Alkalmazható
tudás

Matematika kompetencia
fejlesztése

Szerepekre
A kompetencia központú
matematikatanítás alapja
a matematikaspecifikus
készségek, képességek,
motívumok és attitűdök
fejlesztése.

A
mindennapi
pedagógiai munkánk
fejlesztő
jellegű
legyen!

Az egyéni fejlesztési
szint
felmérése,
személyre
szabott
tanulási módszerek
keresése

A mennyiségi oktatás
helyett a minőségi oktatás
előtérbe helyezése a
matematika órákon.

Biztosítsuk
az Szakmai
és
alkalmazható tudást módszertani
minden
tanuló megújulás a már jól
számára!
bevált hagyományos
módszerek mellett.
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Egyénre
szabott
fejlesztési
módok
kidolgozása,
differenciálás.

Mérőlapok,
feladatlapok,
differenciált
feladatok a gyorsan,
az
átlagosan,
a
lassan
haladó
tanulók számára.

A hatékony tanulási Differenciálás
technikák
Kooperatív
megismertetése
a technikák
nevelőkkel.
Projektek

Használható nyelvtudás

Hatékony tanulás

Releváns tudás
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Alapelvek

Célok

Feladatok

Eljárások

Eszközök

A
releváns
tudás
kialakítása
a
matematikai-logikai, az
idegen
nyelvi
kompetencia területen.

Juttassuk
el
a
tanulókat
a
realisztikus, azaz a
mindennapi életben
előforduló
szituációkban való
alkalmazás
képességéhez!

Szelektálni kell a
tantárgyi tartalmak
között
azon
témakörök
hangsúlyosabb
megjelenítésével,
amelyek
jobban
elősegítik
a
megszerzett
tudás
alkalmazását
és
továbbfejlesztését, a
készség
és
képességfejlesztést.

A
kompetencia
alapú idegen nyelvi
és
matematika
oktatás bevezetése.

A gyakorlati életből
vett
problémák,
feladatok
megoldása.

Projektnapok
szervezése.

Az idegen
funkcionális
elsajátítása.

A
hatékony
tanulás A tanulási környezet
érdekében
megfelelő indítson
aktív,
tanulási
környezet konstruktív
kialakítása.
elsajátítási
folyamatokat
a
tanulókban!

Egyensúlyt
kell
találni az egyéni
tanulás,
a
felfedeztetés,
a
problémamegoldás,
a szervezett oktatás
és irányítás között.

Önszabályozási
stratégiák,
autentikus, életszerű
helyzetek
kialakítása, amelyek
során
szerzett
kompetenciákat
a
későbbiekben
alkalmazniuk kell.

Szituációs játékok

A nyelvtudás nem a
műveltség része csupán,
hanem a mindennapi élet
szerves része:

A tanulók idegen
nyelv
–használati
képességének
fejlesztése:

Az információcsere
érdekében a tanuló
interakcióban,
interjúban vesz részt.

Nyomtatott és hallott
szövegek
feldolgozása.

Használható
nyelvtudás
megszerzése, amely
biztosítja, hogy a
nyelv segítségével a
- munkahelyhez segít
tanuló a való életben
- az információáramlást
cselekedni,
biztosítja
tevékenykedni
- bekapcsolódást enged a tudjon.
nemzetközi
gazdasági,
kulturális életbe

nyelv

Gyakorlati életből
vett
problémák
megoldása.
Viták indítványozása

- magazinok
Egyszerű közlések - interjúk
megérti,
az
írásbeli lényegét
- tévéműsorok
szövegek
lényegi
szövegalkotás
- filmrészletek
tartalmát kiszűri.
a
szövegértés
Nyomtatványokat ki - történetek, mesék
fejlesztése.
tud
tölteni, - levelek
üzeneteket
képes - szerepjátékok
küldeni
írott
formában.
- a beszéd
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Írott szövegalkotás

Idegennyelvi beszédfejlesztés

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

Célok

Eljárások

Feladatok

Eszközök

A beszédfejlesztés A tanuló az alapvető
fő céljai:
szükségleteinek
kielégítése céljából
- interakció
egyszerű közléseket
- összefüggő beszéd
tud
tenni,
felszólítani, kérni,
utasításokat adni.

Betanult szerepeket A
párban
ás
el tud játszani.
csoportban
Csoportos
páros dolgozzák fel az
témákat,
felkészülés
után adott
szituációkat.
interakcióban vesz

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

- feljegyzéseket

Ajánlott
nyelvi Minták,
vázlatok,
tevékenységek:
produktumok
elemzése, alkotása.
- vázlatkészítés

- életrajzot

- életrajz írása

- magánlevelet

- élménybeszámoló

részt

Felkészülés
után
Személyekről,
ismerős, személyes
tárgyakról, helyekről témában informál..
egyszerű közléseket
tud tenni.

Az írásbeli szövegalkotás
fejlesztése is alapvetően
fontos a mai modern
világunkban

Tudjon írni:
- üzeneteket

Gyakorlás

egyszerű - üzenet
történéseket
- feljegyzés írása
- történet tömörítése

Olvasás

A
szövegértés
a
beszédértés és az olvasás
kompetenciáját foglalja
magában.

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

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

Mindenféle
Autentikus olvasott
szövegtípus
és hallható anyagok.
hallgatása
és
olvasása a megfelelő
nyelvi
szinthez
igazodva.

hallva, - hírműsor
kívánt - filmrészlet
- interjú
- történetek, mesék,
- versek
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Értékelés

Nyelv-oktatás

Projekt munka

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

Alapelvek

Célok

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

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

Feladatok
A tanulók képesek:

Eljárások
Szabad interakció:

- egy adott modellt - feladatfelmérés
követve
saját - tervezés
szöveget alkotni
- követés
- saját munkájukat
- értékelés
bemutatni
- megvitatás
- követni tudja a
projektkészítés
lépéseit

Eszközök
Különböző anyag és
eszközhasználat,
minél
szélesebb
választékban.

- megérti a projekt
forrásaként használt
szöveg üzenetét és a
fő információt

A nyelvórákon lehetőség A
cél,
hogy
nyílik
az
általános növekedjen a tanuló
kompetenciák
és
a - kreativitása
kommunikatív
nyelvi
önismerete,
kompetencia
integrált
önbecsülése
fejlesztésére.
- váljon autonóm
személyiséggé

Az
interkulturális
tudatosság
kialakítása. Ehhez
ismernie kell a saját
és más kultúrák
különbözőségét,
a
kisebbségi
kultúrákat és tudjon
összevetéseket
készíteni
azáltal,
hogy önmagát egy
nagyobb
kultúra
részének tekinti.

Az adott nemzet
életét
bemutató
autentikus anyagok,
azok
sokszínű
feldolgozása.

Az
értékelés A
megszerzett
kompetenciákra
nyelvtudás
irányuljon
és fenntartása
egy
kommunikatív
életen
át
tartó
nyelvhasználat
során folyamat.
A
történjen.
bizalommal
teli
légkör
növeli
a
Fontos összehasonlítási
tanuló
önbizalmát,
szempont
a
tanuló
önbecsülését,
korábbi teljesítménye.
önismeretét.
Cél,
Lényeges az önértékelés,
hogy az értékelés,
mely
az
autonóm
fejlesztő
jellegű
nyelvtanulók
fontos
legyen.
mércéje.

Az
értékelésnek Érdemjegy,
fontos része legyen pontszám
és
százalékok nélkül,
- az önértékelés
szóban és írásban is
- a társak értékelése.
visszajelzést kap a
Legyen szubjektív, tanuló, ami kiemeli
kvalitatív
és erősségeit és annyi
szöveges.
problémával
Figyelembe
kell szembesíti, amennyit
venni
az
eltérő a
közeljövőben
kiindulási
nyelvi reálisan
képes
szinteket.
megoldani.

A tanuló portfóliót
készít,/ a tanuló
összes
munkája
összegyűjtve/

Fontos
arra
felkészítenünk
a
gyermekeket, hogy
legyenek
képesek
érdeklődően,
empátiával, segítő
szándékkal fordulni
más
népek
legyen
képes képviselői felé. Az
együttműködésre
emberi élethelyzetek
fejlődjenek sokfélesége és az
alapvető
emberi
interkulturális
azonosságok
kompetenciái
eltörölnek
országhatárokat.
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- ünneplés
- dicséret
- oklevél
- naplóvezetés
/erősség,gyengeség/
Közös értékelés
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II.3.3. Tanulóink fejlődésének az egyes életkori szakaszokhoz kapcsolódó jellemzői
Latencia kor (6-8 év)
A gyerekek nagy része iskolaéretten kerül az első osztályba, hatalmas tudásvággyal, ismeret-és
teljesítményigénnyel. A gyerekek interperszonális kapcsolatait erősen meghatározza a számára
fontos személyekhez- szülőkhöz, pedagógusokhoz – való kötődés. Az új követelményeknek való
megfelelés számos képességbeli és személyiségbeli tényezőt igényel. Ezért az ebben az életkorban
jelentkező problémák nagy része beilleszkedési nehézségekben, tanulási nehézségekben és
magatartási problémákban fejeződik ki.
Szakszerű szűrővizsgálat szükséges a veszélyeztetett vagy potenciálisan veszélyeztetett
teljesítményzavarokkal küzdő gyerekek felismerésére, különös tekintettel a dyslexiás, disgraphiás
és dyscalculiás gyerekekre.
Szükséges konzultációs lehetőség biztosítása a szülő számára, melynek célja az információcsere, a
szülő megnyerése a preventív vagy korrekciós feladatokhoz szükséges nevelési módszerek
alkalmazására és új nevelési stratégiák kidolgozására.
Prepubertáskor (9-11 év)
Az ebben a korban levő gyerekek viselkedésére továbbra is jellemzőek a kisiskolás jegyek, de a
korszak végén elkezdődik egy önállósulási törekvés, a felnőtt kapcsolatok fontosságának helyét a
társas kapcsolatok fontossága veszi át. A személyiség, az önismeret alakulásában egyre nagyobb
szerepet játszanak a kortárscsoportok, az ebben a korban megfigyelhető érzelmi, hangulati labilitás
már a serdülőkor előfutára. Természetesen ebben a korban is jelentkezhetnek magatartásproblémák,
melyek kezelése fontos feladat. Részképesség zavarokkal ritkábban találkozunk, s a beilleszkedési
nehézségek nagy része is megoldódik erre az időszakra.
Pubertás kor (12-16 év)
Ebben az időszakban főként az önmegismerés igénye jut kifejeződésre, az identitáskeresés, az
önállósulási törekvés, a felnőttekétől eltérő véleményalkotás, kritikai hajlandóság jellemző. A
pedagógusok ekkor jelzik a legtöbb magatartásproblémát. Esetmegbeszélő csoportjaink munkájában
nagy hangsúlyt kap a serdülőkkel való helyes bánásmód megbeszélése is.
A korosztály részéről nagymértékű önismereti igényt csoportfoglalkozásokon kell kielégíteni.
A korosztály másik jellemző problémája a pályaválasztás, amellyel kapcsolatos gondok szintén
feldolgozhatók csoportos foglalkozások keretében.
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II.3.4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Református iskolánk célja olyan egyetemes református keresztyén alapokon nyugvó emberi értékek
kialakítása, ami a lélek gyümölcseiből fakad. Erre épül a hazaszeretet, becsület, kreativitás tervszerű
fejlesztése úgy, hogy az tanulóink felnőtté válásakor személyes és társadalmi szintű
kötelességtudattal, áldozatvállalással párosuljon.
A személyiségfejlesztés megvalósítási tere a tanítási órákon kívül iskolai, egyházi alkalmak,
ünnepségek, kirándulások, meghitt beszélgetések, családi és baráti rendezvények.
Fejlesztenünk kell tanulóinkban a felelősségérzetet, és a felelősségvállalást, meg kell ismertetnünk
velük a diákjogokat, és kötelességeket, döntéseinkbe be kell őket vonni.
Hagyománytiszteletre, azok ápolására kell nevelnünk, megmutatni elődeink sikereit, méltó
példaképeket állítva eléjük.
Teret kell biztosítanunk a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, játéknak, munkának.
A tanulás területén törekednünk kell széleskörű módszertani eszközök biztosítására, abból a célból,
hogy tanulóink egy-egy ismeretkört több oldalról megközelítve ismerjenek meg.
Szabadidős tevékenységüket úgy próbáljuk megszervezni, hogy az életkori sajátosságaiknak
megfelelően személyiségüket kibontakoztató élményekhez juttassa őket, fejlesszük kreativitásukat.
A napközis nevelők is törekszenek a délutáni foglalkozásokat úgy megszervezni, hogy a tanulók
részt vehessenek a szabadidős tevékenységek valamelyikén, például a klubnapközi segítségével
vagy egyéni programok szervezésével igyekszenek bővíteni a diákok tapasztalatszerzésének körét.
Egy-egy iskolai program szervezésébe és lebonyolításába is aktívan bevonjuk a gyerekeket. A
feladatokat és önállóságuk mértékét korukat figyelembe véve határozzuk meg
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok részét képezi a toleranciára való
nevelés, a sajátos élethelyzet elfogadása, segítés mások gondjainak megoldásában, a konfliktusok
agressziómentes kezelése.
Intézményünk a személyiség és közösségfejlesztő munkájában együttműködik a szülőkkel, a szülők
közösségeivel, a református gyülekezettel, a városi önkormányzattal, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal, a város oktatási intézményeivel és civil szervezetekkel.
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II.3.5. A személyiségfejlesztés kompetencia alapú értelmezése
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen fejlessze. Célkitűzéseink
alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos

teendőinket.

Az

értelmi

nevelés

területén

nagy

hangsúlyt

fektetünk

a

kulcskompetenciák fejlesztésére.
A kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti alaptanterv alapján történik.
1. A tanulás kompetenciái
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
3. A digitális kompetenciák
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
1. A tanulás kompetenciái
Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan
tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az
információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és
beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás
arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit
helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és
értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet
minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb.
során.
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Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak,
gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban
(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek
megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az
egyén szükségleteinek megfelelően.
3. A digitális kompetenciák
A digitális kompetenciák magukban foglalják az információk keresését, felhasználását és az adatok
kezelésének készségeit, a digitális platformokon folytatott kommunikációt és együttműködést,
digitális tartalmak létrehozását és alakítását (beleértve a saját használatú algoritmusok megalkotását
és a programozást is). Tartalmazzák továbbá a biztonságos eszközhasználatot (beleértve az e-Világ
lehetőségeinek kihasználásához és a kiberbiztonsághoz szükséges kompetenciákat is), valamint a
problémamegoldást. A tanuló digitális kompetenciáit változatos helyzetekben és szerepekben tudja
alkalmazni az iskolai feladatok megoldásában és a mindennapi élet különböző területein, önállóan
és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása érdekében.
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E
kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az
ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó
képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek,
grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra. Az iskola a tanulók tudásalapú
világképének kialakításához, valamint a technológiaalapú fejlődés megértéséhez és kritikus
értelmezéséhez a tudományos és technológiai gondolkodás kompetenciáinak fejlesztésével járul
hozzá. Ezen kompetenciák folyamatos fejlődése magában foglalja azokat a folyamatokat, amelyek
meghatározóak a kvantitatív és kvalitatív adatok összegyűjtése, rendszerezése, az információk
különböző logikai eljárásokkal történő átalakítása, értelmezése és elemzése terén. A tanuló
modellek segítségével gyakorolja a jelenségek közötti összefüggések értelmezését, illetve a
rendelkezésére álló adatok és tények kritikai és kritikus mérlegelése, elemzése alapján történő
következtetési és döntési folyamatokat.
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5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
Az iskola feladata, hogy a tanulók iskolai életének irányítása és megszervezése során támogassa a
hatékony és kiegyensúlyozott társas kapcsolatok, a pozitív énkép, illetve a változásokhoz is
alkalmazkodni tudó egyéni életmód kialakításában alapvető jelentőségű készségek megszerzését. A
személyes és társas kompetenciák 33 kialakítása során az iskola külön hangsúlyt helyez a
szomatikus egészséggel, a szocio-emocionális jólléttel, a biztonsággal, az emberi kapcsolatokkal, a
hétköznapi technológiai eszközök használatával, valamint a személyes pénzügyi tevékenységek
lebonyolításával és a fogyasztás megszervezésével kapcsolatos kompetenciákra.
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
A tanuló ezen kompetenciák elsajátításával képessé válik arra, hogy értékesnek tartsa a kreatív
ötleteket és produktumokat, az innovatív tevékenységeket, és önmaga is kreatív alkotásokat hozzon
létre egyes tanulási területeken, valamint elsajátítsa az esztétikai átélés és a művészi önkifejezés
rekreációt támogató elemeit. A tanulók megtanulják értékként kezelni, hogy a saját gondolataik
kifejezését és mások véleményének befogadását sokféle szempont alapján tudják megvalósítani.
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
A munka világához kapcsolódó kompetenciák fejlődése esetében a tanuló nyitottá válik a
különböző munkakörökhöz tartozó szerepek betöltésére, növekvő mértékben jellemző lesz rá a
vállalkozási hajlandóság, a kezdeményező hozzáállás és az új ötletek iránti pozitív attitűd, a jövőbe
vetett bizalom, valamint a munkavégzéshez szükséges készségek minőségi szintű kidolgozása.
További releváns kompetenciaterületek
A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai
munkánk középpontjában:
•

Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb
foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a
komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a
fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való
személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá az egészségmegőrzést is
szervesen magában foglalja.

•

Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál.
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•

Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása (szociális kompetencia).

•

Tanulásirányítás – önálló tanulás képessége.

•

Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége),amelynek
szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás.

•

Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság,
tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák), elsősorban az etikai alapú
megközelítésmód paradigmája.

•

Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem
irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más
nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét felépíthetjük a pedagógiai
alapelvekből, célokból, feladatokból, eljárásokból és az eszközökből.
Az alapelvek megvalósítását szolgálják a kitűzött célok elérése érdekében elvégzendő feladatok, az
alkalmazott eljárások és eszközök.

Komplex személyiségfejlesztés

ALAPELVEK
Nevelő
oktató
munkánk
során
komplex
személyiségfejlesztés
re törekszünk. Ezért
megismerjük
tanítványaink
szükségleteit,
motivációs bázisát.

CÉLOK

FELADATOK

Az
iskolai
tevékenységrendszer
minden eleme segítse
a
tanulók
testi,
értelmi,
érzelmi,
akarati és jellembeli
és
lelki
tulajdonságainak
harmonikus
Az
iskolai
élet fejlődését!
szervezé-sének és a
pedagógiai
hatásrendszer
alakításának
meghatározó
szempontja a tanulói
szükségletek
mind
teljesebb kielégítése.

Támogassuk
a
gyerekeket a reális
önismeret
kialakításában,
az
erkölcsi és jellembéli
tulajdonságok
felismerésében
és
tudatos
formálásában!

ELJÁRÁSOK

ESZKÖZÖK

Tesztek, tréningek,
dramatikus játékok,
és önmegvalósítási
lehetőségek,
szereplési alkalmak
teremtésével segítjük
tanítványainkat saját
Tapasztalatainkat
megosztjuk
a személyiségük
kollégákkal és a megismerésében és
fejlesztésében.
Teremtsük meg a szülőkkel.
feltételeit tanulóink Alkalmazzuk
a Értékpreferencia
szükségleteinek
tanuló megismerési mérés szociometriai
kielégítéséhez:
mérések
technikákat.
biológiai;
biztonságérzet,
a
közösséghez tartozás,
az
intellektuálisesztétikai
és
az
önmegvalósítás
istenhiten keresztül
értelmezve.
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Folyamatosan
megismerjük,
követjük
elősegítjük
személyiségük
fejlődését.

Életkori sajátosságok figyelembevétele

Komplex személyiségfejlesztés önmegvalósítás támogatása
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Igyekszünk
megismerni minden
tanítványunk
személyiségszerkezet
ét, s elősegítjük a
reális
önismeretük
alakítását, formáljuk
az önmagukhoz és
társaikhoz
fűződő
(szociális)
viszonyukat
(attitűdjüket).
Az
ember személyiségét
tükrözi
viszonyulásainak
rendszere:
az
önmagához,
a
szűkebb - tágabb
emberi- és természeti
környezetéhez,
a
munkájához
való
viszonya.

A tanulóknak legyen
áttekintése
saját
személyisége
összetevőiről,
képességei
és
tehetsége határairól
és
lehetőségeiről,
legyen betekintése a
viselkedése
hátterébe, motívumrendszerébe,
helyesen ítélje meg
az
emberi
kapcsolatokban
játszott
szerepét,
hatását!

Segítsük felfedezni
és fejleszteni minden
gyermekben
/
fiatalban
a
személyiségének
saját
értékeit;
keressük
minden
gyerekben az egyedit,
a
megismételhetetlent,
támogassuk
őket
önmaguk
kiteljesítésében!

Reális önértékelésre
késztetjük
a
tanulókat.
Valós
életszituációk
teremtésével segítjük
az önálló, aktív,
felelősségteljes
személyiség
kialakulását.

