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1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A 

KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTANDÓ  TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK   ÓRASZÁMA 

MEGNEVEZÉSE  

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az 

alábbi kerettantervekre épül: 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, 

valamint 

2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”. 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által 

előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven 

százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő 

tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben 

meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 

alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, 

az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

NORMÁL TANTERVŰ OSZTÁLYOK: 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

3. évfolyam Magyar nyelv  0,5óra 

 Irodalom 0,5 óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Irodalom 1 óra 

4. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv  1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Magyar nyelv  1 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 
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EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI OSZTÁLY: 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

3. évfolyam Magyar nyelv  1óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Irodalom 1 óra 

4. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Angol nyelv 3 óra 

8. évfolyam Angol nyelv 3 óra 

 

EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA CSOPORT: 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

3. évfolyam Magyar nyelv  1óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Irodalom 1 óra 

4. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Matematika 2 óra 

8. évfolyam Matematika 2 óra 

 

 A 2020/2021-ES TANÉVTŐL A VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ  TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK 

ÓRASZÁMA, MEGNEVEZÉSE  

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az 

alábbi kerettantervekre épül: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló rendelet alapján készült: 

 „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, valamint „Kerettanterv az általános 

iskola 5-8. évfolyamára”. 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által 

előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a nyolcvan 

százalékát fedik le, a fennmaradó húsz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben 

szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben 

meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 
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A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 

alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, 

az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

NORMÁL- EMELT ANGOL- EMELT MATEMATIKA TANTERVŰ CSOPORTOK: 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv  1óra 

2. évfolyam Matematika 1óra 

3. évfolyam Irodalom 1óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Irodalom 1 óra 

4. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Irodalom 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv  0,5 óra 

7. évfolyam Matematika 0,5 óra 

8. évfolyam Magyar nyelv  1 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

 

EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI CSOPORT: 

A szabadon tervezhető órakereten felül a jogszabály adta lehetőséggel élve további 2 órával 

megnöveltük az angol nyelvi órák számát 5-8. évfolyamon az emelt szintű angol nyelvi 

csoportokban. 

 

EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA CSOPORT: 

A szabadon tervezhető órakereten felül a jogszabály adta lehetőséggel élve további 1 órával 5., 

6., 8. évfolyamon; 1,5 órával a 7. évfolyamon  megnöveltük a matematika órák számát az emelt 

szintű matematika csoportban. 

Iskolánk a választható tantárgyak közül ötödik évfolyamon a Hon- és népismeret tantárgyat, 6. 

évfolyamon a Dráma és színház, 7. évfolyamon a Gazdasági és pénzügyi kultúra tantárgyat 

tanítja. 

 

 

Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B 

változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene  A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom  A változat 

5-8. évfolyam Emelt matematika  A változat 
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5-7. évfolyam Technika és tervezés „A” modul 

7-8. évfolyam Biológia  A változat 

7-8. évfolyam Fizika  B változat 

7-8. évfolyam Kémia B változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

7. évfolyam Technika életvitel és gyakorlat A változat 

 

 

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják csoportbontásban. 

 

Iskolánk „Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/tehetségpont”. Referencia 

intézményként a jó gyakorlatunk az alsó tagozaton a képességfejlesztés tantárgy, felső tagozaton 

a tanulásmódszertan tantárgy. Ezért alsó tagozaton kötelezően választandó tantárgyként tanítjuk 

valamennyi tanulónknak a képességfejlesztés tantárgyat. A felső tagozaton kötelezően 

választandó tantárgyként tanítjuk a normál tantervű osztályokban és az emelt szintű matematika 

csoportban lévő tanulóinknak a tanulásmódszertan tantárgyat 5-6. évfolyamon, 7-8. évfolyamon 

a gazdasági és pénzügyi kultúra tantárgyat. 

 

Ötödik évfolyamtól lehetőséget adunk tanulóinknak angol nyelvből és matematikából emelt 

szintű képzésben való részvételre. A tanulók 4. évfolyam végén nyújthatják be a jelentkezéseket. 

Azok a tanulók kerülhetnek be az emelt szintű csoportokba, akik a komplex mérés (kreativitás, 

főfogalom, tantárgyi tesztek: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv) alapján a 

legjobb teljesítményt nyújtották a jelentkezők közül. A mérést kiegészíti a tanítói jellemzés is, 

mely az első négy év munkáját értékeli. 

Az osztályok kialakítása: egy emelt tantervű csoporthoz egy normál tantervű csoport kerül. 
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TANTERVI ÓRASZÁMOK 

NORMÁL TANTERVŰ OSZTÁLYOK 

 

ÓRATERV 

                                                                                       2022/2023                                           2022/2023 

                                                            2021/20222                                  2021/2022 

Tantárgyak  3. 4.  7. 8. 

Magyar nyelv  2,5 2  2 3 

Irodalom  4,5 5  2 2 

Angol nyelv   2  3 3 

Matematika  5 5  4 4 

Etika/ Hit és 

erkölcstan 
 1 1  1 1 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

    2 2 

Természetismeret       

Környezetismeret  1 1    

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene  2 2  1 1 

Hon- és népismeret       

Vizuális kultúra  2 2  1 1 

Informatika     1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
 1 1  1  

Testnevelés és sport  5 5  5 5 

Osztályfőnöki     1 1 

       

Képességfejlesztés  1 1    

Tanulásmódszertan       

Gazdasági és 

pénzügyi kultúra 
    1 1 

Felhasznált órakeret  25 27  31 31 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
 25 27  31 31 
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EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI OSZTÁLY 

 

ÓRATERV 

                                                                                       2022/2023                                           2022/2023 

                                                            2021/20222                                  2021/2022  

Tantárgyak  3.  4.   7.  8.  

Magyar nyelv   2,5 2  1 2 

Irodalom  4,5 5  2 2 

Angol  nyelv   2  6 6 

Matematika  5 5  3 3 

Etika/ Hit és 

erkölcstan 
 1 1  1 1 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

    2 2 

Természetismeret       

Környezetismeret  1 1    

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-

egészségtan 
    2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene  2 2  1 1 

Hon- és népismeret       

Vizuális kultúra  2 2  1 1 

Informatika     1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
 1 1  1  

Testnevelés és sport  5 5  5 5 

Osztályfőnöki     1 1 

       

Képességfejlesztés  1 1  - - 

Felhasznált 

órakeret 
 25 27  31 31 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
 25 27  31 31 
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EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA CSOPORT 

ÓRATERV 

                                                                                       2022/2023                                           2022/2023 

                                                            2021/20222                                  2021/2022 

Tantárgyak 

  3.  4.   7.  8.  

Magyar nyelv és   2,5 2  1 2 

Irodalom  4,5 5  2 2 

Angol  nyelv   2  3 3 

Matematika  5 5  5 5 

Etika/ Hit és 

erkölcstan 
 1 1  1 1 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

    2 2 

Természetismeret       

Környezetismeret  1 1    

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-

egészségtan 
    2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene  2 2  1 1 

Hon- és népismeret       

Vizuális kultúra  2 2  1 1 

Informatika     1 1 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  
 1 1  1  

Testnevelés és 

sport 
 5 5  5 5 

Osztályfőnöki     1 1 

       

Képességfejlesztés  1 1  - - 

Tanulásmódszertan  - -  - - 

Gazdasági és 

pénzügyi kultúra 
    1 1 

Felhasznált 

órakeret 
 25 27  31 31 

Rendelkezésre 

álló órakeret 
 25 27  31 31 



HELYI TANTERV 

 

 

8 

 

TANTERVI ÓRASZÁMOK  

NORMÁL TANTERVŰ CSOPORT 

ÓRATERV 

 2020/ 

2021. 
 

2020/ 

2021. 
 

 2021/2022.  2020/2021.  

 2022/2023.  2022/2023.  

 2023/2024. 

Tantárgyak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv 3+1 3+1 2 2 2 2 1+0,5 1+1 

Irodalom 4 4 3+1 3+1 2 2+1 2 2 

Angol nyelv    2 3 3 3 3 

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

Etika/ Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem     2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek        1 

Természettudomány     2 2   

Környezetismeret   1 1     

Fizika       1 2 

Kémia       1 2 

Biológia       2 1 

Földrajz       2 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Hon- és népismeret     1    

Dráma és színház      1   

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Gazdasági és pénzügyi 

kultúra 
      1  

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 28 27 28 28 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 2 2 0 1 2 2 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

Csoportbontás:          

Angol         

Matematika         

Digitális kultúra         
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EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI CSOPORT  

 

ÓRATERV  

 2020/ 

2021.  

2020/ 

2021.  

 2021/2022.  2021/2022.  

 2022/2023.  2022/2023.  

 2023/2024. 