Követjük
a
tanítványaink
magatartásában
megnyilvánuló SZÉK
kompetencia-elemek
fejlődését!
Folyamatos
visszacsatolás a reális
énkép
alakítása
érdekében
„szociális
A valós állapotból
tükör” évén. Mind az
kiindulva
fogalmazzunk meg alacsony, mind a túl
önértékelés
egyénre
szóló magas
esetén
a
realitásokkal
„A
gyerek
nem személyiségfejlesztő
való szembesítésre, a
edény, amit meg kell programot!
reális önkritika /
tölteni, hanem fáklya,
kritika kialakítására
amit
lángra kell
törekszünk.
lobbantani.”

Az
életkori
pszichikus
sajátosságokhoz
alkalmazkodunk.

Az egyes életkori
fejlődési szakaszok:
latencia kor (6-8 év);
prepubertás kor (9-11
év); pubertás kor (1216 év) jellemzőit
vegyük figyelembe
(terhelhetőség,
motiváció,
viselkedési
sajátosságok, társas
kapcsolatok stb.)!

Az
érzékelés,
észlelés,
figyelem,
emlékezet, képzelet
és
gondolkodás
pszichikus funkcióit
tudatosan fejlesszük
a nevelési - oktatási
folyamatokban!
Ezzel megalapozzuk
a
tanuláshoz
szükséges
alapkészségeket.

Valamennyi
pszichikus funkció
működését
fejlesszük,
de
a
serdülő korban már a
produktív
(konvergens
és
divergens)
gondolkodásra
helyezzük
a
hangsúlyt.
Ezzel
alapozzuk meg a
kreatív
személyiségjegyek
kialakulását.
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A
kreatív
személyiségbeállítódást erősítjük,
az
ismeretszerzés
induktív és deduktív
útját
egyaránt
alkalmazzuk.
A tágan értelmezett
tanulási
folyamatokban a az
aktivizáló
módszereket
részesítjük előnyben.

Személyiségfejlesztés

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

Lehetőleg alakítsunk
ki minden tanulóban
sikerorientált
beállítódást,
ennek
érdekében
alkalmazzon minden
pedagógus hatékony
tanítási stratégiákat,
nevelési
stílusa
legyen
integratív
felismerhető
együttműködéssel!

A
pedagógus
vértezze fel magát a
professzionális
szakmai-módszertani
tudás elemeivel, a
tanuló
személyiségének
megismeréséhez
szükséges tudással, a
tanári-tanulói
interakciós
és
kommunikációs
készségekkel,
a
konfliktusok
kezeléséhez
és
megoldásához
szükséges
képességekkel

A
szociális
befolyásolás
folyamatai közül a
behódolás,
az
azonosulás
és
interiorizáció közül
az
utóbbira
törekszünk, amelyet
nem
a
hatalmi
tekintéllyel, hanem a
vonzerővel,
hitelességgel
és
értékeink vállalásával
kívánunk elérni.

A
tanulókkal
a
„megszó-líthatóság”
közelségében élnek a
pedagógusok.
Demokratikus együttműködési készséget
tanúsítanak
korlátozottan
tekintélyelvű nevelési
gyakorlatot
folytatnak..

A kompetencia-alapú
oktatás
részprogramjait
is
magába
foglaló
pedagó-giai
programunk összeállításánál elsődleges
szempont a nevelés oktatás
személyiségfejlesztő
hatásának
érvényesítése.

Az iskola pedagógiai
gyakorlata
adjon
teret:
a
színes
sokoldalú
iskolai
életnek, az egyéni és
csoportos tanulásnak,
játéknak, munkának;
fejlessze a tanulók
önismeretét,
együttműködési
készségét,
eddze
akaratát!

Az
értelem
kiműveléséhez
kapcsolódó tanulási
motívumok
és
tanulási módok, a
megismerési
vágy
fejlesztése, a játékszeretet
és
az
alkotásvágy
fejlesztése, a tanulási
teljesítmény
optimalizá-lását
segítő
személyiségjegyek
erősítése
minden
pedagógus
napi
feladata.

Kognitív képességek
fejlesztése: kognitív
rutinok (műveletek),
kognitív
kommunikáció,
problémamegoldás, a
tanulási
életforma
kialakítása
a
pedagógusok
és
szülők
együttműködése
révén. Az egyéni
(önálló)
tanulási
stratégiák
és
módszerek
kialakítása
a
tanulásmódszertani
epocha beépítésével a
tanrendbe.

A
kompetencia
területekre készített
tanulói
eszközök
(tankönyvek,
munkafüzetek,
feladatsorok,
fejlesztő programok,
demonstrációs
anyagok
és
mérőeszközök stb.)
célszerű alkalmazása.
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A tanulók ismerjék
meg és sajátítsák el a
szociális viselkedés
alapvető szabályait,
alakítsuk ki bennük
az egyéni szociális
kialakulását.
Tudatosan fejlesztjük értékrendet, a döntési
és
tanítványaink társas szabadság
felelősség
hatékonyságát
összhangját.
(szociális
penetrancia).
Formáljuk
A pedagógusok - a tanítványainkat belső
segítő
életmódra kontrollos, asszertív
nevelés
sikere személyiségekké!

Az iskolai társas
szituációk az iskolai /
osztály
közösség
mindennapi életében
„terepgyakorlatként”
szolgálnak
a
tanulóknak
az
egyének és csoportok
kölcsönös
megértésének,
együttérzésének,
segítőkészségének
élményszerű
megtapasztalásához;
higgadtan a pozitív és negatív
érdekében
Legyenek tisztában a Tudják
a érzelmi
rendszeresen pozitív mindenkori szociális kezelni
viszonyulások
konfliktusos
mintákat nyújtanak a státusukkal.
kezeléséhez
szituációkat is.
segítő együttműködés
(szimpátia – antipátia
változatos formáival.
kapcsolatok).

Szociális kompetencia

Megalapozzuk
a
szociális
(társas)
kompetencia,
a
pozitív
szociális
szokások,

Olyan
iskolai
életrend kialakítása,
működtetése,
amelyben a tanulók
biztonságban érzik
magukat, mivel a
magatartási
szabályok
átláthatóak,
kiszámíthatóak,
mindenkitől
egyértelműen
és
következetesen
elvártak.
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Élményszerű, pozitív
minták felkínálása,
szociális szokások,
attitűdök bemutatása,
meggyőződések,
értékítéletek,
ismeretek
és
készségek nyújtása,
személyes
példamutatás,
történelmi
személyiségek,
irodalmi,
drámai
hősök,
bibliai
szereplők tetteinek,
magatartásának
átélési
lehetőségeivel,
a
negatív, antiszociális
minták
pusztító
hatásának
csökkentése,
fékezése.

Alkotó képesség kibontakoztatása

Egészséges és kulturált életmódra nevelés
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A
személyes
kompetencia
fejlesztésével
az
egészséges
és
kulturált életmódra
nevelést szolgáljuk.
A
harmonikusan
fejlett
személyiség
szükségleteit
meghatározó
életfilozófia részévé
válik. Kiépítjük és az
egyéni
életélési
kultúra
részévé
tesszük a pozitív
tartalmú
viszonyulásokat
(attitűd),
szükségleteket
(igényszint),
motivumokat
(cselekvésre késztető
belső
hajtóerő),
szokásokat
(sztereotíp
módon
működő
cselekvések).

Személyes
képességek
fejlesztése:
önkiszolgálás,
önellátás,
önkifejezés,
önvédelmi
(egészségvédő,
identitásvédő,
önreflexív
képességek
(önértékelő,
önmegismerő,
önfejlesztő
képesség).

A tanuló tudatosan
alakítsa
a
saját
pozitív
életfilozófiáját,
egészséges
életmódját,
szokásrendszerét!

Az
önellátó
és
identitásvédő
képesség,
tevékenységformáina
k gyakoroltatása az
életkori
sajátosságoknak
A
tanuló megfelelően a SZÉK
program szerint.
személyiségébe
építsük be a jóléti A
személyiség
modell
központi egészséges
kategóriáit.
önérvényesítéséhez,
ugyanakkor
a
- egészség,
függőségi
relációk
- önmegvalósítás –
megtapasztalására is
alkotás,
A tanuló legyen
alkalmas szituációk
minőség teremtése.
tisztában
a mindenben,
személyiséget
veszélyeztető negatív - egyéni életélés
hatásokkal (negatív kultúrája,
hatású
társas
viszonyok,
káros
szenvedélyek - drog,
alkohol, dohányzás,
elégtelen táplálkozás,
mozgásszegény
életmód stb.)!

Az iskola szakmai
profiljának megfelelő
speciális - szakmai
kompetenciák
fejlesztését, az alkotó
képesség
kibontakoztatását
vállaljuk.

Az értelmi és érzelmi
intelligencia
fejlesztése mellett a
pozitív
tartalmú
jellem és akarati
tulajdon-ságok
személyiségbe
ágyazása.
Az
önkifejezés gazdag és
igényes tárházának
bemutatása,
befogadó- és alkotó
képesség,
improvizációs
képesség, verbális és
nem
verbális,
valamint
vizuális
kifejező képesség.

Az
önfejlesztő
képesség
alapozásával, a saját
adottságok,
képességek
és
tehetségük
felmérésével segítsük
tanulóinkat
megtalálni
erősségeiket! Indirekt
módon segítsük a
saját
önfejlesztő
stratégiáik
kialakítását!

Pedagógiai Program
51

Minden
korosztály
jusson
hozzá az
életkornak megfelelő
művészeti:
zenei,
vizuális
esztétikai
befogadás
és
megismerés
lehetőségéhez,
és
kapjon inspirációkat
a
művészi
önkifejezésre.

Beszélgetés,
vita,
véleménycsere,
élethelyzetek,
szituációk eljátszása,
azok
elemzése,
kiselőadások,
prezentációk,
jelenetek bemutatása,
dramatizálás,
színjátszás,
pszichodráma,
riportok készítése elemzése, kiállítások,
vetélkedők, irodalmi
zenei
képzőművészeti
alkotások,
tablók,
sajtófigyelés,
videofilmek,
bábozás, tematikus
gyűjtő
munka,
fénykép-és
videofelvételek,
riportok stb.

A testi - lelki jó
komfort-érzés
érdekében a sportfoglalkozások,
vetélke-dők,
szervezett
játékok,
kulturális programok,
versenyek, képességfejlesztő
és
önismereti
foglalkozások
Az iskola esztétikus szervezése.
külső
és
belső Legyen
környezete fejleszti boldogságélmény
ízlésüket,
forrása a kacagás, a
igényességüket.
kocogás
és
a
kapcsolatteremtés!.

Konfliktus kezelés
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Frusztrációs nevelési
szituációkban
adekvát konfliktusmegoldási
stratégiákat
alkalmazunk:
problémamegoldó
(győztes-győztes),
alkalmazkodó,
elkerülő,
kompromisszumkere
ső,
versengő
(győztes-vesztes).

A pedagógus személyisége

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

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

Korlátozottan
tekintélyelvű
és
magas
szintű
demokratizmusra
épülő
nevelési
stílusra törekszünk, a
pedagógusok
bánásmódja,
kontrollmódszerei a
nevelés
folyamán,
alkalmazkodjanak a
gyerek életkorához,
alkatához,
reakciómódjaihoz!

A
verbális
és
nonverbális
kommunikációs
képességek
változatos formáinak
megtanítása.
A problémamegoldás
lépéseit
tudatosan
betartjuk (a probléma
meghatározása,
a
konfliktusban érintett
személyek
azonosítása,
lehetséges megoldási
módok keresése, a
választott megoldás
kivitelezése.

A
szociális
befolyásolás
fokozatait
a
helyzetnek
megfelelően
alkalmazni:
behódolás (alapja a
hatalom), azonosulás
(alapja a vonzerő)és
interiorizáció (alapja
a hitelesség).

A
kortársi
interakciókat indirekt
módon irányítjuk, s a
pozitív
tartalmú
csoportnyomás
eszközét a kívánt
nevelési
hatások
elérésének
szolgálatába állítjuk.
A
szempontváltás
képességét
gyakorlással
sajátíttatjuk el.
Követendő mintákat
nyújtunk
a
kommunikációban és
a
konfliktusok
kezelésében!
Változatos,
a
szituációkhoz
adekvát
módon
megválasztott
nevelési eljárásokat
és
módszereket
alkalmazunk.

A
nevelőtestület
elsajátítja
a
neveléssel
összefüggő mérési –
értékelési ismereteket
és készségeket, igény
szerint
alkalmazza
azokat:
neveltségi
szint
vizsgálatok,
szociometriai
mérések,
tanulási
motiváció,
szorongásvizsgálat,
attitűdvizsgálat,
szociometria,
értékpreferencia
mérése,
személyiségvizsgálat,
stb.
A bevezetőben vázolt
valamennyi nevelési
módszernek
létjogosultsága lehet,
de annak eldöntése,
hogy mikor, melyik
megoldást
alkalmazza
a
pedagógus,
az
kizárólag a nevelő
döntésének
a
függvénye.
Az építő és estleges
romboló
következményeit
egyaránt
vállalnia
kell.
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Tanulóink társadalmi szocializálása

SZÉK-kompetenciák fejlesztése

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

A
pedagógus
bánásmódja
és
nevelési
stílusa
legyen
szociálintegratív!

Formáljunk
sokoldalú
társas
kapcsolatokra képes,
környezettudatos,
egészséges életmódot
közvetítő, kialakító
személyiségeket
valamennyi tantárgy
tanítása
során,
kiemelten
az
osztályfőnöki
órák
témakörének
körültekintő
megválasztásával.

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

Sokféle
ismerethordozó,
médiaanyag,
demonstrációs
eszköz,
infokommunikációs
technika
rendelkezésünkre áll.
Ezeket az egyéni és
csoportos
ismeretelsajátítás
szolgálatába állítjuk.

A
SZÉK
kompetenciák
fejlesztése
a
készségek
és
képességek
fejlesztése,
pozitív
attitűdök kialakítása
szintézisében
történik.

A nevelési területek
kölcsönös
hatékonyságának
megteremtése
a
személyiség
harmonikus fejlődése
érdekében.

Az életkornak és
fejlettségi szintnek
megfelelő prioritások
megtalálása,
a
nevelőhatások
összehangolása.

A közösségi nevelés
módszereinek,
a
szociálpszichológiai
csoportnyomás
eszköztárának
alkalmazása

Konkrét
megélt
életszituációk
elemzése, megoldási
alternatívák
kidolgozása, alkotó
viták lefolytatása, az
egyéni
felelősségvállalás
fokozása, a belső
kontroll
attitűd
erősítése.

Tanulóink
személyiségébe
építjük a szociális
(társas) kapcsolatok,
a
konstruktív
életvezetés, és az
emberi-természetitársadalmi környezet
alakításának
képességét.

A
következetes
követelés
és
igényesség, másrészt
a tanulók jogainak,
emberi méltóságának
tiszteletben tartása, a
velük
szemben
megnyilvánuló
pedagógiai tapintat,
bizalom, megértés,
türelem
és
igazságosság.

Az önellátó képesség,
viselkedés
tevékenységformáina
k
megismerése,
gyakoroltatása,
tudatosítása
változatos formákban
az
életkori
sajátosságoknak
megfelelően.

Egészséges
és
kulturált
étkezés,
öltözködés,
testápolás,
rendszeretet, a lakás
és az osztályterem
berendezéseinek
rendben
tartási
igénye,
az
önkiszolgáló
munkák,
a
közlekedés, és a
vásárlás
szokásai,
mintái, készségei.

A
formális
és
informális szerepek
értelmezése,
elemzése,
(szimulatív-játékos)
gyakoroltatása,
a
szerepkonfliktusok
„megélése”,
feloldásuk
lehetőségeinek
feltárása.
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A
különböző
érdeklődésű, értelmi,
érzelmi,
testi
fejlettségű
és
motivációjú
gyermekeket
felkészítjük a tovább
tanulásra

Az empátiaképesség
kialakításával növelni
a
másság
elfogadásának,
a
toleranciának a fokát.

A
harmonikus
együttélés
szabályainak és napi
gyakorlatának
befogadása, követése.

A
társadalmi
együttélési normák és
formák
kölcsönös
alakítása.

A
formális
és
informális
emberiközösségi
kapcsolatokat építő
fórumok,
rendezvények,
programok
szervezése.

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

II.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenység
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely aktív, dinamikus kapcsolatot teremt az egyén és a
társadalom között.
A mi református közösségünkben is több kisebb-nagyobb közösség tagjaként nevelődik a gyermek
és fejlődik a személyisége.
Figyelemmel kell lennünk nem csak a családi közösségből hozott normákra, hanem az osztály-, az
iskolai-, a gyülekezeti-, baráti, és egyéb. közösségek nevelő hatására is, törekednünk kell arra, hogy
azok pozitív hatással legyenek gyermekeinkre.
Az áldozatvállalás, a lemondás, a közösségi célokért való munkálkodás, az egy mindenkiért elv
megteremtése, elfogadtatása fontos célunk.
Alig van nevelési-oktatási terület, ahol ne találkozhatnánk e fejlesztés lehetőségével, ezért minden
alkalmat meg kell ragadni a jó közösségi szellem kialakításáért.
II.4.1. A közösségfejlesztés színterei
• a család
• gyermekközösségek
• osztályközösségek
• iskolai közösség
• református egyházközség
Hatásuk összeadódik és hozzájárul:
- a tanuló közösségi magatartásának kialakításához,
- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,
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- a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),
- az együtt érző magatartás kialakulásához,
- a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.
Nem állítunk tanulóink elé elérhetetlen célokat, csupán irányokat jelölünk ki, hogy közösségi
magatartásukban törekedjenek a keresztyén értékrendek betartására. Ez a közös értékrend az alapja
iskolánk közösségeinek.
A közösség az egyén által megélt élmény. Olyan helyzeteket kell teremteni, hogy létrejöhessen ez
az élmény, az érték építés folyamata.
Az egyén ha a közösség érdekében cselekszik, akkor önmagáért is, és fordítva. Szükség van állandó
célkitűzésekre enélkül nem működik a közösség. Minden tagnak lehetőséget kell kapnia pozitív
oldalának kibontakoztatására, egyéniségének kiteljesítésére ugyanakkor ösztönzést is a hibáink
kijavítására.
A pedagógusoknak olyan légkör kialakítására kell törekedni, amely feloldja a tanulóinkban levő
gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg. Biztosítani kell olyan színtereket
tanórán és tanórán kívül is ahol mindenki szabadon megnyilvánulhat (szociális kompetencia
fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, alkalmazkodóképesség).
Az ember társas lény közösségre van szüksége, az Istenhez is csak közösségen keresztül jut el. A z
iskolára „hiszen a gyerek ideje nagy részét ott tölti” óriási szerep hárul: közösségi embert formálni
az egyénből és egyben olyan közösséget formálni a csoportból, amely a közösség erejét a
keresztyén értékrend szerint pozitív célok eléréséért használja fel.
Ahogy a személyiségfejlesztésnél a Jézusi ember az eszményi, úgy a közösségformálásnál a Jézusi
közösség a cél. A cél alaptörvény: a szeretet-igazi értelemben véve. „ Arról ismerje meg mindenki,
hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (János. 13,35).
A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli foglalkozásokon
is (napközi, szakkörök, kirándulások, táborok) törekedni a közösség formálására. Aki ezt a
folyamatot irányítja az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelenésével, viselkedésével,
beszéd stílusával példaként álla a diákok előtt és csak akkor tud sikeresen közösséget formálni, ha ő
is közösségi ember. Ezért fontos, hogy a tantestület is közösségé váljon.
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II.4.2. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink
-

A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, melyek elengedhetetlenek a
közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához

-

A közösségben találja meg az igazi helyét, tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni.
HA vezetésre termett azt szolgálatnak tekintse

-

tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni, akár felnőttekkel is, tapasztalja meg, hogy ezek
természetesek, s hogy van rájuk megoldás

-

tanítsuk meg a tanulókat a konfliktusok kezelésére

-

tanítsuk meg arra őket hogy társaikat tiszteljék, szeresség, valamint arra hogy felismerje
szeretve van Isten által és az emberek által, segítsük hogy a feléje irányuló szeretetet el is
tudja fogadni. Segítsük, hogy tudjon bízni társaiban, az emberekbe, hogy megtapasztalja,
hogy igazi biztonságot az Istenbe vetett bizalom ad.

-

Tapasztalja meg és tudatosítsa hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van a
személyisége formálódásában

-

Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy közösség
annál nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányába is
(iskola, egyház)

-

Fejlesszük a beteg, sérül és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást

-

alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és a tágabb környezet
megismerését, a nemzeti önismeretet, a haza szeretetet

-

ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, késztessük az
ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre

-

Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló
környezetkímélő magatartás legyen az életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelv

II.4.3. A közösségfejlesztés tanórán kívüli szinterei

II.4.3.1. Hagyományőrző tevékenységek
-

iskolai ünnepségek, megemlékezések: 1949. október 6-a, 1956. október 23-a, Karácsony,
1848. március 15-e, Teremtésvédelmi nap, Nemzeti Összetartozás Napja, Ballagás
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-

A református jellegből adódóan a következő ünnepeket ünnepi Istentisztelettel együtt
tartjuk: tanévnyitó, reformációnapi, Szenteste-napi, Anyák napi, tanévzáró és ballagási
Istentiszteletek.

II.4.3.2. Diákönkormányzat
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje
A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt érintő
döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, valamint
szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő döntés tartalmát,
okát, következményeit. A döntési folyamat során joga van véleményét elmondani.
A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott
esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai gyakorlásának
módját a házirend tartalmazza.
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat
munkáját a megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. Tevékenységét
az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
II.4.3.3. Napközi otthon
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, amennyiben a szülők igénylik az iskolában tanítási
napokon a délutáni időszakban az elsőtől nyolcadik évfolyamon napközi otthon üzemel.
II.4.3.4. Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. A tanórai testnevelés órákkal együtt biztosítja a
tanulók mindennapi testedzését valamint felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
II.4.3.5. Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók képességeinek fejlesztését szolgálja. Jellegüket tekintve
lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési
kör hobbi alapján is. A szakkörök indításáról minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt a
tantárgyfelosztás elfogadása során.
Szakkör vezetését olyan szakképzet felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
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II.4.3.6. Felvételi felkészítő szakkörök, tankörök
A tanulóink középiskolai továbbtanulására felkészítő szakköri foglalkozás magyar és matematika
tantárgyból tantárgyanként heti 1 órában, csoportbontásban szervezünk. Angol nyelvből heti 2
órában 5-8. évfolyamon, a szülők kérése alapján, tankörök szervezhetők.
Feladatuk a középiskolai felvételire felkészítés, a kötelezőnél szélesebb ismeretanyag nyújtása az
adott tananyagból, a tanulók hiányosságainak pótlása, felzárkóztatása.
II.4.3.7. Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, amelyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb
tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők
megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a tanítók vagy a szaktanárok
végzik.
II.4.3.8. Tanulmányi kirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A
tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük. Ezeket a programokat csak akkor lehet a tanítási napok terhére megszervezni, ha céljai a
pedagógiai program megvalósítását szolgálják (egy kiránduláson akár több tanóra célja is
megvalósítható).
II.4.3.9. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy bizonyos témáinak feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a
különféle közművelődési intézményekben illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások.
Az e foglalkozásokon való részvétel főként a ha költségekkel jár, önkéntes. A felmerülő költségeket
a szülőknek kell fedeznie.
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II.4.3.10. Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja felkészíteni a nevelőtestület a tanulókat azzal,
hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház és múzeumlátogatások, klub
délutánok, táncos rendezvények stb.) A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni.
II.4.3.11. Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését tanítási napokon iskolai könyvtár segíti, amelynek
kialakítása folyamatos.
II.4.3.12. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján előzetes egyeztetés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit,
illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett
egyénileg vagy csoportosan használják.
II.4.3.13. Hitéleti alkalmak
Hétkezdő áhítatok, családi napok, Istentiszteleti alkalmak, bibliaórák.
II.4.4. Családi életre nevelés
Feladataink a családi életre nevelésben, hogy tanulóink
-

aktívan vegyenek részt a család feladatainak végzésében

-

ismerjék a szülők munkáját

-

alakuljon ki bennük a szereteten alapuló nagyszülők iránti szolidáris viselkedés,

-

Felismerjék a családhoz tartozás fontosságát,

-

elfogadják, hogy a gyerekeknek jogai és kötelezettségei egyaránt vannak,

-

hogy szükség van a kölcsönös alkalmazkodásra

-

felkészüljenek a boldog házasságra és az egészséges nemi életre

-

törekedjenek testi-lelki egészségük gondozására

Tevékenységeink a családi életre neveléshez:
-

állandó feladatvállalás a családban

-

beszélgetések, szituációs játékok, olvasmányok
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-

megfelelő biológiai, anatómiai, pszichológiai ismeretek átadása

-

pozitív családképek vázolása

-

rendkívül fontos, hogy tanulóinkkal megismertessük a konfliktusok kezelésének
lehetőségeit

-

a problémák rendezése során szem előtt kell tartanunk, hogy a személyes céljainkat
eltudjuk-e érni, valamint a jó kapcsolatot megtudjuk-e tartani

-

lényeges,

hogy

keressük

a

kompromisszumot,

együttműködők

legyünk,

rendelkezzünk empatikus készségekkel
-

nem tévesztjük szem elől a megbocsátás lehetőségét, mint keresztyén erényt

-

tudjunk különbséget tenni lényeges és lényegtelen között

-

látni kell az egyéni és a közösségi érdekek közötti kapcsolatokat ellentmondásokat.
Segítségül hívható a humorérzék, vagy akár az önjutalmazás eszköze is.

-

fejleszteni kell a döntési, cselekvési és kommunikációs készségeket, valamint
alakítanunk kell a vitakultúrát melyhez a drámakultúra kiváló lehetőséget adhat.

II.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység
II.5.1. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő
viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni
és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat.
Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő
szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Elvárt az együttműködés a
gyógypedagógusokkal,

pedagógiai

szakszolgálatok

szakembereivel

és

az

egészségügyi

intézményekkel.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel
kívánjuk elérni:
•

fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás,

•

kéttanítós módszer alkalmazása tanítási órán gyógypedagógus facilitáló közreműködésével,

•

többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó stratégia
alkalmazásával,
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•

a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi,
hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal
fordulhat tanítójához, tanáraihoz,

•

személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával,

•

teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának
támogatásával (dicsérettel, biztatással),

•

a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással,

•

az

egy

osztályban

tanító

tanárok

együttműködésével,

egységes

nevelési

elvek

alkalmazásával;
•

az osztályközösség segítő erejének mozgósításával,

•

a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával,

•

következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával,

•

a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való együttműködéssel,

•

szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével.

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves tantárgyfelosztásban
meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő pedagógus/szaktanár végzi.
II.5.2. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás
Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése.
Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja
a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E
tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, együttműködést tételez fel a
családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.
A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:
•

Emelt óraszámú tantárgyak tanítása

•

Differenciált tanórai munka

•

Tehetséggondozó programok

•

Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre

•

Felkészítés középiskolai tanulmányokra

•

Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése

•

Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről.
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•

Versenyeztetés:

tantárgyakhoz

köthető,

sport,

művészeti

és

komplex

versenyek

megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten.
Fontos, hogy a pedagógusok ezen téren is megfelelő pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel
rendelkezzenek, hogy minél előbb felismerjék a tehetségeket. Pedagógusaink folyamatos
önfejlesztéssel, továbbképzéseken való részvétellel igyekeznek e fontos feladatnak a lehető
legnagyobb mértékben megfelelni.
Tanulóink (szülőkkel egyeztetve) rendszeres résztvevői a református és világi iskolák tanulmányi,
sport- és művészeti versenyeinek.
A tanórai differenciáláson kívül tehetséggondozó szakköreinken, művészeti foglalkozásokon széles
körben biztosítjuk tanulóinknak az egyéni, testre szabott fejlődést lehetőségét
Az iskolai szervezésen túl kulturális bemutatókra, gyülekezet előtti szereplésekre készítjük fel
tanulóinkat.
Egyéni fejlesztési terveket készítünk a többdimenziós tanítás módszerével, az egyéni tanulási stílus
figyelembevételével a tehetséggondozás során.
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben megújuló tanulásszervezési eljárások
alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát pl.:
-

differenciált tanulásszervezés

-

kooperatív technikák

-

projektmódszer

-

tevékenységközpontú pedagógiák

Beépítünk több tantárgy, tanulási terület ismereteinek integrálását igénylő témákat, jelenségeket
feldolgozó tanórákat, foglalkozásokat.
Témanapok (népmese napja, egészségnap, Erőss-nap) témahetek (pl. Digitális Témahét, Kódolás
Hete, Pénz7, Fenntarthatósági Témahét), és különböző projektek szervezésével segítjük a tanulókat
a jelenségek megértésében, a problémák komplex módon történő vizsgálatában.
Sikeresen alkalmazhatók a differenciált tanulásszervezésnek az alábbi formái:
•

individuális tanulás:

Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló sajátosságait.
Egyénre szabott elsajátítási, készség – és képességfejlesztési utakat biztosít, az ennek megfelelő
eszközrendszerrel.
•

kooperatív tanulás:
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A tanulási tartalom elsajátítása, és a készség – és képességfejlesztés csoportos formában történik. A
tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási képességek, és a szociális készségek
a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre fejleszthetők. (Leghatékonyabb más tanulásszervezési
módokkal vegyesen alkalmazva). Nő az önirányítás szerepe.
•

projektmódszer:

Ez az a módszer, amely összefogja mindazt a sok-sok módszert és eszközt, amelyek külön-külön is
nagyon sokat segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A projekt a gyerekek érdeklődésére épít,
ami kizárja, hogy csak a tankönyvet tanítsuk, lapozzuk és évekig központi vagy irányító tanmenet
alapján dolgozzuk fel. A projekt komplex fejlesztési lehetőség, amely tartalmazza az önálló
tanulást, a kutatást az önálló ismeretszerzést és a nagyfokú integrációt.
•

differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban:

A „differenciált feljesztés heterogán tanulócsoportban”, vagyis a DFHT módszer lényege: a
személyre szabott differenciálás. A heterogén csoportmunkákra és a tanulók aktív részvételére épít
ez a módszer. Fontos eleme, hogy a tanulók közötti interakciók jól működjenek, közösen
tanuljanak, megosszák egymással az ismereteiket. A sokféle feladatokban rejlő lehetőségekkel
egyszerre lehet felzárkóztatni, tehetséget kibontakoztatni és gondozni.

II.5.2.1. Tárgyi feltételek
- Iskolai könyvtár,
- Fénymásolási lehetőség,
- Számítógép, digitális tábla, mint fejlesztőeszköz,
- Videó, zenei anyagok, meghallgatásukhoz, megnézésükhöz szükséges eszközök,
- Variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz
- Megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek (egyszerű alapfeladatokkal, többszintű
nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal)
II.5.2.2. Személyi feltételek
-

A tanár gyerekekkel szembeni beállítódása igenlő, nem ambivalens, nem előítéletes kell,
hogy legyen.

-

A tanár nevelési stílusa együttműködő, nem erőszakos, nem tehetetlen, nem korlátozó, nem
közömbös kell, hogy legyen.

-

A tanár tudása megfelelő legyen. Legyen képes a pedagógus önművelésre, önképzésre.
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-

Jó kapcsolat a családdal. Szükség esetén bevonva a lelkipásztort, hitoktatót, az
ifjúságvédelmi felelőst és a Családsegítő Szolgálat munkatársait.

II.5.2.3. A kompetenciafejlesztés feltételei
-

Olyan légkör biztosítása, amely ösztönzi a problémamegoldást, a kreativitás fejlődését.

-

A könyvtárhasználat, az információszerzés képességének elsajátíttatása (projektfeladatok,
gyűjtőmunkák, kutatások, tanulói előadások előkészítése, Internet stb.).

-

Különösen fontos a szociokulturális hátránnyal rendelkező, tehetséges tanulók fokozott
egyéni megsegítése, az eredményesség méltó elismerése, jutalmazása. Mindezek érdekében
felhasználjuk a kompetencia alapú oktatás támogató környezetét, és eszközrendszerét
(differenciált fejlesztés különböző módjait).

-

A napközi otthon, valamint a tehetséggondozásra biztosított órák hatékonyabb felhasználása.

-

A tömegsport foglalkozások, a mindennapi sportolás feltételrendszerének biztosítása, a
testkultúra fejlesztése.

-

Versenyeztetési, szerepeltetési, pályáztatási lehetőségek biztosítása, a tehetséges tanulók
menedzselése.

-

Tankörök szervezése nyolcadik évfolyamon a továbbtanulás elősegítésének biztosítása
érdekében matematika, magyar és 5. évfolyamtól angol nyelv tantárgyakból.

-

Iskolánkban emelt szintű oktatás matematika tárgyból 5-8. évfolyamon történik heti 5 órában

-

A helyi tanterv elkészítésénél a szabadon felhasználható órakeretet a matematika és a
magyar tantárgyak óraszámának emelésére fordítjuk.
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II.5.3. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
teendők
Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a
személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai
eredményekben

megmutatkozó

különbségekre.

A

differenciálás

nem

azonosítható

a

felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség
szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának
leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes
tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését,
személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk
igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink
részesei.
Alapelveink:
•

Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra,
információk szerzésére.

•

A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel harmonizáló
feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani.

•

A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai,
informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) birtokába kell
juttatni.

Általános céljaink:
Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket
mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék:
•

Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához.

•

Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti.

•

Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit.

•

A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család-iskolagyermek közötti kommunikáció.

•

Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk.
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•

Megvalósul

az

oktatásban,

nevelésben

érintett

intézmények

szervezett,

tudatos

együttműködése.
•

Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk.

•

Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani
repertoárjukat.

•
II.5.4. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos további pedagógiai tevékenységek
II.5.4.1. A program motivációja
Célunk a lassúbb tempóban haladó, gyengébb képességű, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek
számára a hiányos vagy fejletlen részképességek kialakítása, fejlesztése, továbbá a szocializálódási
folyamat segítése, a beilleszkedéshez szükséges motivációk, értékek, normák és gyakorlati
készségek elsajátításának segítése.
A pedagógiai tevékenységet meghatározó vizsgálatok:
-

DIFER mérés, egyéni fejlesztés

-

Tanulási képességet vizsgáló Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye

-

Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatai

-

Belső mérési rendszer, és kimeneti vizsga,

-

Kompetenciamérések feldolgozása osztályszinten, személyre szólóan

II.5.4.2. A felzárkóztató program színterei
A tanórákon a tanulók készségeinek, képességeinek, egyéni igényének ismeretében egyénre szabott,
felzárkóztató program alapján történik a fejlesztés
Egyéni megsegítés színterei:
-

Egyéni fejlődési naplók vezetése, adatbank használat a tanulói jellemzéshez,

-

A pedagógus szaktárgyi egyéni fejlesztési tervének elkészítése

-

Egyéni fejlesztési tervek készítése a tanulók számára,

-

Differenciált óravezetés, kooperatív óra,

-

Korrepetálás, egyéni megsegítés,
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II.5.4.3. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a szegregációmentes környezet kialakítása,
fenntartása alapvető jelentőségű. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása intézményünk kiemelt
prioritása.
II.5.5. Esélyegyenlőségi terv
II.5.5.1. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására,
személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos
helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja
iskolai sikerességüket.
Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség megteremtése
érdekében:
•

kulcskompetenciák fejlesztését,

•

az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a digitális
tananyagok felhasználásának elősegítését,

•

méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,

•

a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,

•

tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,

•

a differenciáló módszerek alkalmazását,

•

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelését,

•

a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,

•

környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,

•

egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,

•

hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,

•

a tanulói aktivitás növelésévt a tanítási órákon,

•

a tanulási attitűd pozitív átformálását,

•

a továbbtanulás támogatását,

•

személyiségfejlesztést és közösségépítést,

•

a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,
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partnerközpontú nevelést.
II.5.5.2. Az egyenlő bánásmód követelményét intézményünkben érvényesíteni kell, különösen
a következő területeken
az oktatásba történő bekapcsolódás, a felvétel, az „ emelt szintű „ oktatásba

-

bekapcsolódás során,
-

a követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,

-

a teljesítmények értékelése,

-

a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,

-

a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint

-

a nevelésben-oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.

II.5.5.3. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti
Valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése, osztályban, csoportban,bármely
közösségben. Intézményünkben nem működhetnek olyan szakkörök, és egyéb tanulói, szülői vagy
más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy
kirekesztése. Hátrányos helyzetű tanuló az, akinek alapvető szükséglet-kielégítési lehetőségei
korlátozottak. Családja, szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív eltérést mutat,
elsősorban szociális, kulturális téren. Feladatunk velük kapcsolatban a szociális hátrányok
enyhítése, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése.
II.5.5.4. Az iskola szociális segítségnyújtó tevékenysége
A tanévkezdéshez szükséges tankönyvek beszerzéshez több lehetőséget kínálunk:
-

Az állami támogatásból differenciáltan részesülnek a családok, használt tankönyvek
vásárlási lehetőségének feltételeit megvizsgáljuk és kiépítjük.

-

Az iskola által vásárolt tartós könyvek kölcsönözhetőek.

Biztosítjuk a napközis foglalkozásokat, az egész napos étkeztetést. A térítési díj csökkentésének
megállapításához javaslatot teszünk az Önkormányzat Szociális Bizottságának és a fenntartónak.
A kiemelkedő tanulmányi eredményű, vagy jó magatartású tanulók tanulmányi kiránduláson és
táborban való részvételét segíti az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök közreműködésével a
Családsegítő Szolgálat, és különféle adományozóktól kapott támogatás.
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Az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős felhívja a rászorult gyermek szüleinek figyelmét a
különböző szervezetek által nyújtandó támogatásokra, és tanácsadással segítik a nevelései
problémák megoldását.
II.6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnök feladatai
II.6.1.1. A pedagógusok feladatai
•

a pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját.

•

a nevelő-oktató munka általános és az intézmény pedagógiai programja alapján
módszereinek szabad megválasztásával tevékenykedik

•

munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény, pedagógiai és
szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, az SZMSZ, a
munkaköri leírás, a szaktanácsadó/szakértő ajánlásai és az igazgató útmutatásai alkotják

•

hivatásából eredő kötelessége hogy végezze pedagógiai munkáját, fejlessze szaktárgyi és
általános műveltségét. Ennek érdekében használja fel az önképzés és szervezett
továbbképzés alkalmait.

•

tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolattartása során érvényesüljenek a
kulturált pedagógiai hivatást tükröző érintkezési szabályok

•

egész tanévi munkáját megtervezi, amelyet a munkatervben meghatározott időpontig a
munkaközösség vezetőnek véleményezése bemutat. Ezen tervezet kiegészítéssel, javítással,
több tanéven keresztül is használható. Tanmenete alapján halad szaktárgyának tanításában.
Kétheti óraszámnál nagyobb eltérését jelenti a munkaközösség vezetőnek, vele egyeztetve
módosítja.

•

Ellátja a nevelő-oktató munkával szoros kapcsolatban lévő feladatokat, különösen az
alábbiakat: a tanítás előkészítése, a tanulók munkáinak javítása, ellenőrzése, szemléltető és
munkaeszközök tanításra való előkészítése.

•

Köteles tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrizni. A félévi és az év végi értékeléshez
kellő számú időben arányos eloszlású különböző ellenőrzési módszereken alapuló
érdemjeggyel értékelni, az érdemjegyeket folyamatosan az osztálynaplóba beírni, az érintett
évfolyamokon szövegesen értékelni.
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•

A

tanulók

magatartásáról,

neveltségi

állapotáról

folyamatosan

tájékoztatja

az

osztályfőnököt.
•

Ellátja a pedagógusi munkakörrel járó adminisztrációs munkát (haladási, szakköri,
fejlesztési napló vezetése, stb.)

•

A munkatervnek megfelelően végzi a felzárkóztató, fejlesztő feladatokat, valamint a
tehetséggondozást.

•

Részt vesz a munkaközösségek és a nevelőtestület munkájában. E közösségek munkáját
arányos egyéni feladatok megoldásával segíti.

•

Szaktárgyával kapcsolatban fogadóórákon és szülői értekezleteken információt ad a
szülőknek. A tanulókkal kapcsolatos tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az
osztályfőnököket, rendkívül esetben az igazgatót.

•

Tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és helyi követelményeinek
teljesítését.

•

Szaktárgyától függetlenül kötelessége a hivatástudatra, a helyes magyar beszédre és írásra és
általában kifejezőkészség javítására nevelés.

•

Tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát.

•

Követelje meg magától, munkatársitól, tanulóitól a pontos fegyelmezett munkát és
magatartást.

•

Kötelessége, hogy a tanuló kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai elhivatottsága
alapján tárgyszerű, eligazító választ adjon.

•

Köteles megjelenni az iskolai, a templomi ünnepélyeken és a munkatervben rögzített egész
iskolát érintő rendezvényeken.

•

Beosztás és igazgatói utasítás szerint ellátja az ügyeleti szolgálatot, helyettesítéseket és
felügyeleteket.

•

Munkája során köteles ügyelni szűkebb környezete (folyosó, tanterem, mosdó, udvar stb.)
rendjére, tisztaságára, a tulajdon védelmére.

•

Óvja tanítványai testi épségét, tevékenyen segítse az egészséges életmódra nevelést. Lássa el
a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban előírt kötelezettségeit.