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

Magyar nyelv 3+1 3+1 2 2 2 2 1+0,5 1+1 

Irodalom 4 4 3+1 3+1 2 2+1 2 2 

Angol nyelv    2 3+2 3+2 3+2 3+2 

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

Etika/ Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem     2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek        1 

Természettudomány     2 2   

Környezetismeret   1 1     

Fizika       1 2 

Kémia       1 2 

Biológia       2 1 

Földrajz       2 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Hon- és népismeret     1    

Dráma és színház      1   

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Gazdasági és pénzügyi 

kultúra 
      1  

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 28 27 28 28 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 2 2 0 1 2 2 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

Emelt szintű 

oktatáshoz szükséges + 

óraszám 

    2 2 2 2 
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Összesen     30 30 32 32 

Csoportbontás         

Angol         

Matematika         

Digitális kultúra         

 

EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA CSOPORT  

 

ÓRATERV  

 2020/ 

2021.  

2020/ 

2021.  

 2021/2022.  2021/2022.  

 2022/2023.  2022/2023.  

 2023/2024. 

Tantárgyak 

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

Magyar nyelv 3+1 3+1 2 2 2 2 1+0,5 1+1 

Irodalom 4 4 3+1 3+1 2 2+1 2 2 

Angol nyelv    2 3 3 3 3 

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

Etika/ Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem     2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek        1 

Természettudomány     2 2   

Környezetismeret   1 1     

Fizika       1 2 

Kémia       1 2 

Biológia       2 1 

Földrajz       2 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Hon- és népismeret     1    

Dráma és színház      1   

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Gazdasági és pénzügyi 

kultúra 
      1  
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Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 28 27 28 28 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 2 2 0 1 2 2 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

Emelt szintű 

oktatáshoz szükséges 

+ óraszám 

    1 1 1,5 1 

Összesen     29 29 31,5 31 

Csoportbontás         

Angol nyelv         

Matematika         

Digitális kultúra         
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AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS ÁGI, TANSZAKI ÉS TANTÁRGYI RENDSZERÉNEK HETES ÓRATERVE 

 

ÁG, TANSZAK, tantárgy 

ÉVFOLYAMOK 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG             

BALETT TANSZAK             

FŐTÁRGY 
Balett előkészítő gimnasztika 2 2           

Klasszikus balett   2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

KÖTELEZŐ 

TANTÁRGY 

Balett előkészítő gimnasztika   2 2         

Balett elmélet     1 1 1 1     

Tánctörténet           1 1 

 Balett elmélet (összevont o.)             

 Tánctörténet (összevont o.)         1 1   

KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRY 

Társastánc         1 1   

Történelmi társastánc     1 1 1 1     

VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRGY 
Kreatív gyermektánc 2 2           

ÖSSZES ÓRA  4 4 4 4 4 4 4 4 4-5 4-5 4 4 

NÉPTÁNC TANSZAK             

FŐTÁRGY 
Népi játék 2 2           

Néptánc   4 4 3 3 3 3 3-4 3-4 3 3 

KÖTELEZŐ 

TANTÁRGY 

Folklórismeret     1 1 1 1     

Tánctörténet           1 1 

KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRGY 

Folklórismeret   1 1         

Tánctörténet (összevont o.)         1 1   

ÖSSZES ÓRA:  2 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
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ÁG, TANSZAK, tantárgy 

ÉVFOLYAMOK 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG             

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK             

FŐTÁRGY 
Vizuális alapozó gyakorlat 2 2           

Grafika és festészet alapjai   2 2 2        

KÖTELEZŐ 

TANTÁRGY 
Vizuális alkotó gyakorlat   2 2 2        

ÖSSZES ÓRA:  2 2 4 4 4        

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK             

TANSZAKI 

FŐTÁRGY 
Grafika és festészet mhgyak.      2 2 2 2 2 2 2 

KÖTELEZŐ 

TANTÁRGY 
Vizuális alkotó gyakorlat      2 2 2 2 2 2 2 

ÖSSZES ÓRA:       4 4 4 4 4 4 4 

FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES TANSZAK             

TANSZAKI 

FŐTÁRGY 
Fém- és zománcműves mhgy 

     
2 2 2 2 2 2 2 

KÖTELEZŐ 

TANTÁRGY 
Vizuális alkotó gyakorlat 

     
2 2 2 2 2 2 2 

ÖSSZES ÓRA:       4 4 4 4 4 4 4 

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚTRA 

TANSZAK 

            

TANSZAKI 

FŐTÁRGY 

Környezet- és kézműves 

kultúra műhelygyakorlat 

     
2 2 2 2 2 2 2 

KÖTELEZŐ 

TANTÁRGY 
Vizuális alkotó gyakorlat 

     
2 2 2 2 2 2 2 

ÖSSZES ÓRA:       4 4 4 4 4 4 4 
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ÁG, TANSZAK, tantárgy 

ÉVFOLYAMOK 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG             

TEXTIL- ÉS BŐRMŰVES TANSZAK             

TANSZAKI 

FŐTÁRGY 
Textil- és bőrműves mhgy.      2 2 2 2 2 2 2 

KÖTELEZŐ 

TANTÁRGY 
Vizuális alkotó gyakorlat      2 2 2 2 2 2 2 

ÖSSZES ÓRA:       4 4 4 4 4 4 4 

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK             

TANSZAKI 

FŐTÁRGY 
Szobrászat és kerámia mhgy.      2 2 2 2 2 2 2 

KÖTELEZŐ 

TANTÁRGY 
Vizuális alkotó gyakorlat      2 2 2 2 2 2 2 

ÖSSZES ÓRA:       4 4 4 4 4 4 4 

SZÍNMŰVÉSZETI – BÁBMŰVÉSZETI ÁG             

SZÍNJÁTÉK TANSZAK             

FŐTÁRGY Dráma és színjáték 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRGY 

Beszéd és vers   1 1         

Mozgás és tánc   1 1         

Színházismeret     1 1 1 1 1 1 1 1 

ÖSSZES ÓRA:  2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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2. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI 

SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

Oktató-nevelő munkánk során olyan nyomtatott taneszközöket használunk a tananyag 

feldolgozásához, melyet az oktatásért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A 

nyomtatott taneszközökön túl használt eszközök jegyzéke megtalálható az egyes tantárgyak 

helyi tanterveinél. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 

kötelező tanulói taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján.  

A szülőket a megelőző tanév végén (májusi szülői értekezlet) tájékoztatjuk azokról a 

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

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

őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más 

felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői 

kiadások csökkentéséhez. (20/2012. EMMI rendelet 82. § (5).)  

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

- Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek (motiváljon, szövege 

feleljen meg az életkori sajátosságoknak, ábrái és feladatai segítsék az önálló 

ismeretszerzést). 

- Tartalmazzanak elegendő feladatanyagot a biztos eszköztudás kialakításához, 

begyakorlásához, felzárkóztatáshoz, differenciáláshoz, a logikus gondolkodás és a 

problémamegoldó képesség magasabb szintű fejlesztéséhez. 

 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük 

van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, technika és tervezés valamint a technika, életvitel 

és gyakorlat. Ezen taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 

Az iskola hagyományos tornafelszerelése: az intézmény emblémájával és feliratával ellátott 

póló, rövid nadrág, fehér zokni és tornacipő. 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések 

beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg. 

Jelenleg minden tanuló térítésmentesen kapja tankönyveit. 
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3. A PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

RÉSZLETES SZABÁLYAI 

a) Az eredményes tanulás segítésének elvei 

 Tanulási környezet 

A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket) úgy 

biztosítjuk, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a berendezések 

rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az osztályba járó tanulók 

korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és támogató tanulási 

környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára. Biztosítjuk, hogy a tanulók a 

foglalkozásokon IKT és digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), 

internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetővé 

váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak egyaránt. 

 

 

 Egyénre szabott tanulási lehetőségek 

Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre szabott 

tanulási lehetőségek biztosításával tudja a leghatékonyabban támogatni. 

Fontos alapelv, hogy a tanulók közti különbözőségeket az iskola a különféle környezeti 

feltételek és az egyénenként eltérő idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek 

kölcsönhatása eredményének tekintse. 

E szemlélet gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztési célokat kell kijelölnünk, 

amelyek nemcsak a tanulótól várnak illeszkedést a tanulási környezethez, hanem a tanulási 

környezettől is alkalmazkodást igényelnek a tanuló egyedi jellemzőihez. Ennek értelmében a 

képességtartományok mindkét határán − tehetség és fejlődési késés, fejlődési zavar, esetleg 

ezek együttes megléte − kihívást jelentő feladatok megtervezése kívánatos. 

Különösen 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. 

 

 Képesség-kibontakoztatás támogatása 

A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő objektív 

tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan meggyőződjön a 

tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon 

követésére, és az újratervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak meghatározására, 

amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja. A tanulást és annak eredményességét 

befolyásoló pedagógiai tevékenység során végzett értékelésnek adatokra és tényekre kell 

támaszkodnia. Az erre alapozott értékelés segíti a tanulót további tanulási módszereinek, 

technikáiknak meghatározásában. 
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b) Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten 

fontosnak tartjuk a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a 

differenciálást. 