II.6.1.2. Az osztályfőnöki munka tartalma
Az osztályfőnöki munka feladatkörei
• ügyviteli, adminisztrációs tevékenységek ellátása.
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• szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása.
• közvetlen nevelőmunka és közvetlen kapcsolattartás a szülőkkel
II.6.1.3. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma
• helyzetelemzés, célok feladatok
• tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése
• óralátogatási terv készítése
• szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok
• pályaválasztás
• gyermekvédelem
• egészségi helyzet
• családdal való kapcsolatok, felmérések
o család helyzete, szerkezete
o elvált szülő, csonka család
o nagycsaládos
o veszélyeztetett
o munkanélküliséggel kapcsolatos problémák
o családlátogatások, szülői értekezletek, fogadóórák
• a közművelődési intézményekkel való kapcsolat
• tervezett osztályprogramok
• feladatok, felelősség kiépítése az osztályban
• osztályfőnöki tematikák
o énképünk-milyen a harmonikus személyiség
o egészségünk és környezetünk védelme
o a családi élet harmóniája
o helyünk a társadalomban
o gyarapítsuk műveltségünket
o a szabadidő helyes eltöltéséről
o munkakultúránkról
o foglalkozások megismerése
o az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról
o hazánk és a nagyvilág
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o jövőképünk
II.6.1.4. Az osztályfőnök feladatai
• az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, alaposan
megismerje a tanítványai személyiségét.
• Tanév elején elkészíti osztályfőnöki éves nevelési tervét és így biztosítja nevelőmunkája
tervszerűségét.
• Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében irányító szerepet tölt be,
együttműködve a diákkörökkel.
• Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit (tanévenként legalább 6-8 óra) szoros
kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal.
• A munkaterv szerinti fogadónapokat, szülői értekezleteket és lehetséges családlátogatásokat
is kihasználva szoros kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, eleget tesz a rendeletekben foglalt
értesítési és ellenőrzési kötelezettségeinek (érdemjegyek, hiányzások, dicséretek, fegyelmi,
meghívók, értesítők stb.)
• Kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges esetekben alapos értékelést tudjon
készíteni a tanulókról.
• Mind a félévi, mind az év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapításához
elemzi feljegyzéseit, kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulók véleményét és ezek alapján
dönt az értékelésről.
• Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját, szülő értekezleten, beszámol az
osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről pedagógiai tanácsokat ad, törekszik az iskola és
a család nevelő munkájának összehangolására.
• határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs teendőket
(osztálynapló, törzslap, mulasztások) havonta ellenőrzi, szükség szerint kiegészíti az
ellenőrzőbe írt jegyeket.
• Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán kívüli és
adott esetben iskolán kívüli elfoglaltságait.
• A szülők kérésére egy-egy (évente összesen 3) napra távolmaradást engedélyezhet
tanulóinak, amelyet az ellenőrző és tájékoztató füzetek hátuljába be kell vezetni.
• Évente tanévkezdéskor megismerteti tanulóival, az iskolai élettel kapcsolatos baleset és
tűzvédelmi előírásokat, valamint a házirendet.
Pedagógiai Program
72

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

• A házirendben meghatározott módon jutalmazhatja, elmarasztalhatja tanulóit.
II.7. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek
Alapvető célként tűzzük ki, hogy pedagógiai tevékenységünkben minden tanulónk számára
biztosítsuk a fejlődéséhez szükséges feltételeket, azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a gyermek, a tanuló képességeit, tehetségét kibontakoztathassa, szükség esetén
leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, vagyoni helyzeténél vagy bármely
más oknál fogva fennállnak.
Iskolánkban olyan légkört, olyan igazgatási, pedagógiai tevékenységet alakítunk ki, amely kizárja
annak a lehetőségét, hogy bármelyik gyermek származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai
hovatartozása, vagy bármely más oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.
Ennek megfelelően a gyermek és ifjúságvédelem feladata, hogy átfogja az iskolában folyó nevelő és
oktató tevékenységet, azaz minden olyan pedagógiai tevékenységet, amely hozzájárul ahhoz, hogy a
tanuló felkészülhessen a továbbtanulásra.
A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység azonban magában foglalja a családdal, a
szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét is, hiszen alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban
nevelkedjen, szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába járjon.
Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység szervezését,
irányítását gyermekvédelmi felelős segíti.
Folyamatos feladatunk, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek veszélyeztetettségét,ezért szükség
esetén azonnal jelzéssel élünk a szakhatóságok felé (Gyámügyi Hivatal, Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat) a gyermek védelme a családban történő nevelésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére. Fontos a kölcsönös bizalom légkörének
megteremtése és fenntartása.
Iskolánk pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat tud biztosítani.
a.) Pénzbeli ellátások keretében támogatást tud nyújtani a különböző szolgáltatásainak
igénybevételéhez:
-

étkezési díjak térítésének díjkedvezménye,

-

tankönyvtámogatás

-

pénzbeli

ellátás

megállapítását

kezdeményezzük

szükség

esetén

a

városi

önkormányzatnál, amennyiben indokoltnak látjuk. (pl.: iskolaváltás nehézségei,
család életében bekövetkező rendkívüli élethelyzet miatt stb.)
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b.) Személyes gondoskodások keretében:
-

napközi

-

tanulószoba

-

ügyelet megszervezése

II.7.1. Minden pedagógus kötelezettsége és alapvető feladata, hogy a gyermekvédelemmel
összefüggésben, hogy
-

a nevelő-oktató tevékenysége során figyelembe vegye a tanuló egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát.

-

segítse a gyermek képességének kibontakoztatását, illetve a bármilyen oknál fogva
hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását.

-

a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja,
és ezek elsajátításáról meggyőződjön.

-

közreműködik

a

gyermek

fejlődését

veszélyeztető

körülmények

megelőzésében,

feltárásában, megszüntetésében.
-

a szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja,

-

észrevétellel él a gyermekvédelmi felelős illetve az intézmény igazgatója felé, ha a gyermek
jogainak megóvása vagy fejlődésének

elősegítése érdekében intézkedéseket

tart

szükségesnek.

II.7.2. Az osztályfőnökök legfontosabb feladata, hogy

-

észlelje és jelezze, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag indokolatlanul leromlik.

-

figyeljen fel a családban jelentkező gondokra, problémákra (családi élet megbomlásáról,
szülők gazdasági helyzetének romlásából fakadó vagy bármely más okból eredő)

-

mindezen feladatok eredményes elvégzése érdekében minden tanév szeptember 30-ig
veszélyeztetettséget felderítő lapot (melléklet) kell kitölteni az osztályba járó valamennyi
gyerekről. ( Új tanuló érkezése esetén, a beiratkozást követő 30 napon belül.).

-

minden tanévben (december 15-ig) a már veszélyeztetettségi nyilvántartásba lévő tanulókról
tájékoztató pedagógiai jellemzést készít a

-

tudatosítsa tanulóiban az alapvető emberi és gyermeki jogokat
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II.7.3. Iskolánkban a gyermekvédelmi munka koordinálása az ezzel megbízott pedagógus
feladata
Önálló feladatai:
I. Külső intézményekkel való kapcsolattartás.
1. Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal.
2. A felmerülő problémák megoldása érdekében esetmegbeszélő ülések szervezése a
jelző

rendszer

tagjainak

részvételével,

indokolt

esetben

hatósági

eljárás

kezdeményezése.
3. Együttműködés a gyermekvédelemmel foglalkozó más szervezetekkel (Nevelési
Tanácsadó, Gyámhatóság, Rendőrség stb.)
II. Gyermekek jogán járó támogatások nyomon követése.
III. Nyilvántartás vezetése az adatvédelmi előírások figyelembevételével.
IV. Szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása.
V. Pályázatírásban való aktív részvétel.
VI. Éves beszámoló elkészítése a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
Tanári közösségben végzett feladatai:
- igazgatóval és az osztályfőnökökkel való kapcsolattartás
- együttműködés és szemléletformálás
- információ áramoltatás
- előadások, továbbképzések és segítő szolgálatok elérhetőségének közzététele
- szakirodalom ajánlása
Szülők körében végzett feladatai:
- együttműködés és szemléletformálás
- tanácsadás
Gyermekekkel kapcsolatos feladatai:
-

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a
veszélyeztetett gyermekek felmérése az osztályfőnökök közreműködésével

-

Nyilvántartásba vétel, javaslattétel további teendőkre.
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II.7.4. Veszélyeztetettség elhárítására tett intézkedéseink
1. Környezeti okok esetén:
-

szakmai segítség kérés a pedagógiai szakszolgálattól

-

a gyermekjóléti szolgálat, illetve a jegyző értesítése

-

védő- óvó intézkedések

2. A gyermek személyiségéből eredő okok esetén:
-

egyéni bánásmód ( pl. szorongások oldása miatt),

-

egyéni gondozási terv

-

pszichológiai, ideggyógyászati vizsgálat kérése

3. Anyagi okoknál:
-

különböző segélyezési formák keresése, Családsegítő Szolgálathoz irányítás

-

adománygyűjtés

4. Egészségügyi okoknál:
-

iskolaorvoshoz, védőnőhöz, iskola-fogorvoshoz irányítás

-

segélyvonalak

(

drog,

gyermekbántalmazás,

szexuális

zaklatás,stb)

kifüggesztése a tájékoztató táblán
-

új eljárások, módszerek javaslata a szülőknek ( pl. mozgásfejlesztő terápia,
asztmás úszócsoport)

II.7.5. A gyermek- és ifjúságvédelem szervezeti keretek
Családlátogatás, fogadóórák, szülői értekezletek, esetmegbeszélések, időszakonkénti értékelő
megbeszélések
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II.8. Egészségnevelési program
II.8.1. Jogszabályi háttér
1.

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

2.

A Nemzeti Alaptanterv bevezetéséről szóló 110/2012. (VI.04.) Korm. Rend.

3.

A 96/2000.(XII.11.) Országgyűlési határozat a kábítószer-fogyasztás visszaszorításáról,

4.

A 1036/2003. (IV.12.) Korm. határozat a 96/2000. Ogy.hat. végrehajtásával kapcsolatos
feladatokról,

5.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. tv.

6.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény

7.

Az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet,

8.

A kötelező megelőzést és korai felismerést szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és
szűrővizsgálatokról szóló 21/1997.(XII.18.)NM rendelet,
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.

9.

Az egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az
élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen.
II.8.2. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és környezeti
nevelési elvek
A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek
javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása,
olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív részvételére épít.
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres
végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők ésszerű
bevonásával:
•

egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi fogyasztás
összekapcsolásával);

•

mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként sok más szakmai
elvárás közt tartásjavító torna, relaxáció és tánc is);
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•

a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai
módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének,
tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.);

•

számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi
és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési tematika oktatása.

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:
•

Az egészség fogalma

•

A környezet egészsége

•

Az egészséget befolyásoló tényezők

•

A jó egészségi állapot megőrzése

•

A betegség fogalma

•

A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata

•

A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata

•

Balesetek, baleset-megelőzés

•

A lelki egészség

•

A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs

•

A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás,
játékszenvedély, internet- és tv-függés)

•

A média egészséget meghatározó szerepe

•

Fogyasztóvédelem

•

Iskola-egészségügy igénybevétele

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben
minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan
fejlesztő,

a

nevelési-oktatási

intézmény

mindennapjaiban

rendszerszerűen

működő

egészségfejlesztő tevékenységekben.
Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók ismereteinek,
képességeinek és viselkedéseinek fejlesztésére hivatott. Az egészséges életmódra nevelést már
kisgyermekkorban el kell kezdeni és az életfordulókon - serdülőkor - fokozottabban megerősíteni.
A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen - az alapvető értékek mellett – a testi-lelki-szociális
egészség közvetítése, az élet egészségvédelme.
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Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és egyéb
egyesületek, média stb.
Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az erkölcsi
értékekkel, magatartással.
Már korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről alkotott
fogalmát, de számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is. Sokszor nincsenek tisztában a
befolyásokkal, amelyek érik őket. Ezért fontos része az egészségnevelési programnak az is, hogy
segítsen a tanulókban kialakítani olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk
kedvező irányú befolyásolását.
Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat
•

az egészséges életvitel kialakításához,

•

a helyes értékrend felépítéséhez,

•

az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez,

•

az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához

•

a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez,

•

az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez.

Mindennek

legyen

figyelemfelkeltő,

tájékoztató,

motiváló

szerepe

az

egészség-érték

tudatosításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek
megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás kialakítására.
A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő kell, fontos a
többszintűség, a célok, feladatok követhetősége.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a
teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen
•

az egészséges táplálkozás,

•

a mindennapos testnevelés, testmozgás,

•

a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése,

•

a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,

•

a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,

•

a személyi higiéné területére terjednek ki.

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, ezért
elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől.
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Alapelve, célja:
•

az egészségkulturáltság emelése,

•

olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához,

•

a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges
életmód kialakításában és megtartásában,

•

az életvezetési képességek fejlesztése,

•

a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért,

•

a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására,

•

a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése,

•

a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára,

•

a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése.

Tartalma:
•

az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok,

•

a feladatok végrehajtását szolgáló program,

•

az iskola-egészségügyi szolgálat munkája.

Kapcsolódó szakanyagok:
•

módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és minősítéséhez,

•

módszertani anyag a mindennapos testneveléshez,

•

az egész napos iskola programja,

Az egészségnevelés fő jellemzői:
•

az egészség megtartása, fokozása,

•

az egészség visszaszerzésére irányuló és a

•

személyiség formálását elősegítő tevékenység.

Területei:
•

Egészségmegőrzés, a helyes életmód kialakítása

•

Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség

•

Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében

•

Öltözködés

•

Higiénia, tisztálkodás

•

Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybetegségek és
függőségek) megelőzése
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•

Ésszerű napirend kialakítása

Szűrővizsgálatok
Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az iskola
vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken:
•

Hallás

•

Látás

•

Gerinctartás

•

Lúdtalp

•

Fogászat

Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak.
A vonatozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az iskolai
egészségvédelem főbb feladatait:
•

Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés
környezet kölcsönhatásának törvényeit.

•

Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet
megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok megtartására.

•

Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit.

•

Szorgalmazza a testmozgás, aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét.

•

Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek megelőzésére
és feloldására, a konfliktusok kezelésére.

•

Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek
megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat.

•

Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját.

•

Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és
lehetőségeit.

•

Adjon gyakorlati tanácsot, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők,
balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az
elsősegélynyújtás elemi tennivalóit.

•

Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást.

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei:
•

Életviteli feladatok
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•

Tanórai feladatok

•

Tanórán kívüli feladatok

a.) Életviteli feladatok
Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, ám meghatározó
tényező az egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása sugallja a feladatokat.
Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége közt
jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A napi rutinban a
tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az elvárt higiéniai szokások betartására,
az életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára.
Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az egészségnevelésre.
Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a
gyermek személyiségébe elsődleges feladatunk.
b.) Tanórai feladatok
Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok:
•

járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez,

•

életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához,

•

eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan,

•

bővítse ismereteiket.

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:
•

Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológiaóra,
egészségtan modul, természetismeret, irodalom, technika stb.

•

„Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása)

c.) Tanórán kívüli feladatok:
•

Szakkörök

•

Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap)

•

Nyári táborok

•

Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások

•

Rendszeres, egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett túrák, kirándulások

Mindennapi testedzés megvalósítása:
•

Testnevelés órákon
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•

Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve

•

Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében

•

Diáksport Egyesület működtetésével, egyedi együttműködési megállapodás alapján

•

Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási
részvételét

•

Sporttáborok szervezése

•

Sportversenyek lebonyolítása

•

Az iskola sportköre tagja a Diák sportszövetségnek.

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.
Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek:
•

Játékok

•

Foglalkoztató előadások

•

Közösségépítés

•

Művészetek

•

Programok

•

Projektek

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
•

Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, szaktanárok,
iskolaorvos, védőnő.

•

Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi szolgáltatók
(pl. fogászati prevenciós csoport), sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők.

d.) Egészségnevelés az iskolánkban:
Fontos szabály:
•

a tájékozottság,

•

a tanulók életkori jellemzői, adottságai,

•

az évfolyamonkénti egymásra épülés.

A témák részletezése:
•

Az egészség fogalma

•

Az egészség, mint érték

•

Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése

•

Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások
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•

Lelki egészségvédelem

•

Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban

•

Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos viselkedés, veszélyes
környezet

•

Egészségellenőrző

vizsgálatok

(testsúlyellenőrzés,

vérnyomás-ellenőrzés,

edzettségi

önvizsgálat, mell önvizsgálata stb.)
•

A betegségek megelőzései

•

Orvoshoz fordulás

• Megelőzés
Táplálkozás – mozgás
•

Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség

•

Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban

•

Az élelmiszerek összetevői: szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok

•

A napi táplálkozás aránya

•

Teljesítmény és táplálkozás

•

Testsúlyellenőrzés

•

Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás)

•

Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, változatosság

•

Aktív és passzív pihenés

A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi edzése
Testedzés – eredmény: légzésjavulás, erő- és állóképesség-növelés, személyiségfejlesztés.
Szabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend
•

Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása, rendszere

•

Rendszeresség

•

A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.)

•

Kifáradás, jelzőrendszer

•

A pihenés szerepe – aktív-passzív

•

Vakáció, szabadidő hasznos eltöltése

Testápolás – öltözködés – személyi higiéné
•

Testünk felépítése és védelme

•

Változások a serdülőkorban
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•

A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum

•

Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, fehérnemű szerepe, testápolószerek, napozás és
veszélyei

•

Öltözködés, divat, egészség

Társkapcsolatok
•

A serdülés hatása a személyiségre

•

Érzelmi problémák: jó-rossz, öröm-káröröm, gonosz, harag, rémület, félelem, szeretetszerelem, bátorság

•

Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet

•

Fiúk, lányok barátsága

•

Kirívó magatartás, utánzás

•

Nemi érés tudatosulása

Káros szenvedélyek – helyes döntések
•

Élvezeti szerek hatásai

•

Alapjelentések tudatosítása: szenvedély, szorongás, mérték, mértékletesség, hozzászokás,
hiánytünetek, függőség

•

Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, megelőzés

•

Alkohol: az ivás kultúrája, szokások, hatása a szervezetre, megelőzés

•

Kábító hatású szerek: legális és illegális, a függőség fajai, következményei,

•

Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása

•

Egyéb

függőségfajták:

élvezeti

szerek

(kávé,

gyógyszerfogyasztás, PC, TV, videó rabsága
Szexuális kultúra
•

Érzelmek, barátság, változások kora

•

Személyiségfejlődés

•

Érettség

•

Kapcsolati kultúra

•

Felelősség, erkölcs

•

Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei

•

Nemi egészség, harmónia

•

Nemi betegségek: szifilisz, AIDS
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Egészséges környezet védelme
•

Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet

•

Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme

•

Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos

•

Új technológiák káros következményei

•

Hulladék csoportosítása

•

Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély

•

Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás
•

Az emberi test felépítése

•

Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai

•

Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás

•

Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás közben

•

Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer

•

Elsősegélykészlet

Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a tanulók
életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek megteremtésében.
Célunk az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek magukkal, fejlesszék magukban
a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli kötelességgé mindennapi
munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és
elfogadással éljenek együtt másokkal, így biztosan egészségesebb életet élhetnek.
A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása:
A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. Az
osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, az öko-munkacsoport, a diákönkormányzat és más
alkalmanként felálló munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program
megvalósulását. A megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, ellenőrizzük és
értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén.
A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója
felelős.
e.) A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése
Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek:
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A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben az elvárás
az, hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett cselekedetekké váljanak.
A tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” a folyamat fejlődését, érését, és szükség
szerint korrigálják azt.
Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés:
A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a tanulási
folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az életvitelszerűen
rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.
Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés:
A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési folyamat
előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Az átadott ismeretek,
a megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell épüljenek a tanuló és adott
esetben a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé kell váljanak. Ezek a
programok igen gyakran versenyeztetéssel együtt valósulnak meg, így az eredmények követhetőek.
f.) Visszacsatolás:
Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése adja a
következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan fejlődniük
kell, el kell, hogy mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves munkatervben, a program- és a
foglalkozási tervekben tervezik meg.
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén
mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási
alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében,
lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai
teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására.
A jogszabály által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai képességének mérésére
egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk, amelyek mutatják a
tanulók fizikai felkészültségének mértékét.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése,
motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a
rendszeres fizikai aktivitás is.
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II.8.3. Komplex intézményi mozgásprogram
1.

Egészséges életmód tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és
egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon).

2.

A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően
épüljenek be az óratervi órákba.

3.

Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási
programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok
időkeretének minimum 40%-ában a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikaitárgyi jelleghez igazodóan.

4.

Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – változatos programok
keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, sportkör
stb.).

5.

Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak
megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve,
amely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya
legyen.

6.

Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel, illetve
a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá
az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az
iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.

7.

A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a
mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.

8.

A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a
testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.

9.

Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra
támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.

10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős és
sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben javaslat.
A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves munkaterv
mellékleteként kerül kidolgozásra.
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II.8.4. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos mérések
sorába. Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése tekintetében. A
mérésre előírt időintervallum adott év április-május hónap, tanévenkénti időzítéssel.
A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az
egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező.
A fizikai aktivitás jellemzője az
•

az egészséges testsúly,

•

az állóképesség és az izomerő.

E képességek szintjének emelését az oktatásnak kell megoldania a megújított iskolai testneveléssel
és sporttal. A jövőben az alapoknál – a 6-14 éveseknél – kell kezdeni. A fizikai képességek
folyamatos, fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell fordítani. Tudatosítani kell a tanulókban a
mozgásos tevékenységek, a testnevelés és a sport preventív értékeit. El kell érni, még a kevésbé jó
biológiai és testi adottságokat öröklő tanuló esetében is, hogy a sportolás iránti igényük, szeretetük
olyan erős és szilárd legyen, hogy tanulmányaik befejezése után is a rendszeres sportolás állandó
életmódelemük legyen.
II.8.5. Testi, lelki és szellemi egészség
Nagy feladat hárul az iskolára a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében, ezért
minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.
Személyi

és

tárgyi

környezetével

segítenie

kell

azoknak

a pozitív

beállítódásoknak,

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészséges
életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az
egészséges állapot örömteli megélésére, valamint a harmonikus élet értékként való tiszteletére is
nevel. Fel kell készítenünk a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra
vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a
konfliktusokat képesek legyenek megoldani.
Fejlesztenünk kell a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást.
Meg kell ismertetnünk a környezet, elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes
anyagok, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit.
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Fel kell készítenünk tanulóinkat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére,
kezelésére.
Feladatunk továbbá, hogy felkészítsük őket az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési
eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének módjaira.
Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok illetve készítmények helyes kezelésére, legfontosabb
szabályaira, felismerésére, tárolására.
Támogatást kell nyújtanunk a a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzésében.
Foglalkoznunk kell a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli
párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások
a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki.
Abban, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést, a
pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
II.8.6. Konkrét feladataink az egészségnevelés terén
-

Az egészségnevelési koncepció alapján évfolyamokra lebontott egészségnevelési tervet
kell készítenie az iskolának, amelyet minden tanévet megelőző felkészülési időszakban
felül kell vizsgálni, és aktualizálni kell

-

Az egészségnevelési terv alapján minden osztályfőnök, napközis nevelő, szaktanár
készítse el az adott tanévre vonatkozó egészségnevelési feladattervet, melynek
végrehajtásáról minden érintett az év végi beszámolók során számot vet. Az
egészségnevelési koncepció, terv, feladatterv elkészítésébe be kell vonni az igazgatatót,
a rálátással bíró szülőket, az iskola külső, kompetens kapcsolatait.

-

Minden rendelkezésre álló módszerrel segíteni kell a tanulók és a tantestület
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.

-

Együttműködést

kell

kialakítani

pedagógiai,

egészségügyi,

gyermekvédelmi

szakemberek és a szülők, diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges
környezet legyen.
-

Kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a
szabadidő hasznos eltöltésének.

-

Törekedni kell arra, hogy megmutassuk tanulóinknak, egymásnak azt az utat, amely
elvezet az egészség fejlesztéséhez, így az eredményesebb tanuláshoz is.
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II.8.7. Az iskolai prevenció területei
-

egészséges táplálkozás

-

az aktív szabadidő eltöltés,

-

a mindennapos testmozgás,

-

a személyi higiéné,

-

a lelki egyensúly,

-

a harmonikus családi élet,

-

egészséges és biztonságos környezet,

-

egészségkárosító magatartásformák elkerülése,

-

járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása.

Az iskola más társadalmi intézményekkel állandó kölcsönhatásban létezik, hatást gyakorol
környezetének kapcsolatrendszerére, viselkedésére. Ezért az iskola lehet az a színtér, amelyben nyílt
vagy rejtett módon lehetőség van az egészségesebb életvitel készségeinek kialakítására és
begyakorlására.
II.8.8. Az egészséges életmód kialakítására irányuló módszerek
-

hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás,

-

rizikócsoportos megközelítés,

-

érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások,

-

kortárshatások /alkohol, drog, dohányzás/

-

színtér programok, pl. iskola, mint nevelési színtér.

II.8.9. Drogstratégia
II.8.9.1. Az iskolai drogstratégia fogalma
Azoknak a célirányos és konkrét pedagógiai egészségfejlesztési feladatoknak tervezési, szervezési,
megvalósítási folyamatát jelenti, melyek az iskolai drogmegelőzési programban valósulnak meg, az
elsődleges drog-prevenció megvalósítása kapcsán.
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II.8.9.2. Helyzetkép
Intézményünk Püspökladány szívében a főtér mellett található. A városnak széles képzési profilt
kínáló középiskolája is van, melyekbe a környező településekről is jönnek tanulni a fiatalok.
Diákjaink egy része a település szórakozóhelyein is megfordul. A diszkózási szokáskultúra nem
kedvez a drog prevenciónak, hiszen itt szerezhetők be legkönnyebben a tiltott szerek. A serdülőkori
virtus, a kíváncsiság és a túlzott kockázatviselési készség lehet az alapja, hogy a felnőtt társadalom
intelmei ellenére mégis többen megismerkednek a drogokkal.
Az iskolánkban tanuló diákoknak színes tanórán kívüli foglalkozást szervezünk. Szakköröket,
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk. Ezen kívül minden évben
hagyományőrző rendezvényeket tartunk.
II.8.9.3. Célok
A cél az, hogy az egészségnevelési programunk eredményes és hatékony megvalósítása kapcsán
csökkenjenek az ártó tényezők (droghívó szignálok), és erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások.
A legális drogok megelőzése által már jól ismert értékközvetítési folyamat új tartalommal való
feltöltése az illegális szerek elterjedésének ugrásszerű növekedésével. Fontos rendező elv, hogy a
legális valamint az illegális drogok együtt és egymást kiegészítve kerüljenek feldolgozásra a
programban. A dohányzást és az alkoholfogyasztást "kapu-drognak" is tekinthetjük. Így a korábbi
egészségfejlesztési szemléletnek megfelelően, az egészségnevelési programunkban kiemelt szerepet
kell, hogy kapjon e két antihumánus szenvedély "probléma-kezelése".
Az iskolai eszközrendszerre hatók:
-

drogügyi koordinátor alkalmazása az iskolai drogmegelőzési munka fejlesztésére

-

az egészségnevelő, a drogügyi koordinátor, a gyermekvédelmi felelős, a DÖK
kapcsolattartó alkalmazottak továbbképzése

-

tantestület mentálhigiénéjének javítása

-

új tevékenységi forma bevezetése: prevenciós előadások

A tanulókra hatók:
-

iskolarádió, iskolaújság létrehozása,diákweblap létrehozása

-

a tanulók droggal kapcsolatos ismereteinek javítása és a nemet mondási készség
fejlesztése

-

egészségmotiváció kialakítása

Szülőkre hatók:
-

együttműködés a szülői munkaközösséggel
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-

szülők hatékonyabb bevonása a nevelési feladatmegosztásba

-

összevont drog prevenciós szülői értekezlet szervezése

II.8.9.4. A segítő kapcsolatok szinterei és kapcsolódási pontok
-

szülők (család)

-

Szülői szervezet, Iskolaszék

-

Drogkonzultációs központok:

•

Drogambulancia

•

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

-

Rendészeti szervek (helyi, városi)

-

Egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek

II.8.9.5. A megvalósítás szinterei – Iskolai programok
Tanórai foglalkozások:
A tantárgyak azon csatlakozási pontjainak a megkeresése, melyek az egészségfejlesztéshez és
ezáltal a drog-prevencióhoz hozzá járulhatnak:
biológia – a drogok káros hatása az emberi szervezetre
kémia – a drogok szervezetkárosító vegyületei
földrajz – a drogterjesztés és drogtermelés a világban
történelem-társadalomismeret – drog-jogi ismeretek
irodalom – a drogok befolyásoló szerepe az alkotómunkában
testnevelés – az egészséges életmódra nevelés
osztályfőnöki órák - a drogok emberi kapcsolatokra tett romboló hatása
hit és erkölcstan –
A tantárgyakhoz kapcsolódó tematikákat a szakos tanárok a tanmenetekbe beillesztik. Külső
előadókkal igyekszünk színesíteni az ismeretadó foglalkozásokat.
Tanórán kívüli foglalkozások:
- napközis foglalkozások
- egészséghét
- iskolai prevenciós programok 5-8 évfolyamokon
- sportrendezvények
- szakmai tanácskozások
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II.8.9.6. A kivitelezés módszerei, eszközei, programok
-

filmvetítés

-

versenyek, pályázatok (elbeszélések, poszterek, rajzok készítése)

-

egészségügyi szervek, gyermekjóléti szolgálatok munkatársai által szervezett programokon
való részvétel

-

kiscsoportos beszélgetések

-

szituációs játékok (osztályfőnöki, illetve irodalom órákon)

-

könyvtársarok (a témával foglalkozó szórólapok, könyvek elérésének biztosítása a
könyvtárban)
tematikus előadások (külső előadók: pszichológus, rendőrség szakemberei, gyógyult

-

drogosok)
internet ( a kapcsolattartás és programszervezés segítő szintére)

-

A drog-prevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra, és nem kötődhet csak egyetlen
személyhez. El kell érni, hogy az egész iskola komplex nevelési hatásrendszerébe épüljön be a
szerfogyasztással kapcsolatos egységes pedagógiai állásfoglalás és gyakorlat.
A személyiségfejlesztő munka részeként kell a tanulók életvezetési stílusát úgy alakítani, hogy
képessé váljanak az antihumánus szenvedélyek tudatos elutasítására. Minden nevelési helyzetben
biztosítani kell, hogy a segítségre szorulók és támogatást igénylők megkapják a szükséges
odafordulást és érdeklődést.
II.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
II.10.1.Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának céljai, feladatai
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
•

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

•

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,

•

ismerjék fel a vészhelyzeteket;

•

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;

•

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
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•

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikor és
hogyan kell mentőt hívni.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
•

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és

•

jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;

•

a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;

•

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében –
foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében:
•

az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel
és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;

•

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;

•

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó elsősegélynyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be:
•

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 elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését
a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:
•

szakkörök,

•

minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az
Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók
Országos Egyesületének bevonásával;

•

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó
(„Egészséghét”/projektnap/témanap) szervezése a tanulók számára
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II.10.2. Elsősegélynyújtást oktató pedagógusok továbbképzése
A továbbképzés célja, hogy az oktatási intézményekben legyenek olyan pedagógusok akik
elsősegély nyújtási és/vagy baleset megelőzési ismereteket oktatják, a veszélyhelyzeteket
felismerik, illetve ellátják. További célok közt szerepel az elsősegély ismeretek fontosságának
bemutatása, annak népszerűsítése, illetve az, hogy minél több oktatási intézménybe lehetőség
legyen a téma akár tanórai akár szakköri oktatására. A továbbképzés célcsoportja bármely
pedagógus. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:
• a továbbképzés végére a résztvevők sajátítsák el az ember létfenntartó szerveivel
kapcsolatos ismereteket, az elsősegélynyújtás alapjait, valamint az elsősegélyoktatás életkori
sajátosságait és a segítségnyújtás, a biztonsági előírások jogi vonatkozásait.
• a továbbképzés végére a résztvevők legyenek képesek a baleseti helyzetek felismerésére,
azok ellátására, segélyhívásra, társszervezetekkel kapcsolat felvételére, baleseti szimulációk
megrendezésére, a pedagógiai eszköztárukat bővíteni a megismert lehetőségekkel, valamint
ismereteiket önállóan legyenek képesek fejleszteni
A 2014/2015-ös tanévtől kezdődően tanévenként egy-egy pedagógus elsősegélynyújtási ismeretek
témájú továbbképzése szerepeljen az intézmény továbbképzési tervében. Célkitűzésünk hogy a
biológia szakos tanárokkal együtt legalább 3 elsősegélynyújtást oktató pedagógus legyen
intézményünkben.
II.10.3.Elsősegélynyújtási
intézményünkben.

és

balesetmegelőzési

ismeretek

oktatásának

megvalósítása

II.10.3.1. Elsősegélynyújtási és balesetmegelőzési ismeretek a tantárgyak rendszerében
• természetismeret
o az ember megismerése és egészsége
o önfenntartás
o alapfokú elsősegélynyújtás
• biológia
o az ember megismerése és egészsége
o egészség
o alapfokú elsősegélynyújtási ismeretek
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• fizika
o az ember megismerése és egészsége
o az elektromos áram hatása az élő szervezetre
o veszélyek, érintésvédelmi ismeretek
• kémia
o az ember megismerése és egészsége
o veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban
II.10.3.2.Elsősegélynyújtási és balesetmegelőzési ismeretek a tanórán kívüli oktatásban
nevelésben
Az intézmény házirendjében, SZMSZ-ben valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban
foglaltak szerint balesetmegelőzési oktatás, tűzriadó gyakorlat a tanév kezdetén, az osztályfőnöki
órákon, szükség szerint jégpálya megnyitása előtt, kirándulások, üzemlátogatások alkalmával,
illetve fokozott figyelemmel a testnevelés, életvitel és gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, az
informatika tantárgyak tanításakor.
Konkrétan:
• elsősegélynyújtó szakkör (jelentkezés alapján)
• alapszintű elsősegélynyújtó tanfolyam szervezése
• újraélesztés megtanítása
II.10.3.3. Elsősegély mobil alkalmazások
Javasoljuk a tanulók mobiltelefonjára a következő link letöltését:
http://elsosegely.webbeteg.hu/page/mobil_alkalmazas

II.11. Környezetnevelési program
A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet
megóvására, elősegítve ezzel az élő természet megmaradását, és a társadalmak fenntartható
fejlődését.
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A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével tájékozott
és tevékeny polgárok nevelődnek, olyanok, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a természet
és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területein és felelősséget vállalnak egyéni és közös
tetteikért.
A fenntarthatóságra törekvés hosszú távú célja, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokból
biztosíthatóvá váljon az emberi civilizáció hosszú távú működése. Mint minden hosszú távú cél ez
is a gyakorlati cselekvéshez túl általános. Nem lehet cselekedni azzal a céllal, hogy tegyük
fenntarthatóvá Magyarországot. Lehet azonban azért tenni, hogy legyen tisztább a levegő, kevesebb
legyen az erőszak, stb. Vagyis a hosszú távú célt szem előtt tartva mindig valamilyen belátható, a
közeljövőben elérhető, ellenőrizhető rövid távú célt kell kitűzni magunk elé. E hosszú és rövidtávú
célokban osztozik a környezeti nevelés is.
A környezeti nevelés hosszú távú célja olyan emberek nevelése, akik képesek cselekedni a
környezet megóvása érdekében, vagyis környezeti

kérdésekkel kapcsolatban cselekvési

képesességgel rendelkeznek. Ez a célmeghatározás azonban legtöbbször már tanterv szinten sem
használható, mivel a környezeti nevelés végső célja nem csak az, hogy a környezet megóvása
érdekében a jelenben cselekedjenek a diákok, hanem, hogy felnőttkorukban cselekedjenek
környezettudatos módon.
II.11.1. Környezetnevelési céljaink, hogy tanulóink
-

Ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon
környezeti válságjelenségek mutatkoznak

-

Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt
pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében.

-

Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.

-

Kapcsolódjanak be közvetlen környezetünk értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.

-

Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék
meghatározóvá.

-

Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és
megoldása terén.

II.11.2. Jogszabályi háttér
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-

ENSZ 57. Közgyűlése 2002. december 20-ai határozata,

-

Magyar Köztársaság Alkotmányának 18.§-a, 70§-a /mindenkinek joga van az egészséges
környezethez, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.

-

A NAT 243/2003. Sz. kormányrendelete, mely szerint a környezeti nevelés célja:

II.11.3. Lehetőségeink a környezeti nevelés tervezésében
-

kerettantervi tartalmak kiegészítése a környezetre vonatkozó helyi tananyaggal

-

tervezés osztályfőnöki munkában

-

tantervi modulok környezeti szemléletű megvalósítása

-

a hagyományos tanórai foglalkozásoktól eltérő, környezethez illeszkedő tanulás-szervezési
módok kialakítása (erdei iskola, témanap, projekt, múzeumi, állatkert órák)

-

olyan cselekedtető módszerek alkalmazása, amelyek segítik a tanulók együttműködő
tanulását, a valóságos problémák megoldásában, kezelésében való közreműködését,
amelyek tevékeny és örömteli megismerést kínálnak.

-

olyan taneszközök választása, amelyek megfelelnek a fenntarthatóság pedagógiájának

II.11.4. A környezeti nevelés során ajánlott módszerek
-

Problémafelvetéshez kapcsolódó véleményformálás

-

Szövegértelmezés, lényegkiemelés, megvitatásuk

-

Csoportos asszociációk

-

Esszé csoportos kidolgozása

-

Projekt kidolgozása, megvalósítása

-

Testkészítés, tesztértékelés

-

Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel

-

Kiselőadások tartása, adatgyűjtés, feldolgozás

-

Könyvtári, adattári kutatás

II.11.5. Konkrét feladataink
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-

A környezetnevelési koncepció alapján évfolyamokra lebontott környezetnevelési tervet kell
készítenie az iskolának, amelyet minden tanévet megelőző felkészülési időszakban felül kell
vizsgálni, és aktualizálni kell

-

A környezetnevelési terv alapján minden osztályfőnök, napközis nevelő, szaktanár készítse
el az adott tanévre vonatkozó környezetnevelési feladattervet, melynek végrehajtásáról
minden érintett az év végi beszámolók során számot vet. Az környezetnevelési koncepció,
terv, feladatterv elkészítésébe be kell vonni az igazgatatót, a rálátással bíró szülőket, az
iskola külső, kompetens kapcsolatait.

-

Törekedni kell, hogy az ökoiskola kritériumainak megfelelve, az iskola elnyerje az
ökoiskola címet.

-

Ökolábnyomok kiszámítása

-

Környezettudatos vásárlás az iskola által, a pedagógusok személyes példamutatásával

-

A hulladék szelektív gyűjtése

II.12. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogainak konkrét
gyakorlási rendje
II.12.1. A diákkörök
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában
működő diákkörök a következők:
• szakkör
• önképzőkör
• énekkar
• művészeti csoportok
• tankörök
A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az igazgatónak a tanév szeptember végéig bármely
tanuló, szülő, nevelő, a diákönkormányzat, a szülői szervezet tagjai. A diákköröket pedagógus vagy
az iskola igazgatója által felkért szakképesítéssel rendelkező külső személy is vezetheti.
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II.12.2. Az iskolai diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére a tanulók tanórán kívüli szabadidős
tevékenységének

segítésére,

az

iskolában

diákönkormányzat

működik.

Az

iskolai

diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott
tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban
megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési
szabályzata szerint alakítja. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó
tanulóközösség fogadja el, a nevelőtestületnek egyetértési joga van.
A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a következő kérdésekben:
• az SZMSZ tanulókat érintő rendelkezéseinek elfogadása és módosítása
• a tanulói szociális juttatások elosztásának elvei eldöntésekor
• a házirend kialakításakor
• minden tanulókat érintő kérdésben
Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
• a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál
• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához
• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
• a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához
• a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához
Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelő a diákönkormányzat vezetőségének javaslata
alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.
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II.12.3. Az iskolai diákközgyűlés
Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, amelyen az intézmény
igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatni kell az intézményi élet egészéről, az
intézményi munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az intézményi
házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. Az évi rendes diákgyűlés
összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározott
időben. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős.
Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetése teljes
körűen és térítésmentesen biztosítja. A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról
maga dönt.
II.13. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének
elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív
együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés-tanítás-tanulás folyamatának
három egymásra utalt azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés
alkalmazkodási képessége, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mind három féltől.
Az együttműködés fontos feltétele hogy a partnerek ismerjék pontosan az iskola nevelési
programját különösen annak első szakaszát amely az itt folyó nevelő-oktató munka alapelveit
céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait határozza meg. Az együttműködésnek ez adhatja meg a
tartalmát.
II.13.1. A szülők és az iskola együttműködésének formái
Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon működhet
közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelő munkát, illetve az iskola milyen módon és
formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez.
A szülő részéről a nevelő munka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el:
• aktív részvételt az iskolai és a templomi rendezvényeken
• őszinte vélemény nyilvánítást
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• együttműködő magatartást
• aktív közreműködést a partneri igények, elégedettség és elégedetlenség mérésében
• nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldásra törekvést
• a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését
• érdeklődő segítő hozzáállást
• szponzori, támogató segítségnyújtást
Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja:
• osztályszülői értekezletek (szorgalmi időben 4)
• fogadóórák
• családlátogatások
• rendkívüli, eseti megbeszélések
• nyílt napok, nyílt órák szervezése
• rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmenetelésről, magatartásáról
• pályaválasztási tanácsadás
Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös ápolása, fejlesztése,
az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is. Az események alkalmat teremtenek arra, hogy az
iskola bemutathassa nevelő-oktató munka folyamatát annak eredményeit és nehézségeit a szülők
számára. A szülők közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával
kapcsolatosan. A programok lehetőséget adnak a szülők aktív részvételére, az együttműködésre is.
II.13.2. A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei
• kötelező tanítási órák
• nem kötelező tanítási órák
• szakköri foglalkozások
• énekkari órák
• közös kirándulások
• klub délutánok
• közösen végzett hasznos munkák
• diákkörök, tankörök
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• sportversenyek vetélkedők
• a szülők közösségének képviseleti szervei: osztály és iskolai szülői munkaközösségi tagok.
A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott képviselői képviseli. A
diákönkormányzatot megbízott pedagógus képviseli munkájuk végzésében
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III. HELYI TANTERV
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III.1. A választott kerettanterv

III.1.1. A választott kerettanterv megnevezése
Az Erőss Lajos Református Általános Iskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről
szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiben felsorolt kerettantervekre alapozva
készítette el helyi tantervét.