- A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük a tanulási kedvet, a célok 

eléréséhez szükséges elhatározást és az aktív tevékenységet, és mindezeket a 

tanulás végéig fenn is tartsuk. 

- A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók 

tevékenykedtetését, a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazását vagyis állandó 

aktivitását biztosítják, ezzel elősegítjük, hogy a mindennapi életben is egyre 

inkább képesek legyenek rugalmasan alkalmazkodni, problémákat megoldani. 

- Az iskolai tanulási folyamat során az esélyegyenlőség figyelembe vételével 

kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-

oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a 

tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 

teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben 

részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a 

gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 

 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 

tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.  

 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  

 

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása 

és értékelése (PDCA-ciklus).  

 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek 

korrigálására és tudásának átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat során alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás 

technikáit, formáit. 

- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, 
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önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe 

állítani.  

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás 

a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam) 

Céljaink: 

- óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás 

iránti érdeklődést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlődését; 

- vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 

- a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét 

és képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során; 

- tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a magasabb társadalom értékei iránt; 

- iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának 

kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt; 

- a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, 

fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket. 

 

Feladataink: 

- a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon pedagógiai munkánk középpontjában; 

- a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal, motivált munkában fejlesszük 

a kisgyermekekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsuk elő 

érzelemviláguk gazdagodását; 

- adjunk, mutassunk példákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz; 

- alapozzuk meg tanulási szokásaikat; 

- támogassuk az egyéni képességek kibontakozását; 

- működjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; 

- figyeljünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek gyermekeink szociális-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak; 

- tudatosítsuk tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket; 

- erősítsük meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat; 

- formáljuk a gyermekek jellemét, mely szolgálja személyiségük érését. 

 

Felső tagozat (5-8. évfolyam) 

Céljaink: 

- folytassuk és erősítsük az alsó tagozat nevelő-oktató munkáját, a képességek, 

készségek fejlesztését; 

- a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában figyelembe vesszük, hogy a 10-12 

éves tanulóink gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett 

tapasztalataikhoz, a 13-14 éves kortól a tanulóink ismeretszerzési folyamatában 

előtérbe kerül az elvont fogalmi- és elemző gondolkodás; 

- neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket; 
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- tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – 

készítsük fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre; 

- készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására. 

 

Feladataink: 

- fejlesszük tanulóinkban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus, konstruktív kapcsolataikhoz szükségesek; 

- a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük 

tanulóink önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját; 

- teremtsünk olyan helyzeteket, amelyekben tanulóink gyakorlati módon igazolhatják 

megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük értékét; 

- tudatosítsuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és 

általánosan jellemző szabályait; tisztázzuk az egyéni- és közérdek, a többség és 

kisebbség fogalmát, fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyában; 

- terjesszük ki a tanulói demokratikus normarendszert a természeti és az épített 

környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra; 

- fejlesszük tanulóinkban a nemzeti hagyományok és a különböző kultúrák megismerése 

iránti igényeket; erősítsük tanulóinkban az Európához való tartozás tudatát. 

 

c) Kulcskompetenciák fejlesztése 

A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken 

átívelő általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási 

területhez sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a 

megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 

 

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 
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4. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján 

- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok 

valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás 

alapján kiadott intézményvezetői engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület 

keretei között szervezett edzéseken való sportolással. 

 

 

5. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ 

EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

Iskolánkban nincs tantárgyválasztási lehetőség, mert valamennyi tantárgyat kötelezően 

választani kell.  

A tanulóknak illetve, szüleiknek választaniuk kell, hogy az iskola által szervezett etika 

tantárgyat vagy valamelyik egyház hit-és erkölcstan tantárgyát tanulják kötelező jelleggel. 

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika oktatást 

szervez.  

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan 

tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden 

tanév május 20-áig írásban közli az intézményvezetővel és az érintett egyházi jogi személy 

képviselőjével. 

Az intézményvezető minden év május 05-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a 

foglalkozásokról, amelyekből a tanulók választhatnak. 

A tájékoztató tartalmazza, – ha ez előre látható – hogy a foglalkozást melyik pedagógus fogja 

oktatni.  

Ha több tanár azonos foglalkozást szervez, a tanuló – a létszámhatárok figyelembe vételével – 

az általa választott tanár foglalkozásaira járhat. 

A tanuló május 15-ig adhatja le a foglalkozás megválasztásával kapcsolatos döntését. 

Kiskorú tanuló esetén a foglalkozásválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól 

az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri, – ha a gyermek nem 

cselekvőképtelen – gyermekével közösen gyakorolhatja. 
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6. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

Ötödik évfolyamtól lehetőséget adunk tanulóinknak angol nyelvből és matematikából emelt 

szintű képzésben való részvételre. A tanulók 4. évfolyam végén nyújthatják be a 

jelentkezéseket. Azok a tanulók kerülhetnek be az emelt szintű csoportokba, akik a komplex 

mérés (kreativitás, főfogalom, tantárgyi tesztek: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol 

nyelv) alapján a legjobb teljesítményt nyújtották a jelentkezők közül. A mérést kiegészíti a 

tanítói jellemzés is, mely az első négy év munkáját értékeli. 

 

Csoportbontásban tanítjuk az alábbi tantárgyakat: 

 Digitális kultúra 3-8. évfolyam  
 Angol nyelv 4-8.évfolyam  
 Matematika 5-8. évfolyam 

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez délután 16 óráig. A foglalkozások helyét és időtartamát az 

intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. 

A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb (tanórán kívüli) 

rendszeres foglalkozások működnek: 

 napközi otthon: 1-6 évfolyam 

 tanulószoba: 7-8 évfolyam 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 iskolai sportköri foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkoztatások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

 egyéb szabadidős foglalkozások. 

 

Alsó tagozatban egy osztály-egy napközis csoport elvet követjük. A felső tagozatban két vagy 

több  osztályból szervezzük meg a napközis csoportot és a tanulószobai foglalkozást. 

 

 

 

Alsó tagozatban egy osztály-egy napközis csoport elvet követjük. A felső tagozatban két vagy 

több  osztályból szervezzük meg a napközis csoportot és a tanulószobai foglalkozást. 
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A kötelező órára és az egyéb foglalkozásra felhasználható osztályonkénti óraszámok: 

 

Heti foglalkoztatási időkeret 

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

Felhasznált órakeret a kötelező 

órára 
24 24 24 25 28 28 30 30 

Csoportbontás, egyéb 

foglalkozás 
28 28 28 30 23 23 26 26 

Összes felhasználható óra 52 52 52 55 51 51 56 56 

 
 

7. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK  

I. 5-8 osztály NETFIT, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt  

 

 

 Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet módosítását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének 

rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Minden érintett iskolában 

a  NETFIT rendszer segítségével mérik fel a testnevelők az 5 - 8. osztályos diákok fittségi 

állapotát minden évben a rendeletben meghatározott mérési időszakban. 

A magyar iskolarendszerben egységesen működtethető, egészségközpontú fittség mérési-

értékelési rendszert. Az új fizikai fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti 

Egységes Tanulói Fittségi Teszt elnevezést kapta. 

A NETFIT 4 fittségi profilban, 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, 

erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve 

három zónába kerülhetnek, így egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési 

zónába. 

A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál 

minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét 

ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. 

A program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai 

aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, 

családjaik és a köznevelés szereplői körében. A teszt a 21. század követelményeihez igazodó, 

diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és visszajelentő eszközt is.  

 

1. A fittségi teszt újszerűsége többek között az alábbi területeken mutatkozik meg 

 

 a tudományos megalapozottságban; 

 a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében; 

 a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban; 

 az egészségközpontúságban; 

 a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában; 

 pedagógiai alkalmazhatóságában; 

 online adatkezelő rendszerében. 

 

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes
http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes
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Az egészségközpontú fizikai fittség egy olyan döntően genetikailag meghatározott állapot, 

amelyben a különböző testrészek, szervrendszerek hatékony együttműködése lehetővé teszi, 

hogy a mindennapokban egészséges és aktív életet éljünk. Összességében az 

egészségközpontú fittség azon képességeket jelenti, amelyeknek közvetlen befolyásuk van az 

egyén egészségi állapotára. 

 

Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét 

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

komponens: 

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

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

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

 

2. A NETFIT tesztek 

 

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

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 Testösszetétel és tápláltsági profil: 

- Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

- Testmagasság mérése 

- Testzsír százalék-mérése – testzsír százalék 

 Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

- Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

 Vázizomzat fittségi profil: 

- Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

- Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

- Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

- Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

- Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 Hajlékonysági profil: 

- Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi 

mozgásterjedelem 

 

A tanulók mérési adatainak rögzítése és a NETFIT rendszerben történő továbbítása jogszabály 

alapján kötelező. A tanulók mérési azonosítója segítségével a történik a mérési adatok 

felvitele. A mérési eredményekhez és annak értékeihez a mérési azonosítója segítségével a 

tanuló és a szülő is hozzáférhet.  