A 2020/2021-es tanévtől az alábbiak szerint van érvényben az új, 2020-as és a korábbi, 2012-es
kerettatantervek alapján készített helyi tanterv:

Évfolyam
Tanév
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2020/2021

H2020

H2012

H2012

H2012

H2020

H2012

H2012

H2012

2021/2022

H2020

H2020

H2012

H2012

H2020

H2020

H2012

H2012

2022/2023

H2020

H2020

H2020

H2012

H2020

H2020

H2020

H2012

2023/2024

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020
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III.1.2. Tantárgyi struktúra és óraszámok a kerettantervek szerint
III.1.2.1 Tantárgyi struktúra és óraszámok a helyi tantervben a 2020-as kerettantervek
szerint (A 2020/2021-es tanévtől felmenő formában érvényes új helyi tantervi órszámok)
Iskolánkban a nevelőtestület úgy döntött, hogy a hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában, az 5.
évfolyamon a dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 6. évfolyamon tanítjuk. A szabadon
tervezhető órakeretet minden évfolyamon a magyar és a matematika tantárgyak óraszámának
emelésére fordítjuk. Matematikából emelt szintű oktatást szervezünk, heti 5 órában. Az
óraszámemelés eredményeképpen, valamint az egyházi intézmények sajátosságára tekintettel (heti 2
Hit- és erkölcstan, valamint 4-5. évfolyamon heti 1 egyházi ének) a kötelező tantárgyak óraszáma
az alábbi táblázatban látható:
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III.1.2.2 Tantárgyi struktúra és óraszámok a 2012-es kerettantervek szerint (Kifutó
rendszerben érvényes a 2023/24-es tanévig)
1-4. évfolyamon a kerettanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI. rendelet 1.sz. melléklete alapján van
meghatározva. 5.-8. évfolyamon a kerettanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI. rendelet 2.sz.
melléklete alapján van meghatározva.
Iskolánkban a nevelőtestület úgy döntött, hogy a szabadon tervezhető órakeretet minden
évfolyamon a magyar és a matematika tantárgyak óraszámának emelésére fordítja. Az
óraszámemelés eredményeképpen, valamint az egyházi intézmények sajátosságára tekintettel (heti 2
Hit- és erkölcstan, valamint 4-5. évfolyamon heti 1 egyházi ének) a kötelező tantárgyak óraszáma a
következőképpen alakul:
Helyi óraterv – 1-4. évfolyam 2012
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

8

8

8

8

Idegen nyelvek

2

Matematika

5

5

5

5

Hit- és erkölcstan

2

2

2

2

Egyházi ének

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális Kultúra

2

2

2

2

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

0

0

0

0

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

Összes óraszám

26

26

26

29

Helyi óraterv – 5-8. évfolyam – 2012 Tantárgyak

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

5

5

4

5

Idegen nyelvek

3

3

3

3
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Matematika

5

5

5

5

2

2

2

2

Hit- és erkölcstan

2

2

2

2

Egyházi ének

1

Természetismeret

2

Biológia-egészségtan

2

1

Fizika

1

2

Kémia

2

1

Földrajz

1

2

Történelem,

társadalmi

állampolgári ismeretek

és

2

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Hon- és népismeret

1
1

1

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

0

0

0

0

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

Összes óraszám

30

29

32

32

Helyi éves óraterv – 1-4. évfolyam 2012
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

288

288

288

288

Idegen nyelvek

72

Matematika

180

180

180

180

Hit- és erkölcstan

72

72

72

72

Egyházi ének

36

Környezetismeret

36

36

36

36

Ének-zene

72

72

72

72
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Vizuális Kultúra

72

72

72

72

Technika, életvitel és gyakorlat

36

36

36

36

Testnevelés és sport

180

180

180

180

0

0

0

0

Rendelkezésre álló órakeret

900

900

900

972

Összes óraszám

936

936

936

1044

Szabadon tervezhető órakeret

Helyi éves óraterv – 5-8. évfolyam – 2012 Tantárgyak

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

180

180

144

180

Idegen nyelvek

108

108

108

108

Matematika

180

180

180

180

72

72

72

72

Hit- és erkölcstan

72

72

72

72

Egyházi ének

36

Természetismeret

72

Biológia-egészségtan

72

36

Fizika

36

72

Kémia

72

36

Földrajz

36

72

Történelem,

társadalmi

állampolgári ismeretek

és

72

Ének-zene

36

36

36

36

Vizuális kultúra

36

36

36

36

Hon- és népismeret

36
36

36

36

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

36

36

36

Testnevelés és sport

180

180

180

180

Osztályfőnöki

36

36

36

36

Szabadon tervezhető órakeret

0

0

0

0

Rendelkezésre álló órakeret

1008

1008

1116

1116

Összes óraszám

1080

1044

1152

1152

Pedagógiai Program
110

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 90 %-át
fedik le. Egy heti 5 (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát heti fél (évi
18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi
igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.
A helyi tanterv egyes tantárgyakra vonatkozó részleteiben kidolgozott tananyaga, valamint a
tantárgyon belül szabadon felhasználható 10 % tananyaga és követelményei külön egységként,
mellékletben találhatók.
III.2. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Iskolánk csoportbontást 5-8. évfolyamig azoknál a tantárgyaknál alkalmaz, amelyiknél a magas
létszám, vagy az ismeretek differenciált elsajátítása, esetleg a szülők/gyermekek igénye azt
szükségessé teszik. A csoportbontás történhet létszám alapján egyéb szempontok figyelmen kívül
hagyásával, vagy a differenciált oktatás biztosítása érdekében képesség szerint. 5-8. évfolyamon az
angol nyelv oktatása a tankörben résztvevő és a tankörben részt nem vevő tanulók megosztása
alapján történik.
-

Az alap és emelt angol nyelvű csoportokba való tanulói besorolás a 4. és az 5. évfolyamon
az év végi jegy és az év végi kimenetimérés eredményének figyelembe vételével történik.

-

Az alap és emelt szintű csoportok közötti átjárás az alábbiak szerint lehetséges:
Csoportot váltani félévkor és év végén lehetséges, a váltáshoz tanári javaslat, szülői
beleegyezés és igazgatói engedély szükséges. Amennyiben a tanuló az alap óraszámú
csoportból kíván az emeltbe lépni, különbözeti vizsga letételére van szükség. Amennyiben
az emelt óraszámú csoportból az alap óraszámú csoportba kíván lépni a javaslat,
beleegyezés és engedély mellett különbözeti vizsga nem szükséges.

-

Amennyiben egy tanuló az emelet óraszámú csoportban félévkor vagy év végén közepes (3)
vagy annál gyengébb osztályzatot szerez, automatikusan átkerül az alap óraszámú csoportba.
(Ez a pont 2018. június 15-től érvényes.)

Az iskolában az egyéb foglalkozások szervezését a szülők/gyermekek igényei, a humán erőforrás
rendelkezésre állása, valamint az iskola lehetőségei határozzák meg.
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III.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján ezen fejezet rendelkezéseinek betartásával, a
munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket,
tanulmányi segédleteket, taneszközöket.
Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható
valamennyi tanulónak.
Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök beszerzésére
vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul.
A tankönyvrendelés elkészítését az igazgatóhelyettes készíti elő azért a tankönyvfelelős pedagógus
felel és az iskolában működő munkaközösségek koordinálják. A tankönyvrendelés összeállításánál
az alábbi elveket érvényesítjük:
• Pedagógusaink a tankönyvválasztásnál figyelembe veszik az Oktatási Hivatal által
összeállított és közzétett hivatalos tankönyvjegyzéket (az Oktatási Hivatal az Emberi
Erőforrások Minisztériuma honlapján teszi közzé tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet
folyamatosan felülvizsgál és frissít) valamint a Református Pedagógiai Intézet által ajánlott
tankönyveket.
• A tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely
megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók
rendszeresen használnak.
• A pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása érdekében azon
tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint
tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban, a hirdetőn
elhelyezett listán írásban tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a kölcsönözhető
tankönyvekről

is

illetve

arról,

hogy

milyen

feltételek

térítésmentességet a tanulók a tankönyvek megvásárlásához.
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III.4. A Nemzeti alaptantervben (Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
•

az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés

A tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által
kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. Ki kell
használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni munka adta
lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól
szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. beépítettünk több tantárgy, tanulási terület
ismereteinek integrálását igénylő témákat, jelenségeket feldolgozó tanórák, foglalkozások,
témanapok, témahetek, tematikus hetek és projektek alkalmazása, amely segíti a tanulót a
jelenségek megértésében, a problémák komplex módon történő vizsgálatában
•

egyénre szabott tanulási lehetőségek

Olyan fejlesztési célokat kell kijelölni, amelyek nemcsak a tanulótól várnak illeszkedést a
tanulási környezethez, hanem a tanulási környezettől is alkalmazkodást igényelnek a tanuló
egyedi jellemzőihez. Fontos, hogy az iskola biztosítsa a tanulás egyéni lehetőségeit és a
személyre szabott nevelés-oktatás során megszerezhető tanulási tapasztalatokat, enyhítse a
hátrányok hatásait, optimális esetben képes legyen kiküszöbölni azokat. Ezek közül kiemelten
fontos a családi és településszerkezeti hátrányokból eredő, az eltérő kulturális és nyelvi
elsajátítási lehetőségekhez köthető, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz
illeszkedő fejlesztő tevékenység.
•

a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, amelyben nagyobb hangsúlyt kapnak a
differenciált tanulásszervezési eljárások

A tanulási eredmények elérését segítik elő az olyan differenciáló módszerek, mint a minden
tanuló

számára

egyformán

hozzáférhető

tanulási

környezet

biztosítása,

a

tanulói

különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyagalkalmazás, a fejlesztő, tanulást támogató értékelés. Az egyénre szóló differenciált
képességfejlesztés biztosítása heterogén csoportban.
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•

multidiszciplináris órák

Olyan foglalkozásokat szervezünk, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több
tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg.
•

teamtanítás

Több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében
valósítjuk meg, tehát arra is van lehetőség, hogy egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg
tarthasson (pl. projektek, témahetek alkalmával, egyeztetést követően).
•

a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása

A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek alkalmazása sokféle módszertani lehetőséget
biztosítva segíti a tanulás-tanítás folyamatát. A XXI. századi tanulási környezet nélkülözhetetlen
elemét képezi az iskolai tanuláshoz kapcsolódó digitális technológiával támogatott oktatási
módszerek sokfélesége. Olyan tanulási folyamatra adnak lehetőséget, amely nemcsak a
pedagógus-diák együttműködést, hanem ennek következtében a hagyományos tanulási
folyamatot is jelentősen megváltoztathatja, ennek következtében új típusú szerepben jelenik
meg a folyamatban mind a tanuló, mind pedig a pedagógus. Nem csak digitális témahetek
alkalmával vagy távtanítás idején célszerű, hogy legyen a tanulási folyamatnak digitális tere,
ahol a tanulók és pedagógusok számára könnyen használható, érthető tanulási tér alakulhat ki. A
kitűzött tanulási céloknak megfelelően választunk digitális eszközt, módszert, mellyel
támogatjuk a tanulást.
III.4.1. Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
•

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük.

•

Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai

•

tanulás tevékenységeibe.

•

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
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•

Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a
ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására.

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
•

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.

•

Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési
folyamatokat.

•

Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban,
a barátságban, a csoportban.

•

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori
jellemzők figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatását.

•

Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség
egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk követését,
személyre szóló, fejlesztő értékelésüket.
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III.4.2. A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák,

képesség-együttesek

és

tudástartalmak

megalapozásának folytatása.
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
•

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.

•

Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes
magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.

•

Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető képességek,
készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és az önművelés
alapozását.

•

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
•

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése.

•

Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.

•

Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra.

III.4.3. A műveltségtartalmak átadása tanórai keretek között
• Magyar nyelv és irodalom
o Az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékek, azok harmonikus
kapcsolatának megismerése.
o Hivatalos iratok készítésének elsajátítása.
o A helyes és szép beszédre történő törekvés.
o Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése.
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• Idegen nyelvek (Angol nyelv)
o A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák
megismerése más országok hasonló problémáinak feltárása.
o Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése.
o A környezettel szembeni nemzetközi felelősség szemléletének kialakítása.
•

Matematika
o A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak
megismerése, mérése.
o A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai módszerek
alkalmazása, reális becslések képességének kialakítása.
o Más tantárgyakban megismert környezeti összefüggések, matematikai módszerekkel
való szemléltetése, táblázatok, grafikonok készítése elemzése.
o A logikus gondolkodás, a szintetizáló- és lényegkiemelő képesség fejlesztése.

•

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
o Hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet?
o A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített
környezetért való felelős magatartás formálása.
o A helyi történelmi értékek megismerése és védelme.
o A hagyományok tiszteletének kialakítása.
o Az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése, hangsúlyozottan
az egyén, az állam és a társadalom felelőssége és feladatai a problémák
elhárításában, csökkentésében.
o A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésében.

•

Környezetismeret/Természetismeret
o A világ kihívásait rendszerben kell kezelni. Fontos, hogy a tanulók gondolkodjanak
el arról, amit tanulnak, képzeljék el azt, hozzák kapcsolatba a már tanultakkal.
o Keressék az értelmét a megszerzett tudásuknak.
o Korszerű természettudományos világképet gondolkodás- és szemléletmódot
építsenek ki magukba.

•

Fizika
o Az élő szervezetre káros fizikai hatások (zaj, rezgés, sugárzás) egészségkárosításának
megismerése.
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o A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság,
valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatások felismerése.
o A környezet változásainak a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában
megoldások keresése a környezeti problémákra.
o A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése.
•

Kémia
o A tanulók figyelmének felhívása a kémiai ipar jelentős környezetkárosító valamint
potenciális környezetvédő szerepére.
o Az anyag- és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony
módszere szemléletének kialakítása.
o Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése
(környezetbiztonság)
o A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek gazdasági
hatásainak felbecsülése.

•

Biológia- egészségtan
o Ökológiai életmód kialakítása.
o A földi élővilág sokféleségének, e sokféleség értékének megismerése.
o Az élőlények alapvető szervezeti- működési jellemzői az azok között lévő okokozati összefüggések.
o A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei.
o A környezet- egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve
mérséklésük módjai.
o A testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikák elsajátítása.

• Földrajz
o Tapasztalatok ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen környezetről.
o A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére.
o A természeti és a társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló
változások felismerése, értékelése.
o A regionális és globális problémák megismerése és a lehetséges megoldási módok
számbavétele.
o A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése.
• Ének-zene
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o A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése.
o A természet zenei ábrázolásának módjai.
o A természet szépségének megjelenítése a népdalokban.
o A zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepének felismerése.
o A „zenei környezetszennyezés” felismerése.
• Hon- és népismeret
o Segítse az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakulását.
o Ismerjék a közösségi hagyományt a múltban és a jelenben.
o Közvetítse a néphagyomány - mint az általános emberi értékek hordozója - az
általános műveltség megalapozását.
o Alapozza meg a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny
hazaszeretetet
• Vizuális kultúra
o A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése.
o A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei.
o A hagyományápolás fejlesztése (pl.: népi építészet, díszítő művészet)
o A természetes alapanyagok használatának ismerete.
o Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint.
o A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma összefüggése.
o A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése.
o Példák mutatása környezetbarát formatervezésre.
• Informatika
o Törekedni kell az érdeklődés felkeltésére, a kreativitás fejlesztésére.
o Ismerjék és használják az informatikai eszközöket.
o Meg kell tanítani a gyermeket a korszerű eszközök kezelésére.
o Ismerjék az információkezelés jogi és etikai szabályait.
o Fontos az alkotómunkára nevelés, az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.
• Technika, életvitel és gyakorlat
o Annak a megismertetése miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel,
amelyet az élet megkönnyítése érdekében hoztunk létre.
o A fenntartható fejlődés összefüggéseinek, követelményeinek, problémáinak feltárása.
o A környezetgazdálkodás lényegének megismerése.
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o A környezeti válság okainak és lehetséges megoldásainak bemutatása.
• Testnevelés és sport
o A környezeti hatások és az egészséges testi fejlődés közötti összefüggés felismerése
megértése.
o A sport nélkülözhetetlen szerepe az emberi kapcsolatokban ,az együttműködés és a
tolerancia fejlesztésében.
o A környezetszennyezés egészséget veszélyeztető hatásai a sport szemszögéből nézve.
o Lehetőség szerint természetes anyagok használata a sportoláshoz (sportruháztat,
sportszerek)
• Osztályfőnöki óra (5.-8. évfolyam)
o Erkölcsi nevelés.
o Nemzeti öntudat, hazafias nevelés.
o Állampolgárságra, demokráciára nevelés.
o Családi életre való nevelés.
o Testi-lelki egészség.
o Felelősségvállalás, önkéntesség.
o Fenntarthatóság, környezettudatosság.
o Pályaorientáció.
o Gazdasági és pénzügyi nevelés.
o Médiatudatosságra nevelés.
o A tanulás tanítása.
• Református hit- és erkölcstan
o Intézményünkben a tanulók (szülők) választása alapján református felekezeti
hitoktatás folyik valamennyi évfolyamon heti 2-2 órában.
o A Biblia történetei segítségével megismertetni a gyermekekkel Isten gazdag világát
az Ő tetteit.
o Tanulóink igazodjanak el a Biblia könyvei között.
o Ismerjék református egyházunk hitvallásait, történetét, szervezeti rendjét.
• Református egyházi ének
o A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2005. évi II. törvénye elrendeli az
általános iskolák két évfolyamán kötelezően az egyházi ének-zene oktatását, a hit
oktatás keretei között, a hit- és erkölcstan tantárgy mellett.
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o Az egyházi ének tantárgy iskolatípusonként legalább két évig rendes tantárgyként
tanrendbe iktatottan.
o Heti egy órában kötelező, más órával nem helyettesíthető, nem vonható össze.
o MRE 2005. évi II. törvény 31.§ 3. bekezdése.
III.4.4. A műveltségtartalmak átadása tanórán kívüli keretek között
• Délutáni foglalkozás
A délutáni szabadidős tevékenységek sora (a környezet tisztaságának óvása, díszítése,
növények gondozása, madarak etetése, az időjárás megfigyelése, természetfilmek
megtekintése stb.) hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon tanulóinkban a környezettudatos
magatartás. A napirend segíti a rendszeres életmód kialakulását. A szabad levegőn való
tartózkodás, a sport, a játék edzi egészségüket elősegíti harmonikus emberi kapcsolatok
kialakulását.
Intézményünkben valamennyi évfolyam vonatkozásában 2013. szeptember 1-jétől
biztosítjuk, hogy választható foglalkozásokat szervezünk 16 óráig, ekképpen megvalósítva
a fokozatos átmenetet a közoktatási törvény és a köznevelési törvény ezirányú
rendelkezései között.
• Szakkörök, énekkar
Az érdeklődő kutató típusú vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó szinterei a
szakkörök (képzőművészeti, természettudományos, matematika, média stb.), a mindenkori
tantárgyfelosztásnak megfelelően és a tanulók igényeihez alkalmazkodva.
• Tanulóknak adott külön feladatok (projektek)
Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó témák
önálló kutatására, feldolgozására (szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás, ppt stb.)
• Témahét projektek
Különböző projektek szervezésével segítjük a tanulókat a jelenségek megértésében, a
problémák komplex módon történő vizsgálatában, akár több tantárgy összekapcsolásával, az
aktív tanulás jegyében.
• Akciók, vetélkedők, tanulmányi versenyek
Jeles napokon versenyek, kirándulás, egyéb rendezvény szervezésével hívjuk fel a
figyelmet helyi vagy globális környezeti problémákra (Teremtésvédelmi nap)
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Tanulóink lehetőség szerint az éves munkatervben meghatározott helyi, megyei, területi és
országos versenyeken vesznek részt.
• Az erdei iskolai képzés programja, a komplex természetszemlélet kialakítása
Az erdei iskolai oktatás célja:
o A természet sokszínű megismerése.
o Konkrét hazai tájak társulások megismerése.
o A társulások fajainak ökológiai szemléletű jellemzése, értékelése.
o Az élővilág sokszínűségének bemutatása.
Az erdei iskola nevelési céljai
o A helyes környezeti attitűd kialakítása
o Természeti környezete állapota iránti érzékenység.
o Ökológiai szemlélet kialakítása.
o Közösségi szociális formák elsajátítása, szociális érzékenység kialakítása.
o Egészséges életmódra nevelés.
Az erdei iskolai képzésben való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük.
• Múzeumok, színházak, egyéb kulturális létesítmények programjainak látogatása
III.4.5. Idegen nyelv oktatás
Intézményünkben 1-3. évfolyamában heti egy alkalommal angol szakkör, 5. évfolyamtól heti két
órában angol tankör működik, a kötelező tanórán kívül. Ezeken a részvétel a szülők/gyermekek
döntése alapján lehetőség, jelentkezés után pedig kötelező.
III.4.6. Emelt szintű képzési forma
Intézményünkben matematika tárgyból emelt szintű oktatás folyik, minden évfolyamon heti 5
órában, és heti legalább egy órában szakkör, illetve 8. évfolyamon heti 1 órában felvételi felkészítő
szakkör formájában.
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III.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
III.5.1. Mindennapos testnevelés
Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális,
fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad
a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli
lehetőségeket is.
A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat
megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a
tanulással járó idegi és fizikai terhelést.
Célunk:
•

Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt,
elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.