  

3. A tanulók a teljesítményüktől függően fittségi zónákba kerülhetnek. 

 

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

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

„fokozott fejlesztés szükséges” zóna). 

 

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

kritériumértékekhez, úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az 

egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve 

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

összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben. 
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4. A NETFIT eredmények alapján történő osztályozás nem javasolt 

 

A fittségi teszteredmények önmagukban nem minősíthetik egy diák tanulmányi előmenetelét, 

tanulási sikerességét a testnevelésben, úgy a pedagógus munkájának értékelésekor sem 

tekinthetünk rá kizárólagos módon. A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy ha a fittségi 

teszteredményeket elsődleges fontosságú szempontként veszik figyelembe a pedagógus 

tevékenységének minőségértékelése, sikeressége szempontjából, könnyen elveszítheti a 

testnevelés komplex hatásrendszerét. 

 

 Mert, a fizikai fittség csupán az egyik területe az iskolai testnevelésnek, a fittségi 

állapotban bekövetkező változások önmagukban nem jelentik automatikusan, hogy 

annak érdekében a diák tudatosan tett volna valamit. 

 Mert a fizikai fittség javulása vagy romlása nem teszi lehetővé a testnevelésórán zajló 

mozgástanulással, egészségfejlesztéssel, sportági képzéssel, játéktevékenységgel 

kapcsolatos tanulási teljesítmény megítélését. Kiváló testnevelés-órai motiváció, 

hozzáállás, mozgás- és kognitív tanulás mellett is elképzelhető, hogy a fittségi állapot 

nem változik. Ez különösen a lányoknál tapasztalható probléma. 

 Mert a diákok fizikai fittségének abszolút értékei szoros kapcsolatban vannak az érési, 

növekedési folyamataikkal, illetve genetikai adottságaikkal. Az adottságok és a 

biológiai életkor meghatározó a teljesítményfejlődés szempontjából, így az 

ugyanolyan naptári életkorú, de akceleráltabb diákok általában előnnyel, míg az 

éretlenebbek hátránnyal indulnak egy esetleges osztályzásnál. 

 Mert a NETFIT® kritériumorientált minősítési rendszere (egészségzóna, fejlesztés 

szükséges és fokozott fejlesztés szükséges zónák) nem konvertálható pontszámokká, 

vagy osztályzatokká. 

 A tanulók teljesítménye az életkor előrehaladtával a természetes növekedés és érés 

útján is javul, függetlenül attól, hogy milyen típusú és milyen rendszerességű fizikai 

aktivitást végeznek. Tudjuk, hogy a fizikai aktivitás mennyisége már a prepubertás 

kortól folyamatosan és drasztikusan csökken (főleg a lányoknál), amely nem 

feltétlenül mutatkozik meg a fittségi állapot romlásában. 

 Mert további megfontolást igényel, hogy az alacsonyabb szintű fizikai fittség esetén 

könnyebb jelentős javulást felmutatni, mint a magasabb fittségi szint esetében. Ebből a 

szempontból a kedvezőbb, kiemelkedő képességekkel bíró diákok indulnak jelentős 

hátrányból. 

Mert a tanulók különbözőképpen reagálnak az edzésingerekre. Ugyanolyan edzéshatás 

ennek megfelelően egyeseknél kiugró fejlődést, másoknál alig kifejezhető javulást 

eredményez. Ebből fakadóan generalizált fejlődési normák egyéni szinten nehezen 

értelmezhetők (például mindenkinek 10 cm-t kell fejlődni helyből távolugrásnál a jó 

jegyért). 

 Mert, ha a tanulóink számára a fejlődés mértéke adja az osztályzataik alapját, akkor 

könnyen megtanulják „manipulálni” eredményeiket. Ősszel kicsit rosszabb 

teljesítményt produkálva, majd tavasszal javítva „jó jegyeket szerezni” téves 

pedagógiai üzenetet hordoz. A tanulóink ilyen irányú törekvését pedig maga a fittségi 

teljesítmény osztályzása szüli. 

 Mert a testnevelésórák körülményei (heti mennyisége, minősége, infrastrukturális 

lehetőségei) különböző mértékben járulnak hozzá a diákok fittségi állapotának 

javulásához. Míg a mindennapos testnevelés optimális feltételekkel (megfelelő eszköz 



HELYI TANTERV 

 

 

25 

 

és infrastrukturális ellátottság mellett) valószínűleg érdemi javulást eredményez a 

diákok fizikai fittségében, addig a korlátozott tornatermi lehetőségek (heti 1-2 

alkalommal, általában fél teremben), a 3 + 2 órás tanrend, és a testnevelés-órai 

aktivitás mennyisége (20 perc körüli aktív mozgás) jelentős limitáló tényezők. 

 

5. A mérésekhez a szükséges eszközök, eszközcsomag 

 mérési útmutató, 

 hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 

 oktató DVD 

 tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, 

hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítőerő - mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, 

bioimpedencia - analizátor) 

 

6. A NETFIT a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja 

 

 kötelező, intézmény szintű fittségi tesztelés, 

 öntesztelés és önértékelés, 

 egyéni tesztelés, 

 az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés. 

 

7. A NETFIT helyes felhasználásakor az alábbi alapelveknek kell megfeleltetni az 

alkalmazott módszereket 

 

 Fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet megteremtése. 

 A NETFIT a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll 

rendelkezésre. Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az 

év közbeni alkalmazással folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik. 

 A NETFIT felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles” teszthelyzetre 

 Nem szabad elfelejteni, hogy a teszteredményeket a testnevelésórán végzett „munka” 

mellett számos genetikai és környezeti tényező befolyásolja, amelyre a diákoknak 

nincs ráhatásuk. 

A NETFIT folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények portfóliószerű 

gyűjtésére és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely kiváló tanulást támogató 

eszközzé formálja azt. 

 

8. A leggyakoribb problémák lehetnek a teszt eredmények értékelésénél 

 

 A diákok fittségi teszteredményei abszolút értékeinek osztályozása; 

 A diákok fittségi teszteredményei fejlődése alapján történő osztályozás; 

 A pedagógus munkájának minősítése kizárólag a fittségi teszteredmények alapján; 

 Egy iskola testneveléssel kapcsolatos munkájának minősítése kizárólag a fittségi 

eredmények alapján; 

 A tesztelés és a teszteredmények személyességének figyelmen kívül hagyása, az 

eredmények egymással történő összehasonlításának engedélyezésével, az egyéni 

eredmények faliújságra történő kitűzésével. 

 

9. A tanulásszervezés lehetőségei többek között a következők lehetnek 
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 egyénenkénti pedagógusi felmérés; 

 felmérés tanulópárokban, együttes formában; 

 felmérés tanulópárokban, csoportos formában, 

 felmérés tanulópárokban vagy 3-4 fős csoportokban, önállóan; 

 felmérés “vegyes” tanulásszervezési eljárásokkal; 

 felmérés projektszerűen, a teljes intézményt érintő módon (NETFIT® projektnap). 

 

 

 

10. A NETFIT tanórai lebonyolítása többféle tanulásszervezési eljárással történhet 

 

 A megfelelő tanulásszervezési eljárás kiválasztása a pedagógus feladata. A választást több 

tényező befolyásolja. Ilyen tényezők lehetnek például: 

 a tanulók életkora; 

 a tanulók előképzettsége, előzetes ismeretei és tapasztalatai; 

 a felhasználás célja (kötelező mérés része vagy egyéb oktatási lehetőségek); 

 a tanulócsoport felelősségteljes és megbízható magatartásának színvonala; 

 a rendelkezésre álló idő; 

 a rendelkezésre álló tér; 

 a rendelkezésre álló eszközök mennyisége; 

 a pedagógus felkészültsége, szervezőkészsége. 

 

11. Online adatkezelő rendszer 

 

A NETFIT lehetővé teszi a diákok számára, hogy a fittségi teszteredményeiket online 

környezetben, az összes mérési eredmény figyelembevételével kezelni tudják. A szülők 

számára is biztosítja, hogy követni tudják gyermekeik fizikai fittségi adatait, és tájékozódni 

tudjanak fejlődésükről. A pedagógusok számára pedig lehetővé válik a diákjaik és osztályaik 

együttes kezelése, fejlődési jellemzőik, állapotváltozásuk nyomon követése. Az egyéni 

értékelőlapok és a statisztikai lekérdezés lehetőségei megteremtik a lehetőséget az osztály- és 

egyénspecifikus fittségi program kidolgozására. Ezen keresztül pedig a diagnosztikus 

pedagógiai értékelő funkció valódi, testnevelést támogató eszközzé válik. 
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8.EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEK 

   „Egészségedre mindazon által gondot viselj, 

    mert anélkül dolgodban el nem járhatsz” 

   (Apáczai Csere János) 

 
8.1. Az egészségnevelés 

A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat 

használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel 

kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők 

egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség- és 

cselekvésorientált tevékenység. Az egészségnevelés a tanulók egészségkulturáltsági 

szintjének emelésével egyidejűleg olyan tevékenység, amely az ismereteket aktív 

magatartássá igyekszik formálni. 

 

8.2. Az egészségnevelés feladata, alapelvek 

Az iskolai egészségnevelés alapvető feladatát abban látjuk, hogy a felnövekvő nemzedékeket 

egészségmagatartásuk formálásával intézményesen előkészítse arra, hogy felnőttként aktív 

szerepet tudjanak majd játszani életminőségük alakításában, egészségük megőrzésében.  

Az egészségnevelés egy komplex tevékenység, a személyiség egészére irányul. Magában 

foglalja az ismeretek átadását, az egészségi jártasságok, készségek, valamint szokások 

kialakítását. 

Az egészségnevelés fő feladata a gyermekek egészségben való megtartása, szervezetük 

edzése, a stressz-hatások feldolgozására való felkészítése. Mindez a mindennapos nevelő-

oktató munka elválaszthatatlan része, folyamatos tennivalója. 

Az egészségnevelő munkában a hangsúly az egészséges magatartás kialakítására 

(egészségvédelem, testedzés, egészséges életmód), a betegségek megelőzésére, a 

legalapvetőbb egészségnevelési ismeretek elsajátíttatására tevődik. 

Az iskolai környezetnek, mint élettérnek is biztosítania kell az egészséges testi, lelki, szociális 

fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének, mintaadásának is jelentős szerepe van. 

Az iskola feladata, hogy minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Kiemelten fontos feladatai a következők: 

- Adjon ismeretet a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére. 

- Személyi, tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak és szokásoknak a 

kialakulását, amelyek a gyermek egészségi állapotát javítják. 

- Neveljen az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 

tiszteletére. 

 - Segítse a tanulókat, hogy önálló felnőtt életükben képesek legyenek majd életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 
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 - Fejlessze a tanulók elfogadó és segítőkész magatartásának kialakulását a beteg, sérült és 

fogyatékos embertársaink iránt. 

- Nevelje a gyermeket – különösen a serdülőket – a káros függőséghez vezető szokások (pl. 

dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, más függőségek, egészségtelen táplálkozás) 

kialakulásának megelőzésére. 

- Foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. 

- Fordítson figyelmet a családi életre, illetve a felelős örömteli párkapcsolatra történő 

felkészítésre. 

 

8.3. Az egészségnevelés célja  

Az egészség, mint érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során növekedjen a 

tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy megtanítsuk 

diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a 

szűrővizsgálatokon való rendszeres és önkéntes részvételre. 

Célunk továbbá: 

- az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport 

egészségmegőrző szerepének tudatosítása, a mindennapos testedzés népszerűsítése. 

- az iskolai környezet biztosítsa az egészséges testi, lelki és szociális fejlődést. 

- felkészítsük tanulóinkat az örömteli életre, felelős párkapcsolat kialakítására és a 

családi életre. 

- foglalkozzunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. 

- fejlesszük a beteg, sérült, fogyatékkal élő embertársaink iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. 

- felkészítsük tanulóinkat a veszélyhelyzetek megelőzésére és kezelésére (egyéni és 

közösségi szintű veszélyhelyzetek kezelése). 

- megismertessük a környezet (háztartás, iskola, közlekedés, veszélyes anyagok) 

leggyakoribb, testi épséget veszélyeztető tényezőit. 

- felkészítsük tanulóinkat az önálló közlekedésre, balesetek elkerülésének módjaira. 

- támogatjuk a prevenciós programokat, figyelmet fordítunk a megelőző 

tevékenységekre a káros szenvedélyek, függőségek, szokások és életmódok 

kialakulásában (dohányzás, alkohol, drog, helytelen táplálkozás). 

- megtanítsuk, hogyan kell sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük 

megtartása érdekében. 

 

8.4. Az egészségnevelés területei 

 Testi nevelés 

Személyi higiéné, környezeti higiéné, környezetvédelem, testnevelés és sport, egészséges 

táplálkozás, balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás, szűrővizsgálatok, biztonság igénye, 

közlekedés biztonság, szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség), életkorral 

járó biológiai sajátosságok. 

 

 Pszicho-higiénés nevelés 
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- Egészséges életvezetés 

Napi és heti életritmus, a tevékenységek egyensúlya (alvás, tanulás, munka, játék), ellenállás a 

reklám nem kívánatos hatásainak, helyes fogyasztói szokások, pozitív értékrend kialakítása, a 

jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása - belső harmónia. 

 

- Stressz elhárítás 

Apróbb sikertelenségek elviselése, konfliktusok kezelése, problémamegoldás, önismeret, 

önazonosság, dönteni tudás képessége. 

 

- Deviancia megelőzése 

Szenvedélybetegségek megelőzése, dohányzás-, alkohol- és drogtagadás kialakítása, a társas 

kapcsolatok egészségi, etikai kérdései. 

 

- Érzelmi nevelés 

Az életkorral járó pszicho-higiénés, életmódbeli tennivalók; érzelmek felismerése, erények és 

gyengeségek felismerése, érzések kezelése; empátia fejlesztése, segítőkészség, 

felelősségérzet, akaraterő fejlesztése. 

 

 Szociális higiénés nevelés  

Barátságok kialakítása; kommunikáció fejlesztése; kreativitás, aktivitás, együttműködés, 

vitakultúra fejlesztése; etika, értékek, szabályok kialakítása, korlátok elfogadása (házirend); 

érintkezési zavarok, feszültségek megelőzése; társadalmi izoláció megelőzése; társadalmi 

támaszok (család, barátok, egyesület, kisközösség) fontossága, előnyei. 

 

8.5. Az egészségnevelés színterei 

8.5.1. Tanítási órákon 

Minden tantárgynak vannak csatlakozási pontjai az egészségfejlesztéshez. Ezekre a helyi 

tanterv tervezése során külön figyelmet kell fordítani. Minden pedagógus képes arra, hogy 

szaktárgyában megtalálja az egészség propagálásának lehetőségeit, és beépítse azt a 

tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a tantárgyak tartalmi részében. Különösen 

alkalmasak erre a biológia, kémia, technika, természetismeret, vizuális kultúra, irodalom 

tantárgyak és az osztályfőnöki órák. Az iskolában dolgozók személyes példamutatása a 

fiatalok társadalmi magatartásának kialakításában alapvető fontosságú. A nevelő, mint 

magatartási modell az autonómiát, az egyenrangúság tudatát, a szabad együttműködés 

képességét fejleszti a tanulókban. Ebből a szempontból nem az az igazán fontos, amit a 

pedagógus mond, hanem a példa, a magatartási modell, amit akarva – akaratlan nyújt a 

gyerekeknek. 

 

8.5.2. Egészségnevelés tanórán kívül 

- Napközis foglalkozások 
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A napközis nevelők munkája kitűnően kiegészítheti az órai tananyagot, a gyakorlatban 

kipróbálhatják a gyerekek a tanultakat, szervezhetnek rá programot, délutáni foglalkozást. A 

napközi kiváló helye a játékoknak, játékos gyakorlatoknak is. 

- Délutáni szabadidős foglalkozások 

Sportprogramok, az egészségnevelés témájával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, 

versenyek, egyéb játékok, csoportfoglalkozások mind eszközei lehetnek az 

egészségnevelésnek. 

- Egészségnapok, egészségügyi felvilágosító előadások 

- Iskolai sportkörök  

- Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászati, hallás-és látásvizsgálatok, stb.) 

- Tájékoztató fórumok 

- Versenyekre való felkészítés (városi sportversenyek, egészség- és környezetvédelmi 

versenyek) 

 

8.5.3. Iskolai étkeztetés 

Az egészségnevelés és -fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás a 

mindennapokban. Az iskolai étkeztetés minősége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, 

hogy kapjon. A kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. Az 

iskolai étkező megfelel az ÁNTSZ előírásoknak, és a diákok, szülők, pedagógusok 

elvárásainak is.  

Az iskolai büfé kínálata igyekszik megfelelni az egészséges táplálkozás követelményeinek.  

  

8.6. Mindennapos testnevelés alapelvei, megvalósulása  

A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal 

(testmozgással és testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat semmiféle más tevékenységgel nem 

helyettesíthető. A kisgyermekek a legmaradandóbb élményeiket életük első tíz évében 

gyűjtik. Ha a testi készség- és képességfejlesztés ebben az életkorban elmarad, a 

későbbiekben nem, vagy csak alacsony szinten pótolható. Ezért nagyon fontos, hogy: 

- Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban (mindennapos 

testnevelés órák, napközis mozgásfoglalkozások, szabad mozgásos játéktevékenységek). 