•

Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú
tudnivalóit.

•

A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges
alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség,
szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai
állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.

•

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.

•

Az alsó tagozaton a küzdősport alapú testnevelés és a tantervi testnevelés csoportbontása
évfolyamra vonatkozóan valósul meg homogén csoportalkotás formájában (képesség- és
készségalapú csoportszervezés).

III.5.2. A tanulók fizikai állapotának mérése
A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az
egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője az
egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő.
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május hónapra
írják elő. A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk.
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El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése
motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a
rendszeres fizikai aktivitás is.
A Nkt. 27.§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg intézményünk a mindennapos
testnevelést. 2012. szeptember 1-jétől első és ötödik évfolyamon heti 3 testnevelés óra és két
tömegsport, valamint iskolai diáksportkör működtetésével (tollas labda, Bozsik foci). 2013.
szeptember 1-jétől az első és ötödik évfolyamon felmenő rendszerben heti 5 testnevelés óra
biztosításával, amelyből 2 (amennyiben az úszási lehetőség nem adott) összevonható.
III.6. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Tanulmányok alatti vizsgák
Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben szervez az
iskola (magántanulók, előrehozott érettségizők, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).
•

A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor
írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja
előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független
vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a
tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli
a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A
bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a
minősítésről.

•

Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene,
vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika.

•

Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a
halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.

•

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
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A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga,
záróvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák
meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján
készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó
követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák
lebonyolítására: augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés szerint). A
vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az
intézmény honlapján.
Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha:
•

felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

•

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

•

tanulmányait magántanulóként végzi,

•

előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,

•

hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket
meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy
osztályozó vizsgát tegyen.

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból
osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az
osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a
hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, magasabb
osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a
szülő írásban jelentkezteti és felkészíti.
Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell
megszerezni.
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Különbözeti vizsga
• A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a
május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek
feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények
optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót.
•

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:
–

írásbeli határozat alapján engedélyezték,

–

tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni, és
megelőzően csak középszinten tanulta,

–

átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv
szerinti tanulmányokat folytatott.

•

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.

Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen
osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem
jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az
iskola bejáratára kell kifüggeszteni.
A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget
biztosíthat (június-augusztus).
A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet.
Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele
előtt távozott, a vizsgát megismételheti.
•

•

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:
–

neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad,

–

megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által
megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.

Pedagógiai Program
126

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

Záróvizsga
Iskolánkban minden 8. évfolyamos tanuló tanév végén záróvizsgát köteles tenni. A záróvizsga
tantárgyai:
• Magyar nyelv és irodalom
• Hit- és erkölcstan
• Történelem
• Angol nyelv
• Matematika
• Fizika
• Kémia
• Bilógia
• Földrajz
A záróvizsga követelményeit a szakos pedagógus minden év március elsejéig köteles összeállítani
és a munkaközösség elé elfogadásra javasolni. Az elfogadás után a záróvizsga tételeit a tanulókkal
ismertetni kell, lehetőség szerint tartalmilag kidolgozott állapotban.
Az a tanuló aki 8. év végéig sikeres államilag elismert alapfokú nyelv vizsgát tesz angol nyelvből
(írásbeli, szóbeli vagy mindkettő) mentesül az évvégi angol nyelvi záróvizsga alól.

III.7. A felvétel és az átvétel - Nkt. keretei közötti - helyi szabályai
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján
keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy az átvételről az
iskola igazgatója dönt.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tankötelezettség megkezdésének feltétele a
gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába
lépéshez szükséges fejlettségének jellemzői az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának
kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a
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kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem
elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezéssel vonatkozó tájékoztatással,
továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi
kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő számítás, a mulasztás elbírálása és a
kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel
kapcsolatos szabályok alapján jár el. Az iskolába felvett gyermeket, tanulót az iskola tartja nyilván.
Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket
is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos
helyzetű tanulókat. (2011. évi CXC. törvény 51.§ (1)) Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat
további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata. Az iskola
nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az
iskola kivezeti a nyilvántartásából, akinek tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség
megszűnését követően megszűnik. A tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának
elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója
értesíti a tanuló lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt,
amely gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő
részvételéről.
A fenntartó határozatának megfelelően iskolánkba tanuló átvételére szorgalmi időben kizárólag
költözés okán kerülhet sor.
Püspökladány város református identitású alapfokú iskolájában elsődleges feladatunk az, hogy a
város református gyülekezetéhez tartozó szülők számára nyújtsunk ahhoz segítséget, hogy
keresztelési fogadalmukhoz híven ne csak hitben nevelhessék, hanem hitben neveltethessék
gyermekeiket.
Az iskola nyitott a környező települések lakói számára is, amennyiben azonosulni tudnak nevelési
és oktatási célkitűzéseinkkel.
Más iskolából történő átvétel esetén, a tanuló átvételét kizárja, ha az előző, vagy a folyamatban
lévő tanévben a tanulónak változó magatartása vagy igazgatói szintű fegyelmezői büntetése volt.
A presbitérium döntése alapján tanév közben csak különösen indokolt esetben (pl. költözés) vesz
át az iskola tanulót, más iskolából.
Az iskolánkba való beiratkozáskor valamennyi szülő nyilatkozik arról, hogy elfogadja az iskola
pedagógiai programja szerinti református keresztyén szellemiségben történő nevelést-oktatást,
Pedagógiai Program
128

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

melynek része a hit- és erkölcstan, valamint az egyházi ének tantárgy oktatása is (a köznevelési
törvény, valamint a református közoktatási törvény rendelkezései szerint), ezt a szülő aláírásával
igazolja.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a hétkezdő áhítatról való hiányzást igazolni kell. Amennyben ez
nem orvosi igazolás, a szülő csak 1 napi igazolással tudja igazolni.
III.8. Jutalmazások, büntetések és szankciók, valamint a magatartás és szorgalom
értékelésének elvei
III.8.1. A jutalmazások elvei
-

Szaktanári dicséret adható kiemelkedő szaktárgyi munkáért, versenyeken való sikeres
szereplésért.

-

Osztályfőnöki dicséret adható jó tanulmányi és közösségi munkáért, a vállalt és kapott
feladatok példamutató elvégzéséért, a műsorokban való szereplésekért.

-

Igazgatói dicséret adható kiemelkedő tanulmányi munkáért, és az iskola hírnevét
öregbítő teljesítményért. Iskolán kívüli versenyeken elért 1., 2. és 3. helyezésekért

-

Tantestületi dicséret adható kiemelkedő tanulmányi munkáért és példamutató
magatartásért

III.8.2. A büntetés elvei
Az a tanuló, aki magatartásával, trágár beszédével, órai rendetlenkedésével szégyent hoz iskolánkra,
a református közösségre, cselekedetének súlyával arányos mértékű büntetést kap.
A büntetés fokozatai:
-

szóbeli

-

írásbeli

-

napközis nevelői

-

szaktanári

-

ügyeletes nevelői

-

osztályfőnöki

-

igazgatói
Pedagógiai Program
129

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

-

nevelőtestületi

-

figyelmeztetés

-

intés

-

megrovás

III.8.3. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
1. Azt a tanulót, aki,
•

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,

•

vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,

•

vagy igazolatlanul mulaszt,
büntetésben lehet részesíteni.

2. Az iskolai büntetések formái
•

szaktanári figyelmeztetés,

•

szaktanári intő,

•

szaktanári megrovás,

•

napközis nevelői figyelmeztetés,

•

ügyeletes nevelői figyelmeztetés,

•

szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés,

•

írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés,

•

osztályfőnöki intés,

•

osztályfőnöki megrovás,

•

szóbeli igazgatói figyelmeztetés,

•

igazgatói figyelmeztetés,

•

igazgatói intés,

•

igazgatói megrovás,

•

tantestületi figyelmeztetés,

•

tantestületi intés,

•

tantestületi megrovás.

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
a vétség súlyától függően el lehet térni.
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4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni,
s a tanulót azonnal legalább az “igazgatói figyelmeztetés” 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,

•

mobiltelefon iskolán belüli engedély nélküli használata,

•

ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban
előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola
igazgatója vagy nevelőtestülete dönt.
6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos
mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.
III.8.4. Magatartás értékelése
Példás a magatartása annak a tanulónak, aki a református szellemiségnek megfelelő, udvarias
magatartású, nevelőit, szüleit, társait tiszteli, velük tisztességes hangnemben beszél, segítőkész,
kulturált megjelenésű, iskolai kötelességeit felszólítás nélkül, legjobb tudása szerint végzi,
igyekszik az iskola hírnevét öregbíteni.
Jó a magatartása annak a tanulónak, aki képességeinek megfelelően dolgozik, csak néha vét hibát,
de a példás magatartásra megfogalmazottaknak alapvetően megfelel. Kötelességeit időnként csak
felszólításra, de teljesíti.
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Változó a magatartása annak a tanulónak, aki szóbeli és írásbeli figyelmeztetőkkel /osztályfőnöki,
vagy szaktanári/ rendelkezik, aki magatartásával zavarja az órák és foglalkozások rendjét, akit
rendszeresen fel kell szólítani kötelességének teljesítésére.
Rossz a magatartása annak a tanulónak, aki rendszeresen megsérti az iskolai házirendet, aki
sorozatos beírásai miatt többszöri írásbeli figyelmeztetővel, vagy igazgatói figyelmeztetővel
rendelkezik, aki rontja iskolánk hírnevét. A közösségbe beilleszkedni nem tud, vagy azt bomlasztja.
III.8.5. Szorgalom értékelése
Példás a szorgalma annak a tanulónak, aki képességeinek megfelelően tanul, részt vesz a
tanulmányi versenyeken, az iskolai ünnepeket önkéntes jelentkezésével, aktív részvételével segíti,
gyengébb társai felzárkóztatását fontosnak tartja. Órai munkavégzése, felkészültsége példaértékű.
Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki képességeinek megfelelően tanul, tehetségéhez mérten –
csak biztatásra – vesz részt a tanulmányi versenyeken, iskolai rendezvényeken, csak néha kell
figyelmeztetni kötelességeire. Órai munkája jó, felkészültsége csak ritkán hiányos, azt pótolja.
Változó a szorgalma annak a tanulónak, aki képességeinek megfelelően tanul, felszerelése, órai
munkavégzése nem folyamatos, házi feladatait többször elmulasztja, kötelességeire gyakran kell
figyelmeztetni, hiányosságait nem is pótolja.
Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki a képességinek megfelelően tanul, házi feladatait
rendszeresen elmulasztja, tanítási órán ezért nem tud aktívan részt venni, hiányosságait nem pótolja,
önmaga fejlődésének gátja, vagy aki az előzőek követelményeként valamely tantárgy/ak/ból a
követelményeknek nem felel meg.
III.9. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
III.9.1. Az iskolai tanulmányi munka írásban, szóban vagy gyakorlatban történő
ellenőrzésének és szöveges értékelésének módja
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III.9.1.1. Az értékelés kategóriái 1. osztálytól a 2. évfolyam félévéig
Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam
követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, véleménye
és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések
meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani.
Jól teljesített / Jól megfelelt
A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé
bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget
igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.
Megfelelően teljesített / Megfelelt
A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása
során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések
meglátására csak segítséggel képes.
Felzárkóztatásra szorul
A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására
is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni,
fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
III.9.1.2. Szóbeli számonkérés:
Szóbeli formák:
o felelet
o hangos olvasás
o memoriterek, versmondás
- Az előzetesen leadott tananyag visszakérdezése, hangos olvasás, lehetőleg minden tanórán legyen
jelen (havonta egyszer minden tanulóra kerüljön sor).
Értékelése szövegesen és szimbólumokkal is végezhető a tanító belátása alapján.
III.9.1.2. Írásbeli számonkérés:
Írásbeli formák:
o felelet (írásbeli)
o témazáró dolgozat
o teljesítménymérő dolgozat
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o félévi, év végi dolgozat
o szintmérések 4. évfolyam végén
- A felmérések időpontját a tananyagban való előrehaladás alapján a pedagógus határozza meg
és közli annak lehetséges időpontját a tanulóival.
- Egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozat íratható alsó tagozaton, felső tagozaton kettő.
- Hosszabb tanítási szünet utáni első napon nem íratunk felmérő dolgozatot.
-

A feladatok megoldásakor (1. oszt. kivételével) a tanulók teljesen önállóan dolgoznak. Az
első évfolyamon a tanító irányításával annak utasítása alapján dolgoznak a gyerekek.

-

Betegség esetén adunk tanulóinknak a lemaradás pótlására időt, segítséget a hiányzás
mértékének megfelelően.

-

A beszámoltatás, értékelés során tanulóinkat az alábbi normákhoz viszonyítjuk.
- tantervi követelmények
- tantárgy tartalmából fakadó kritériumok (pl: előírt írásminta)
- általánosan elfogadott kategóriákhoz
- általunk felállított mércéhez, saját elvárásainkhoz
- az osztály teljesítményéhez
- önmagához képest való fejlődéséhez

III.9.1.3. A tanulók teljesítményének tantárgyankénti értékelése
III.9.1.3.1. A tantárgyak érékelése 1. évfolyam végén és az I. félévben
Értékelés megnevezése

Gyakoriság

Szóbeli értékelés

Folyamatosan naponta

Írásbeli értékelés

A tanmenet
megfelelően
A
használt
tanmeneteinek
alapján

Felmérők,
Tudáspróbák,
Dolgozatok
Általános minősítés

Módja
A pedagógus
szimbólumokkal

által

haladásának Szöveges értékelés
tankönyvek Százalékos kiértékelés
utasításai

Negyedévente

Minősítéssel
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-

kiválóan megfelelt
jól megfelelt
megfelelt
felzárkóztatásra szorult

III.9.1.3.2. A tantárgyak értékelése a 2-4. évfolyamon
Értékelés megnevezése

Gyakoriság

Szóbeli értékelés

Folyamatosan naponta

Írásbeli értékelés

A
tanmenet
megfelelően
A
használt
tanmeneteinek
alapján

Felmérők,
Tudáspróbák,
Dolgozatok
Általános minősítés
Tudásszint mérés
- Magyar nyelv
- Magyar irodalom
Matematika

Módja
Szimbólumok érdemjegyek

haladásának Érdemjeggyel
tankönyvek Érdemjeggyel
utasításai

Félév
Év vége

szöveggel
érdemjeggyel

Május vége

%-ban kifejezve

III.9.1.3.3. Értékelés magyar nyelv és irodalom tantárgyból az I. évfolyamon
Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai:
• tantárgy iránti érdeklődés aktivitás
• beszédfejlettség, beszédfegyelem
• egyszerű szóbeli közlések, utasítások megértése
• szavak hangokra, szótagokra bontása
• tanult betűk felismerése
• helyes beszédlégzés kialakulása
• szavak olvasása
• mondatok olvasása
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Írásbeli szöveges értékelés szempontjai:
• a munkához való hozzáállás, munkavégzés
• beszédtevékenység, beszédfegyelem, szóbeli megnyilatkozások
• szavak hangokra bontása, szótagolás
• tanult betűk felismerése: írott, nyomtatott alakról
• hangos olvasás technikájának fejlődése
• betűalakítás, betűkapcsolás, másolás, emlékezetből írás
• írástechnika, külalak
Értékelt tevékenység magyar nyelv-és irodalom tantárgyból 1. évfolyam I. félév
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

MINŐSÍTÉS

teljesített

Önálló munkavégzés

Példás

Beszéd

Jól teljesített

Megfelelően

Felzárkóz-

teljesített

tatásra szorul

Változó

gyenge

Jó
választékosan

rövid

szavakkal válaszol

fejezi ki magát mondatokkal
Szavak bontása hangokra biztos
Hangok ejtése

bizonytalan

pontos

pontatlan

pontosan ejti

cseréli

Olvasás

1-2

hangot hangokat

hibásan ejt

a több hangot hibásan
ejt,

torzítja

hangokat

Tanult betűk felismerése

biztos

bizonytalan

nem ismeri

Olvasás

folyamatos

szóképekben

szótagol

szólamokban,

kevés hibával

betűz

Betűkapcsolás

pontos, kevés több hibával

akadozó

hibával

nem tudja

szabályos

néhány betűje szabálytalanul
szabálytalan

Írás

nem tudja

Betűalakítás

szabályos

kapcsol

néhány betűje szabálytalan
szabálytalan

Másolás

hibátlan

kevés hibával
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Írásbeli munkája
Tollbamondás

rendezett,

rendezetlen,

tiszta

átírt

hibátlan

kevés hibával

piszkos, rendetlen
sok hibával

Értékelt tevékenység magyar nyelv és irodalom tantárgyból I. évfolyam II. félév
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

Jól

Megfelelően

Felzárkóz-

MINŐSÍTÉS

teljesített

teljesített

teljesített

tatásra szorul

Önálló munkavégzés

Példás

Jó

Változó

gyenge

Beszéd

választékosan rövid
fejezi

szavakkal válaszol

ki mondatokkal

magát
Szavak bontása hangokra
Hangok ejtése

biztos

bizonytalan

pontos

pontatlan

pontosan ejti

cseréli

Olvasás

1-2

hangot hangokat

hibásan ejt

a több hangot hibásan
ejt,

torzítja

hangokat

Tanult betűk felismerése

biztos

bizonytalan

nem ismeri

Olvasás

folyamatos

szóképekben

szótagol

Betűkapcsolás

szólamokban, kevés hibával

betűz

pontos, kevés több hibával

akadozó

hibával

nem tudja

szabályos

néhány betűje szabálytalanul
szabálytalan

Betűalakítás

Írás

nem tudja

szabályos

kapcsol

néhány betűje szabálytalan
szabálytalan

Másolás

hibátlan

kevés hibával

sok hibával

Írásbeli munkája

rendezett,

rendezetlen,

piszkos, rendetlen

tiszta

átírt

hibátlan

kevés hibával

Tollbamondás
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III.9.1.3.4. Értékelés matematika tantárgyból I. évfolyamon
Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai:
• a tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás
• számfogalom
• tulajdonságok felismerése, azonosítás, halmazok összerakása
• állítások igazságának eldöntése
• eligazodás a tízes számrendszerben 20-as számkörben
• matematikai jelek felismerése, alapfogalmak használata
• szóbeli számolási készség
• szöveges feladatok értése
• pontosság, eszközhasználat
• síkbeli tájékozottság, megfigyelés megfogalmazása
• mérőeszközök ismerete
Írásbeli szöveges értékelés szempontjai:
• számfogalom kialakulása
• a feladatokhoz való hozzáállás
• matematikai jelek ismerete
• számjegyek írása, olvasása
• eligazodás a tízes számrendszerben, 20-as számkörben
• számok közötti reláció felismerése
• műveletfogalom, számolási készség
• nyitott mondatok problémamegoldás
• mérési tevékenységben való jártasság
• tér és sík geometriai szemlélet alakítása
•

szöveges feladatok értése, lejegyzése

Értékelt tevékenység matematika tantárgyból I. évfolyam I. félév
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ÁLTALÁNOS

Kiválóan

MINŐSÍTÉS

teljesített

Önálló munkavégzés

Példás

Jól teljesített
Jó

Számfogalom

Megfelelően Felzárkóztatásra
teljesített

szorul

Változó

gyenge

kialakult

bizonytalan

kialakulatlan

Számok nagyságszerinti összehasonlítása

tudja

téveszti

nem tudja

Számjegyek írása, olvasása

tudja

téveszti

nem tudja

felismeri

téveszti

nem tudja

biztos

bizonytalan

nem tudja

Művelet fogalom

jó

megfelelő

gyenge

Számok bontása

jó

megfelelő

gyenge

Számok közötti reláció felismerése

jó

megfelelő

gyenge

Írásbeli munkája

szép

elfogadható

hanyag

Számok sorba rendezése

tudja

téveszti

nem tudja

Számszomszédok

tudja

téveszti

nem tudja

jó

megfelelő

gyenge

Páros-páratlan számokat
Matematikai jelek felismerése

Sorozatok folytatása

Értékelt tevékenység matematika tantárgyból I. évfolyam II. félév
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

Jól

Megfelelően

Felzárkóz-

MINŐSÍTÉS

teljesített

teljesített

teljesített

tatásra szorul

Önálló munkavégzés

Példás

Jó

Változó

gyenge

Számfogalom

kialakult

bizonytalan

kialakulatlan

Számok nagyságszerinti összehasonlítása

tudja

téveszti

nem tudja

Számjegyek írása, olvasása

tudja

téveszti

nem tudja

felismeri

téveszti

nem tudja

biztos

bizonytalan

nem tudja

Művelet fogalom

jó

megfelelő

gyenge

Számok bontása

jó

megfelelő

gyenge

Számok közötti reláció felismerése

jó

megfelelő

gyenge

szép

elfogadható

hanyag

Páros-páratlan számokat
Matematikai jelek felismerése

Írásbeli munkája
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Számok sorba rendezése

tudja

téveszti

nem tudja

Számszomszédok

tudja

téveszti

nem tudja

jó

megfelelő

gyenge

Sorozatok folytatása

III.9.1.3.5. Értékelés környezetismeret tantárgyból I. évfolyamon
Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai:
• a tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás
• a tanulók megfigyelési képessége
• az információk megőrzése, felidézése
• megismerési módszerek alkalmazása
• együttműködési képesség társakkal, tanítókkal
• szóbeli kifejezőképesség
• gondos munkavégzés
• környezetkultúra alapfogalmainak ismerete
• tájékozódás térben-időben
Írásbeli szöveges értékelés szempontja:
• tantárgy iránti érdeklődés, tanórai aktivitás
• megismerési módszerek alkalmazása (megfigyelés tapasztalat, kísérlet)
• gondolkodási műveletek (analízis, színtézis összehasonlítás, csoportosítás, fogalomalkotás)
• gyűjtőmunka
• információk megőrzése, felidézése
• természethez való érzelmi viszony megnyilvánulásai
• a tanuló írásbeli munkája
Értékelt tevékenység környezetismeret tantárgyból I. évfolyam I. félév
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