- Testnevelés órán a diákok megfelelő terhelést kapjanak. 

- Minden testnevelés órán kapjon helyet a gimnasztika, illetve a helyes testtartást, helyes 

légzést kialakító gyakorlatok. 

- Az orvosi szakvéleménnyel rendelkező tanulók számára a tanórákon belül könnyített 

testnevelést szervezünk. Szintén szakorvosi javaslatra megszervezzük a gyógytestnevelés és 

gyógyúszás foglalkozásokat is. 

- Minden óra jelentsen örömet és sikerélményt minden résztvevőnek. 

- Érvényesüljön a testnevelés személyiségfejlesztő hatása (kitartás, elszántság, 

együttműködés). 
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- Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 

érdekében (szabadidősportok, játékok, aerobik).  

 

9. KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

 

„ A természet varázsát ontja bőven. 

A fűben, a virágban és a kőben. 

Ó nincs a földön oly silány anyag, 

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; 

De nincs oly jó, melyben ne volna vész, 

Ha balga módra véle visszaélsz! ” 

(William Shakespeare) 

 

A környezeti nevelés komplex és integrált nevelési terület. A személyiségformálás olyan 

összetevőit és folyamatait jelenti, melyek a személyek illetve közösségek környezeti 

identitásának kialakulását és elmélyülését segítik magatartásuk és tevékenységük ökológiai 

szemléletű gazdagítása által. A környezeti nevelés nem magáról az emberről vagy 

természetről szól, hanem kettejük kapcsolatáról. A környezet és az egészség egymástól el nem 

választható fogalmak. A természet, a környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk 

egészséges emberi életről, mivel az ember maga is a természet része. Az általa okozott 

természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza saját szervezete működésére.  

A környezeti nevelés arra irányul, hogy tanulóinknak ökológiai ismereteket nyújtsunk, 

fejlesszük képességeiket, készségeiket, megalapozzuk környezetadekvát szemléletüket annak 

érdekében, hogy tetteiket, magatartásukat ne önös érdekeik vezéreljék, hanem a fenntartható 

fejlődés érdekében cselekedjenek. 

9.1 Alapelvek 

„Senki sem követhet el nagyobb hibát, mint az, aki azért nem tesz semmit, mert csak keveset 

tudna tenni.” (Burke)  

Napjainkban a nemzetközi és országos szinten megfogalmazott és sürgető igényként 

jelentkező környezeti nevelés tartalma a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének 

biztosítására irányul. Tudjuk, hogy a világméretű környezeti problémák megoldásában 

lehetőségeink korlátozottak, mi magunk nem oldhatjuk meg ezeket a problémákat. 

Tudatosítanunk kell azonban, hogy a problémák megoldására emberi összefogással lehetőség 

nyílik, s ennek érdekében a legtöbbet közvetlen környezetünkben kell tennünk. Környezeti 

nevelésünk ökoiskolai szellemben a személyiség egészére kíván hatni: a tudatra ismeretekkel, 

az érzelmekre élményekkel, az akaratra célratörő tevékenységekkel.  

Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, környezettudatosabb életvitelének 

kialakítását, társadalmi-, természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, 

együttműködési képességeit a személyes és a közös felelősségtudat alapján. Céljaink 

eléréséért környezeti nevelésünk a fenntarthatóság pedagógiájára épül, élményalapú, 

https://www.idezzetek.hu/author/54-William-Shakespeare/info
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holisztikus szemléletet formáló, problémaközpontú, ismeret- és tevékenységorientált, 

személyiség-, közösség- és  attitűdformáló, értékközvetítő, értékteremtő, pozitív jövőképet 

kialakító és az egész életen át tartó tanulást megalapozó folyamat. 

 

„Környezeti nevelésünk átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 

fennmaradását, fenntarthatóságát.” (NAT)  

Ennek megfelelően törekszünk:  

- Kiterjeszteni a tanulók környezetét időtávlatban (a múlt és jövő felé egyaránt), térben 

(közvetlen környezetükön át a globális történésekig) és méretekben (az aprótól az átfogóig).  

- A környezeti tudatosság középpontjába állítani a hosszú távú fenntarthatóság gondolatát. 

- Segíteni a tanulók számára az ember és természet kölcsönös függőségének megértését, 

amely annak elfogadását jelenti, hogy az ember nem élhet úgy, mintha a természet erőforrásai 

korlátlanok lennének, s tettei során – saját maga hosszú távú érdekében is – mindig 

mérlegelnie kell, miként hatnak tettei a természeti környezetre.  

- Tényszerű és alkalmazható ismereteket adni, és ökológiai alapokon nyugvó szemléletet 

közvetíteni a természeti és a létesített környezetre vonatkozó felelős döntések 

meghozatalához. 

- Megalapozni a környezet védelméhez és megőrzéséhez szükséges tudást. E tudás 

középpontjában egy ökológiai ismeretrendszer áll, amelynek központi elemei a különböző 

szervezetek közötti energia- és anyagáramlásra, az energia- és anyagcsere folyamataira, 

valamint az élőhelyekre vonatkozó ismeretek. Ugyancsak alapvető ebből a szempontból 

annak ismerete, hogy milyen helyet foglal el az ember az ökológiai rendszerben, s milyen 

hatással van az emberi tevékenység a természetben évezredek alatt kialakult egyensúlyokra. 

- A környezetért felelős magatartásformák kialakítására tevékenykedtetés során. A környezeti 

tudatosság cselekvésben megnyilvánuló formája a környezettudatos magatartás, amelynek 

vezérlő elve a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” ma már széles körben elfogadott 

gondolat. Az ökoiskola arculatához kapcsolódó programok, akciók jelentős mértékben 

hozzájárulhatnak olyan apró, de a magatartásba szervesen beépülő, felelősséget kifejező 

természet és környezetkímélő szokásoknak a kialakításához, amelyek döntőek lehetnek a 

felnőttkori viselkedést átható környezettudatos szemlélet kialakulása szempontjából.  

- Képessé tenni és késztetni is a tanulóinkat a környezetet kímélő cselekvésre, a szükségtelen 

környezeti terheléssel járó tevékenységek felismerésére és az ezektől való tartózkodásra, a 

szándékos környezetrontás elutasítására.  

- Különböző pedagógiai módszerek és tanulásszervezési formák alkalmazásával kialakítani a 

tanulók kreatív, problémamegoldó gondolkodásmódját, fejleszteni az önálló ismeretszerzés 

képességét, megalapozva az egész életen át tartó tanulást.  

- Megmutatni a természet és az épített környezet értékeit, esztétikumát, az ember és 

környezetének harmonikus kapcsolatának lehetőségét. Megmutatni, hogy lehet arra törekedni, 

hogy mindez örömforrásként élvezhető is legyen.  
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9.2 A környezeti nevelés rövid távú céljai, feladatai  

„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!”  

 - Tanulóink sajátítsanak el ökológiai ismereteket. Értsék meg a kulcsfontosságú fogalmakat.  

 - Ismerjék és értsék meg a természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségét. 

Biztosítanunk kell az egymásra épülő ismeretszerzést. Fokozatosan kell haladnunk a helyi 

környezettől a globálisig. Meg kell teremtenünk a természettudományos tantárgyak 

integrációját, a tantárgyközi témák, környezeti tartalmak feldolgozásával.  

- Tanulóink legyenek képesek a környezet sajátosságainak, változásainak megismerésére, és 

elemi szintű értékelésére. A tanulók személyiségének fejlesztése érdekében a környezeti 

nevelés az alsó tagozatban a személyes tapasztalatszerzésre, tanulási élményekre épüljön. A 

cselekedtető tanulásuk során kíváncsiságukra, a cselekvési mintákat adó utánzásokra, feladat- 

és szabálytudatukra kell építenünk. A felső tagozatos gyerekek esetében a személyes és 

csoportos sikerek iránti igényükből fakadó együttműködésekre, a kooperatív tanulásra kell 

építenünk.  

- Alakuljon ki tanulóink környezettudatos értékrendje, jöjjön létre bennük késztetés 

környezetük értékeinek megőrzésére, új környezeti értékek megteremtésére. Mutassuk meg a 

környezeti értékeket, hogy ismerjék és becsüljék azokat, önmaguk is képesek legyenek azok 

létrehozására. Váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt, s váljanak képessé a 

környezetet jobbító cselekvésre, a természettel való gyöngéd bánásmódra. 

- Alakuljon ki tanulóink környezetadekvát szemlélete, vonzó jövőképe. Fejlesztenünk kell a 

tanulók környezeti magatartását, attitűdjét.  

- Tanulóink ismerjék és őrizzék meg a környezetük természeti és emberalkotta értékeit.  

- Lássák meg a környezet esztétikumát, az ember és környezetének harmonikus kapcsolatát. 

Meg kell ismertetnünk tanulóinkat lakóhelyünk, régiónk műemlékeivel, az ősi népi 

mesterségekkel, ápoljuk együtt hagyományainkat. Lakóhelyük iránti érzelmi kötődés 

kialakítása.  Ismerjék meg a helyi értékeket és problémákat. A tanulók aktív bevonása az 

életüket meghatározó környezeti feltételek javításába. Az iskolaudvar, az iskola 

környezetének óvása, ápolása.  

- Alakuljon ki tanulóinkban a természetet, az épített és társadalmi környezetet, és az embert 

szolgáló szokásrendszer. A környezet-harmonikus szokásrendszer, értelmi, érzelmi, esztétikai, 

erkölcsi megalapozása. Igényes környezeti kultúra kialakítása közvetlen környezetünkben. 

- A mindennapos tevékenység során az energia-, anyagtakarékos, környezetkímélő fogyasztás 

kialakítása.  

- Alakuljon ki környezetszempontú szemléletük az egyéni és csoportos cselekvő tanulási 

folyamatokon keresztül.  

- Tanulóink legyenek felkészülve a környezeti problémákkal összefüggő konfliktusok 

megoldására, azok kezelésében együtt tudjanak működni, s legyenek képesek 

környezettudatos döntések meghozatalára. Döntési helyzetek, a környezeti problémák által 

kialakult konfliktushelyzetek megoldása. Az ehhez kapcsolódó képességeket, kompetenciákat 

igyekszünk kialakítani és fejleszteni tanulóinkban. (egyéni és szociális képességek, 

együttműködési és társas képességek, kommunikációs készségek, problémamegoldó készség, 
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konfliktuskezelési készség, tolerancia, alternatív gondolkodás, kreativitás, döntésképesség, 

megfigyelőképesség, szervezőkészség) 

- Ismerjék meg a létminőséghez szükséges értékeket, és alakuljanak ki annak megfelelő 

viselkedési normáik. Tanulóink fogyasztói szokásainak alakítása . Az egészséges életmódra 

nevelést szem előtt tartva bevonjuk tanulóinkat  mozgáskultúrájuk fejlesztésébe. A fogyasztás 

helyébe az életminőség helyezése.  

 

9.3 A környezeti nevelés színterei  

 Hagyományos szervezésű tanórák  

Ahhoz, hogy tanulóink védeni tudják a környezetet, meg kell ismerniük azt. A környezetről 

szóló nevelés-oktatás az alsó tagozaton a konkrét, szemléletes, képi gondolkodáshoz 

igazítottan, a felső tagozaton a tárgyi-cselekvéses, valamint az elvont gondolkodásra építve, 

az analitikus, tantárgyi ismeretszerzés szintjén valósul meg. Minden tantárgy tanításához a 

szaktanárok (munkaközösségek) kidolgozzák a helyi tanterv szerint a tanmenetekben a 

tantárgyi programokat, a környezeti nevelési tartalmakat, azok megvalósítására használt 

tevékenységi formákat, módszereket. A specialitásainkat figyelembe véve törekednünk kell a 

természettudományos tantárgyak körében, valamint a természet- és társadalomtudományos 

tantárgyak közötti környezeti nevelési tartalmak összehangolására. 

 

Környezeti nevelés az általános iskola 1-4. évfolyamán: 

A környezetismeret tantárgy a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával 

kielégítheti a gyermeki kíváncsiságot. Felkelti a természeti jelenségek megismerésének 

vágyát, bemutatja az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, 

az ember felelősségét az élővilág megőrzésében. Ahhoz azonban, hogy a tanítványainkban 

kialakítsuk a kívánt magatartásformát, erős érzelmi kötődést kell létrehozni, mely e viselkedés 

egyik motivációs bázisa. Erre lehetőség kínálkozik az irodalomórákon is. A versek, a 

történetek személyes hangon szólnak a gyermekekhez. Nagy íróink és költőink 

természetszeretete átsugárzik a gyerekekre. Az érzelmi kapcsolat létrejöttét segíthetjük a 

vizuális kultúra tanítása során. Itt lehetőség nyílik a természet sokszínűségének, 

formagazdagságának tanulmányozására. A természetes anyagok használata új érzékelési 

területen, a tapintáson, a szagláson keresztül ad élményt a gyerekeknek. A technika és 

tervezés órákon a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet megismerése nyújt 

lehetőséget a környezeti nevelés számára. Az ének-zene órákon tanult népdalokban gyakran 

jelenik meg a természet szépsége. Zenehallgatáskor a gyermekek átérzik a természet 

szépségét. Törekvés ébred bennük a természet őrzése iránt. A zenehallgatás közös élményt 

nyújt számukra. Testnevelés órán közvetlenül találkoznak a természeti környezettel, melynek 

tisztasága, rendezettsége, egészsége közvetlenül is befolyásolhatja tanulóink teljesítményét, 

„mozgási kedvét”. Az örömmel végzett tevékenység együttműködésre, toleranciára, 

önnevelésre serkent. A matematika tanulása közben tanulóink megismerkednek az őket 

körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival. 
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Környezeti nevelés az általános iskola 5-8. évfolyamán 

Irodalom  

- Az irodalmi művekben megjelenő természeti – és környezeti értékek, azok harmonikus 

kapcsolatának megismerése. 

 - Hivatalos iratok készítésének elsajátítása (kérvények, javaslatok, petíciók). - Törekvés a 

helyes és szép beszédre.  

- Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése.  

Történelem és állampolgári ismeretek  

- Hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet?  

- A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített 

környezetért való felelős magatartás formálása.  

- A helyi történelmi értékek megismerése, védelme.  

- A hagyományok tiszteletének kialakítása. 

 - Az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése; hangsúlyozottan az 

egyén, az állam és a társadalom felelőssége és feladatai a problémák elhárításában, 

csökkentésében.  

- A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére.  

Idegen nyelv  

- A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák megismerése; 

más országok hasonló problémáinak feltárása.  

- Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése.  

- A környezettel szembeni nemzetközi felelősség szemléletének kialakítása.  

Biológia  

- Ökológiai életmód kialakítása.  

- A földi élővilág sokféleségének, e sokféleség értékének megismerése. 

 - Az élőlények alapvető szervezeti – működési jellemzői, az azok között lévő ok – okozati 

összefüggések.  

- A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei. 

 - A környezet – egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve mérséklésük 

módjai.  

- A testi – lelki egészséget megőrző életviteli technikák elsajátítása. 

 Kémia 

 - A tanulók figyelmének felhívása a kémiai ipar jelentős környezetkárosító, valamint 

potenciális környezetvédő szerepére egyaránt.  

- Az anyag- és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony módszere 

szemléletének kialakítása.  

- Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése (környezetbiztonság).  

- A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek gazdasági 

hatásainak felbecsülése.  

Természettudomány (5-6. évfolyam)  

- Az egészséges környezettel harmonikus életvezetési szokások kialakítása.  
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- A környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes magatartásformák 

és értékrend kialakítása.  

- Környezettudatos döntések elősegítése.  

- A leggyakoribb környezetszennyezések megismerése.  

Földrajz  

- Tapasztalatok, ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen környezetről.  

- A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

 - A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló változások 

felismerése, értékelése.  

- A regionális és globális problémák megismerése, és a lehetséges megoldási módok 

számbavétele. 

- A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése. 

 Fizika  

- Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) egészségkárosító voltának 

megismerése. 

 - A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság, valamint az 

élő és élettelen közötti kölcsönhatások felismerése.  

- A környezet változásainak, a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában megoldások 

keresése a környezeti problémákra.  

- A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése.  

Matematika  

- A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak megismerése, 

mérése.  

- A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai módszerek 

alkalmazása, reális becslések képességének kialakítása.  

- Más tárgyakban megismert környezeti összefüggések matematikai módszerekkel való 

szemléltetése, táblázatok, grafikonok készítése, elemzése.  

- A logikus gondolkodás, a szintetizáló- és lényegkiemelő képesség fejlesztése.  

Technika és tervezés 

- Annak a megismertetése, miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel, 

amelyet az élet megkönnyítése érdekében hoztunk létre.  

- A fenntartható fejlődés összefüggéseinek, követelményeinek, problémáinak feltárása.  

- A környezetgazdálkodás lényegének megismerése.  

- A környezeti válság okainak és lehetséges megoldásainak bemutatása.  

Ének – zene  

- A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése.  

- A természet zenei ábrázolásának módjai.  

- A természet szépségének megjelenítése a népdalokban.  

- A zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepének felismerése.  

- A „zenei környezetszennyezés” felismerése.  

Vizuális kultúra  

- A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése.  

- A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei.  



HELYI TANTERV 

 

 

37 

 

- A hagyományápolás fejlesztése (pl. népi építészet, díszítőművészet).  