MINŐSÍTÉS

teljesített

Önálló munkavégzés

Példás

Jól teljesített
Jó
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Tájékozódás térben

biztosan

segítséggel

nehezen

Tájékozódás időben

biztosan

segítséggel

nehezen

Testséma ismerete

tudja

téveszti

nem tudja

Évszakok ismerete

tudja

téveszti

nem tudja

Ünnepeink ismerete

ismeri

téveszti

nem ismeri

Gyalogos közlekedés szabályainak ism.

kialakult

bizonytalan

kialakulatlan

Lakóhelyismeret

tájékozott

megfelelő

tájékozatlan

Értékelt tevékenység környezetismeret tantárgyból I. évfolyam II. félév
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

MINŐSÍTÉS

teljesített

Önálló munkavégzés

Példás

Jól teljesített
Jó

Megfelelően Felzárkóz-tatásra
teljesített

szorul

Változó

gyenge

Tájékozódás térben

biztosan

segítséggel

nehezen

Tájékozódás időben

biztosan

segítséggel

nehezen

Testséma ismerete

tudja

téveszti

nem tudja

Évszakok ismerete

tudja

téveszti

nem tudja

Ünnepeink ismerete

ismeri

téveszti

nem ismeri

Gyalogos közlekedés szabályainak ism.

kialakult

bizonytalan

kialakulatlan

Lakóhelyismeret

tájékozott

megfelelő

tájékozatlan

III.9.1.3.6. Értékelés ének-zene tantárgyból I. évfolyamon
Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai:
• a tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás
• együttműködési képesség társakkal, tanítóval
• ritmusérzék fejlődése
• éneklési kultúra
• zenei olvasás-írás
• zeneértés

Pedagógiai Program
141

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

Írásbeli szöveges értékelés
• tanórai aktivitás
• társaikhoz való viszony, együttműködés
• népi játékok, népszokások ismerete
• zenei olvasás-írás
• zenehallgatás-zeneértés
• éneklési kultúra
Értékelt tevékenység ének-zene I. évfolyam I. félév és II. félév
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

MINŐSÍTÉS

teljesített

Jól teljesített

Megfelelően

Felzárkóz-tatásra

teljesített

szorul

Daléneklés

jó

megfelelő

gyenge

Ritmus felismerése

jó

megfelelő

gyenge

Ritmus hangoztatása

biztos

bizonytalan

nem tudja

Ritmusírás (kirakás)

jó

megfelelő

gyenge

Dallamfelismerés

jó

megfelelő

gyenge

példás

jó

nem ismeri

felismeri

bizonytalan

nem ismeri fel

példás

megfelelő

motiválatlan

pontosan tudja

téveszt

nem tudja

Gyermekjátékok ismerete, alkalmazása
Hangeffektusok felismerése
A zene iránti befogadói képessége
Szövegtudás

III.9.1.3.7. Értékelés életvitel és gyakorlat tantárgyból 1. évfolyamon
Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai:
• a tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás
• elemi munkaszokások (rend, pontosság, balesetvédelem)
• gyakorlottság az elvárható eszköz és szerszámhasználatban
• megfigyelőképesség (anyagok tulajdonságainak és alakíthatóságának ismerete)
• összefüggések felfedezése az anyagok és a belőlük készült tárgyak tulajdonságai között
• alkotóképesség, kreativitás
• közlekedési ismeretek
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Írásbeli szöveges értékelés szempontjai:
• a feladatokhoz való hozzáállás, munkavégzés
• eszközhasználat
• kivitelezés
• anyagismeret
• munkavégzés, munkafegyelem
Értékelt tevékenység technika tantárgy I. évfolyam.
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

MINŐSÍTÉS

teljesített

Jól teljesített

Példás
Balesetvédelmi szab.
Betartása
Gyűjtőmunka
Munkavégzés
Alak - és
formaábrázolása
Színismeret
Tér – forma – szín
alkalmazása
Elkészített
munkadarab
esztétikuma

Megfelelően

Felzárkóz-tatásra

teljesített

szorul

Változó

gyenge

Jó

gondosan betartja

részben tartja be

balesetveszélyesen dolgozik

rendszeres
gondos
kifejező formák
méretek
felismeri a
színeket

rendszertelen
önálló

nem végzi
segítségre szorul

felismerhető

nehezen felismerhető

bizonytalan

nehezen ismeri fel

jó

megfelelő

segítségre szorul

tiszta, tetszetős

elfogadható, kissé
maszatos

rendetlen
nem ismerhető fel

célirányos

felismerhető,
pontatlan
segítségre szorul

találó

sematikus

segítségre szorul

biztosan
alkalmazza

segítséggel
alkalmazza

nehezen alkalmazza

Jó

megfelelő

hibás

tudja
kialakult

téveszti
bizonytalan

nem tudja
kialakulatlan

Emberábrázolása

pontosan ábrázol

Eszközhasználat
Ötletgazdagság –
kifejezőkészség
Tanult gyakorlati
tevékenységek
alkalmazása
Arányok helyes
megválasztása
Anyagismeret
Kitartás, pontosság
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III.9.1.3.8. Értékelés magyar nyelv és irodalom tantárgyból II. évfolyamon
Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai:
• szóbeli közlések helyes hangereje, hanglejtése
• szóbeli kifejezőképesség fejlődése
• egyszerű szóbeli közlések, utasítások megértése
• a hangos olvasási készség fejlődése
• szövegértő műveletek végzése
• íráskészség fejlődése
• a tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás
Írásbeli szöveges értékelés szempontjai:
• a feladatokhoz való hozzáállás, munkavégzés
• beszédtevékenység, szókincs, szóbeli szövegalkotás
• olvasástechnika
• szövegértést bizonyító munkavégzés
• írástechnika, külalak
• helyesírás
III.9.1.3.9. Értékelés vizuális kultúra tanrágyból I-II. évfolyamon
Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai:
• a tantárgy iránti érdeklődés
• tulajdonságok megfigyelése
• rajzi eszközök használata, pontossága, pontatlanság
• kézelőerő, kreativitás
• gyűjtő munka
• vizuális nyelv használatának fejlődése
Írásbeli szöveges értékelés szempontjai:
• a feladatokhoz való hozzáállás, munkavégzés
• kreativitás
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• térszemlélet, forma, színismeret alakulása
• rajzi eszközök használata
• munkavégzés
Értékelt tevékenység rajz tantárgyból I-II. évfolyam
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

Jól

Megfelelően

Felzárkóztatásra

MINŐSÍTÉS

teljesített

teljesített

teljesített

szorul

Önálló munkavégzés

Példás

Jó

Változó

Gyenge

Balesetvédelmi

Gondosan

szabályok

betartja

Részben tartja be

Balesetveszélyesen
dolgozik

betartása
Gyűjtőmunka

Rendszeres

Rendszertelen

Nem végzi

Munkavégzés

Gondos

Önálló

Segítségre szorul

Alak-és

Kifejező formák,

Felismerhető

Nehezen felismerhető

formaábrázolása

méretek

Színismeret

Felismeri a

Bizonytalan

Nehezen ismeri fel

Jó

Megfelelő

Segítségre szorul

Tiszta, tetszetős

Elfogadható, kissé maszatos

Rendetlen

Emberábrázolása

Pontosan ábrázol

Felismerhető, pontatlan

Nem ismerhető fel

Eszközhasználat

Célirányos

Segítségre szorul

Nem megfelelő

Ötletgazdagság-

Találó

Sematikus

Segítségre szorul

Tanult gyakorlati

Biztosan

Segítséggel alkalmazza

Nehezen alkalmazza

tevékenységek

alkalmazza
Megfelelő

Hibás

színeket
Tér-forma-szín
alkalmazása
Elkészített
munkadarab
esztétikuma

kifejezőkészség

alkalmazása
Arányok helyes

Jó

megválasztása
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Anyagismeret

Tudja

Téveszti

Nem tudja

Kitartás,

kialakult

bizonytalan

kialakulatlan

pontosság
III.9.1.3.10. Értékelés testnevelés és sport tantárgyból I-II. évfolyamon
Folyamatos szóbeli értékelés szempontjai:
• A tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás
• Társaihoz való viszony
• Egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény
• Mozgáskoordináció
• Szabályok, utasítások betartása
• Higiéniai szokások alakulása
Írásbeli szöveges értékelés szempontjai:
• A tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás
• Egyéni képességeinek megfelelő teljesítés
• Mozgáskoordinátái
• Szabályok, utasítások betartása – játék kultúra
• Higiéniai szokások alakulása
• Társaihoz való viszony
• Állóképesség
Értékelt tevékenység testnevelés tantárgyból I – II. évfolyamon
Értékelt tevékenység testnevelés tantárgyból
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

MINŐSÍTÉS

teljesített

Rendgyakorlatok

Jól teljesített

Vezényszóra végrehajtja
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Ugrás

Jó

Megfelelő

Futás

Jó

Megfelelő

Dobás

Jó

Megfelelő

Gimnasztikai
alapfogalmak

Ismeri

Hiányosan ismeri

Játékok ismerete

Ismeri

Nem ismeri

Szabályok betartása

Önállóan betartja

Nem tartja be

Feladattudata

együttműködő

elutasító

III.9.1.3.11. Értékelés hit- és erköltcstan tantárgyból
A folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai:
- a tárgy iránti érdeklődés aktivitás
- történetek ismerete
- aranymondások ismerete
- ünnepek ismerete
- az információk megőrzése, felidézése
- gondos munkavégzés
- szóbeli kifejezőképesség
- együttműködési készség
Az írásbeli szöveges értékelés szempontjai:
-

bibliai történetek ismerete

-

a történetekhez tartozó aranymondás ismerete

-

hitvallásunk, református vallásunk ismerete

-

ismeretek alkalmazása mindennapjainkban

-

viselkedési kultúra

-

saját gyülekezetébe való bekapcsolódás

-

ünnepek ismerete
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Értékelt tevékenység hit- és erkölcstan tantárgyból
ÁLTALÁNOS

Kiválóan

MINŐSÍTÉS

teljesített

Bibliai történetek Választékosa
ismerete

n,

Jól teljesített

Megfelelően

Felzárkóztatásra

teljesített

szorul

röviden

segítséggel

nehezen

bizonytalanul

segítséggel

Nem tudja

ismeri

téveszti

Kialakulatlan

segítséggel

téveszti

Nem tudja

biztosan,

pontosan
A

történetekhez pontosan

tartozó
aranymondás
Ünnepeink

Biztosan

ismerete

tudja

Hitvallásunk,

Pontosan,

református

biztosan

vallásunk
ismerete
Énekek ismerete

Biztosan

segítséggel

Bizonytalan

Nehezen

Ismeretek

Ismeri,

segítséggel

Téveszti

Nem tudja

alkalmazása

kialakult

Kialakult

segítséggel

Téveszti

Kialakulatlan

Saját

Biztosan

Segítséggel

kialakulatlan

Nem megfelelő

gyülekezetébe

alkalmazza

alkalmazza

mindennapjainkb
an
Viselkedési
kultúra

való
bekapcsolódás
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III.9.2. A tanulók teljesítményének értékelése, minősítésének formája és követelményei
III.9.2.1. Félévi és év végi értékelés és minősítés
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor a tanulókat szövegesen
értékeljük. A többi évfolyamon félévkor is és év végén is osztályzattal minősítünk.
A szöveges értékelés mellett félévkor és év végén tantárgyi dicséretet kaphatnak a tanulók, illetve a
bizonyítvány gyenge rovatában az a tantárgy kerül beírásra, amelyből a tanuló gyengén teljesített.
-

Jeles (5)

-

Jó (4)

-

Közepes (3)

-

Elégséges (2)

-

Elégtelen (1)

Második évfolyam végétől a nyolcadik évfolyam végéig tantárgyi dicséretet kaphatnak a tanulók.
A félévi értékelésnél „5d” jelölést használunk az értékelő naplóban és a tájékoztató füzetben is.
Második-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a legalább hat tantárgyi dicsérettel rendelkező
tanulók nevelőtestületi dicséretben részesülnek.
III.9.2.2. A tantárgyi teljesítmények érdemjeggyel történő értékelésének kritériumai
Tanév közben első évfolyamon a tanulók teljesítményét nem érdemjeggyel, hanem életkornak
megfelelő jelzésekkel értékeljük a szöveges értékelés mellett.
Második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményének értékelése érdemjeggyel történik:
Jeles (5)
A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel.
Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot.
Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz.
Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja.
A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a
megoldáshoz.
Jó (4)
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.
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Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan.
Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat.
Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.
Közepes (3)
Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti.
Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt.
Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel.
Elégséges (2)
A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz
feltétlenül szükséges.
Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul.
Elégtelen (1)
A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.
Az egyes írásbeli teljesítmények %-os és osztályzattal történő érdemjegy átszámítási módja:
-

0-34 % (1) elégtelen

-

35-59 % (2) elégséges

-

60-74 % (3) közepes

-

75-90% (4) jó

-

91-100 % (5) jeles

A százalékos értékelés angol nyelvből az általánosan elfogadottól az alábbiakban tér el:
o Az írásbeli feleletek értékelésénél (szódolgozat, egy-egy anyagrész érintő dolgozat,
témazáró dolgozat) a következő százalékos szintek érvényesek:
▪ 0-34 %

elégtelen

▪ 35-54 %

elégséges

▪ 55-69 %

közepes

▪ 70-84 %

jó

▪ 85-100 %

jeles

o A több témakört vagy az egész könyvet átfogó, valamint a 8. évvégi írásbeli vizsga
étékelésénél a következő százalékok érvényesek:
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▪ 0-24 %

elégtelen

▪ 25-39 %

elégséges

▪ 40-59 %

közepes

▪ 60-79 %

jó

▪ 80-100 %

jeles

III.9.2.3. Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
•

Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, fejlesztése.
Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális szükségletének
megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az önállóság fokozása.

•

A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása.

•

A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni
érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása.

•

Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek,
képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés.

•

A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében történő
megszilárdítása, kiegészítése, bővítése.

•

A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb
képességűekkel való differenciált foglalkozás.

•

A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.

•

Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó
szerepének, hasznosságának felismertetése.

•

Önképzésre nevelés.

•

Önálló gyűjtőmunka végzése.

•

Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül.

•

Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés.

•

A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok.
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III.9.2.4. Az írásbeli beszámoltatás formái
A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot íratunk.
Az 5. évfolyamon a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében az év eleji szintfelmérő dolgozat
anyagát magyar nyelvből és matematikából a negyedik és ötödik évfolyamon tanító szaktanárok
együttesen állítják össze.
A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók egyenletesebb terhelése
érdekében a felső tagozaton a témazáró dolgozatok időpontját a tanári szobában kifüggesztett
táblázat segítségével egyeztetjük.
A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 percesek,
bármelyik tanítási órán előzetes bejelentés nélkül írathatók.
III.9.2.5. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elvei és korlátai
Iskolánkban a házi feladatokkal kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesüljenek:
-

A hét közben kapott feladatokat lehetőleg a napköziben és a tanulószobán oldják meg a
gyerekek.

-

A tanulók a hétvégékre kaphatnak mind írásbeli, mind szóbeli feladatokat is, de nem
többet, mint egyik óráról a másikra.

-

A tanítási szünetek idejére: A szokásos, egyik óráról a másikra feladott feladatokon túl
nem kaphatnak sem szóban, sem írásban több házi feladatot.

-

A pedagógus által adott házifeladatot az óra végén megfelelően elő kell készíteni,
valamint a következő órán azt ellenőrizni kell.

-

A házifeladat mennyisége arányos legyen az órán megoldott, megoldható feladatok
mennyiségével.

-

A házi feladat el nem készítése érdemjeggyel nem értékelhető.

III.9.2.6. Oktatási eredményvizsgálatok
•

„Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a feladatok
meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével.
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•

„Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított anyagon
mérik az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, matematika).

•

Országos mérések 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában.

•

Központi felvételire előkészítő próbamérések 8. évfolyamon

III.9.3. A tanulók továbbhaladása, a tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
III.9.3.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a
továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét
és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.
III.9.3.2. Osztályozó vizsga
Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak
osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
•

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

•

az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,

•

egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,

•

ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,

•

magántanuló volt.

III.9.3.3. Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen
osztályzata.
III.9.3.4. Évfolyamismétlés
Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt
meg.

Pedagógiai Program
153

Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.
OM: 201470

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a
megismételt évről kap.
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni, vagy
a szülő írásban ezt kéri.
Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának első évében nem
utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelményeket nem teljesítette.
III.10. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség
kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
Településünkön nem élnek nemzetiségek, ezért iskolánkban nem releváns.
III.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi

tanulónak

joga van képességei

minél

maradéktalanabb kibontakoztatására,

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos
helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja
iskolai sikerességüket.
Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség megteremtése
érdekében:
•

kulcskompetenciák fejlesztését,

•

az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a digitális
tananyagok felhasználásának elősegítését,

•

méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,

•

a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,

•

tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,

•

a differenciáló módszerek alkalmazását,

•

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelését,

•

a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását,

•

környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,
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•

egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását,

•

hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,

•

a tanulói aktivitás növelésévt a tanítási órákon,

•

a tanulási attitűd pozitív átformálását,

•

a továbbtanulás támogatását,

•

személyiségfejlesztést és közösségépítést,

•

a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését,

•

partnerközpontú nevelést.

III.12. Részletes helyi tantervek (külön egységként)
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IV. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
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IV.1. A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata
Az Erőss Lajos Református Általános Iskola módosított helyi Pedagógiai Programját az
intézményvezető a nevelőtestület elé terjesztette 2020. augusztus 28-án, amelyet az előterjesztés
napján a nevelőtestület elfogadott a Nkt. 70.§. (2) bekezdése alapján.
Felülvizsgálatát 2021. évben határozta meg.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola
könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola
honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén.
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található
meg:
• az iskola fenntartójánál,
• az iskola irattárában,
• az iskola nevelői szobáiban,
• az iskola intézményvezetőjénél és intézményvezető helyettesénél,
•

az iskola könyvtárában,

• az iskola honlapján.
A pedagógiai programról a szülők felé, erre vonatkozó kérés esetén tájékoztatást az osztályfőnökök, az
intézményvezető-helyettesek, valamint az intézményvezető köteles tájékoztatást adni.
Püspökladány, 2020. augusztus 28.
Biróné Szabó Brigitta
mb. intézményvezető
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IV.2. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai

A módosított pedagógiai programot a humán munkaközösség 2020. augusztus 14-én véleményezte
és elfogadásra javasolta.
Püspökladány, 2020. augusztus 14.
.............................................
munkaközösség-vezető

A módosított pedagógiai programot a reál munkaközösség 2020. augusztus 14-én véleményezte és
elfogadásra javasolta.
Püspökladány, 2020. augusztus 14.
.............................................
munkaközösség-vezető

A módosított pedagógiai programot a testnevelés munkaközösség 2020. augusztus 14-én
véleményezte és elfogadásra javasolta.
Püspökladány, 2020. augusztus 14.
.............................................
munkaközösség-vezető

A módosított pedagógiai programot az intézmény diákönkormányzata 2020. augusztus 28-án tartott
ülésén megismerte, véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok.
Püspökladány, 2020. augusztus 28.
.............................................
diákönkormányzat képviselője
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A módosított pedagógiai programot a szülői szervezet (közösség) ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát jelen pedagógiai
program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.
Püspökladány, 2020. szeptember 04.
.............................................
szülői szervezet (közösség)
képviselője
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IV.3. A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék
A módosított pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2020. augusztus 28-án napján
tartott értekezletén elfogadta.
Püspökladány, 2020. augusztus 28.
.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

.............................................
P.H.

hitelesítő nevelőtestületi tag

A módosított pedagógiai programot jóváhagyom.
Püspökladány, 2020. augusztus 28.

……………………………….
mb. intézményvezető
P. H.
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IV.4. Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat
A módosított pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. §
(1)

bekezdése

értelmében,

a

fenntartóra

többletkötelezettséget

telepítő

rendelkezések

vonatkozásában a Püspökladányi Református Egyházközség, mint az intézmény fenntartója
egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult
képviselője a módosított pedagógiai program rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.
Püspökladány, 2020. augusztus 28.

……………………………….

……………………………

gondnok

lelkipásztor

fenntartó képviselője

fenntartó képviselője
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