- A természetes alapanyagok használatának ismerete.  

- Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint.  

- A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma összefüggése.  

- A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése.  

- Példák mutatása környezetbarát formatervezésre.  

Testnevelés  

- A környezeti hatások és az egészséges testi fejlődés közötti összefüggés felismerése, 

megértése.  

- A sport nélkülözhetetlen szerepe az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a 

tolerancia fejlesztésében. 

- A környezetszennyezés egészséget veszélyeztető hatásai a sport szemszögéből nézve.  

- Lehetőség szerint természetes anyagok használata a sportoláshoz (sportruházat, sportszerek).  

Digitális kultúra  

- Képessé válik megszervezni tanulási környezetét, melyben az egészséges számítógépes 

munkakörnyezet kialakítása építő módon hat az erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki 

egészségre.  

- Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely fejleszti az 

anyanyelvi kommunikációt, az esztétikai érzéket és az önálló ismeretszerzést.  

- Az infokommunikáción belül az elektronikus média kritikus gondolkodás ösztönzésére, az 

etikus viselkedés betartására neveli tanulóinkat. 

 

 Nem hagyományos szervezésű tanórai lehetőségek (projektek)  

A környezetben, a környezetről és a környezetért folyó nevelés és oktatás színterei lehetőséget 

biztosítanak a különböző tantárgyak környezeti neveléshez kapcsolódó tartalmainak 

integrálására, holisztikus megismerésére. Ezen programok során a gyermekek közvetlenül 

kerülnek kapcsolatba az őket körülvevő környezettel. Biztosítják a tananyag gyakorlatban 

történő elsajátítását, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását. A tanulók érzékelik, 

megfigyelik, megtapasztalják a természetben végbemenő folyamatokat, megismerik az 

élővilág életét. A környezettel való ismerkedés egyszerre kínál feladatokat, jelenít meg 

problémákat és kínál örömforrást, értéket. 

 

 Témanap, témahét  

Valamilyen valós probléma vagy élethelyzet megoldása köré szervezett tanulás. Évente több 

alkalommal rendezünk játékos formában témanapokat, témaheteket, melynek során tudatosan 

ösztönözzük tanulóinkat korszerű, környezetvédelmi szemlélet kialakítására. Ehhez 

kapcsolódó tevékenységek: vetélkedők, akadályversenyek, kiállítások, előadások, 

kutatómunka, beszámoló. A témanapok és témahetek aktuális tartalmát az éves munkaterv 

tartalmazza.  

 

 Tanulmányi séta  

Ezek során lehetőség nyílik az épített és természeti környezet vizsgálatára. 



HELYI TANTERV 

 

 

38 

 

Megvalósulhat például a lakótelepen, a belvárosban, a Nagyerdőn, az Állatparkban, a 

Botanikus kertben. Tanévente két alkalommal minden osztály „Zöld sétát” tesz, gyalog vagy 

kerékpárral a városban illetve környékén. 

 

 Könyvtárhasználat  

Diákjaink könyvtárhasználati órákon ismerkednek az iskolai könyvtárral, illetve a könyvtárak 

működésével, a dokumentumok típusaival, a rendszerezés elveivel. Később tudásuk 

bővítésére aztán használják a megyei könyvtárat, a fiókkönyvtárakat is.  

 Tanórán kívüli tevékenységek  

A környezetről és környezetért folyó nevelés-oktatás gazdag színtere, minden percében 

átszövi a környezeti nevelés. 

 A napközi szabadidős foglalkozásai 

Az életviteli, magatartási döntések színtere, a környezettudatosság, a pozitív életviteli minták 

gyakorlóterepe.  

 

 A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó programok (témanapok, témahét)  

Különböző akciók, tevékenységek szervezése, melyek a mindenkori éves rendezvénytervben 

konkretizálódnak (pl. takarítási világnap, Föld napja, madarak fák napja, a víz világnapja). 

 

 Hulladékgyűjtés  

Évente több alkalommal papír- és veszélyes hulladék gyűjtési akciót szervezünk. 

Tájékoztatjuk tanulóinkat a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, a városban működő 

hulladékudvarokról, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. 

 

 Környezetszépítő tevékenységek  

Fűszer- és gyógynövény kert gondozása. Tantermek zöldesítése. Madáretetők kihelyezése a 

madárbarát udvarokban.  

 

 Vetélkedők, versenyek  

Tanulóink részt vesznek a különböző szintű, formájú környezetismereti, környezetvédelmi 

versenyeken.  

 

 Osztálykirándulások, nyári táborok  

Az egy vagy több napos osztálykirándulások, valamint a nyári táborok megyénk, hazánk 

tájainak természeti és épített környezetének megismerésére, hagyományőrzésre irányulnak.  

 

 

9.4. Módszerek, eljárások  
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A környezeti nevelés során a fenntarthatóság pedagógiáját megvalósító, cselekvésorientált, 

élményalapú, érzékenyítő, interaktív módszereket alkalmazunk, amelyek aktivizálják, 

tevékenységre ösztönzik tanulóinkat. 

 - Az alsó tagozatban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a tanuláshoz nélkülözhetetlen 

funkciók fejlesztésére. Differenciált eljárásokkal, tartalmakkal és oktatásszervezési 

megoldásokkal, terápiákkal kell alkalmazkodni a tanulók között meglévő nagyobb 

eltérésekhez. A képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen kell lennie az emocionális 

ráhatásnak, a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a 

céltudatosan kiválasztott tevékenységnek.  

- A felső tagozatban a megismerési módszerek további fejlesztése, a szemléletes képi 

gondolkodás nyomán kialakuló képzetek, ismeretek, elsajátított tanulási szokások fejlesztése a 

cél. Előtérbe kerül a verbális szint, de differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi 

szint is. Az érzelmi ráhatás mellett nagyobb hangsúlyt kap az értelmi nevelés.  

A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi 

tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés 

eredményének. Az iskolai környezeti nevelés során az értékmegőrzésre, az értékteremtésre és 

értékátadásra, a gyermek teljes személyiségének fejlesztésére vállalkozunk. A fejlődés 

folyamatos követése, és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői kötelesség. A 

tanulók környezeti tudatosságának, neveltségi szintjének és beállítódásának alakulását 

tevékenységeik változásán, ismereteik bővülésén mérhetjük. Munkánkat akkor tekintjük 

sikeresnek, ha a környezeti nevelés-oktatás során iskolánk tanulói közelebb kerülnek az őket 

körülvevő környezethez, képesek lesznek megérteni a környezet sajátos problémáit, értékelni 

produktumait, és óvó viszonyulásmódot kialakítani az állapotával kapcsolatosan. Ennek 

eredményei a társas kapcsolatok fejlődésében, a programokon való részvételben, tantervi 

követelmények teljesítésében, a megjelölt feladatok teljesítésében, a morális gondolkodás, a 

pedagógus-kompetenciák fejlődésében, pozitív alakulásban mutatkoznak. 

 

 

 

10. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 

 

Iskolánkban az esélyegyenlőség biztosítását fontos feladatnak tartjuk. Intézményünk alapelve, 

hogy elítéljük a bármilyen szempont szerinti hátrányos megkülönböztetést. Mindenkinek joga 

van egyenlő esélyekkel indulni az életben, és ez alappillére kell, hogy legyen az oktatásnak, 

nevelésnek. 

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen 

belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény 

szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl cél az esélyteremtést 

támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 
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kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény minden 

tevékenysége során: 

- a beiratkozásnál,  

- tanításban, ismeretközvetítésben, 

- a gyerekek egyéni fejlesztésében, 

- az értékelés gyakorlatában, 

- tanulói előmenetelben, 

- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában. 

Az esélyegyenlőség biztosítása, a differenciált képességfejlesztés az iskola valamennyi írott 

szabályzatában és a tantestület szemléletében is megjelenik.  

A pedagógus minőségi értékelésének egyik meghatározó eleme: differenciálással az 

esélyegyenlőség biztosítása. 

Az egyenlő bánásmód elvének alkalmazása nemcsak a hátrányos helyzetű tanulók esetében 

kötelező, hanem minden tanulóra érvényes elv! 

A tehetségek felismerése, kibontakoztatása szintén kiemelt feladat. A versenyeken való 

részvétel, a szakkörön a felismerés, a gondozás, esélyt ad a valamilyen területen tehetséges 

tanulók továbbfejlődésére. 

A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei: 

 A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek 

alkalmazása 

 A tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül is 

 Adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása 

 Egységes, differenciált és egyénre szabott tanítási-tanulási követelmények, 

ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása 

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének kiemelt területei:  

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola területi elhelyezkedése és 

beiskolázási körzete miatt különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulókat fogad. 

Abban is sokfélék a diákjaink, hogy milyen képességekkel rendelkeznek: találkozunk komoly 

képességbeli hiányokkal, viselkedésbeli problémákkal illetve kiemelkedő tehetséggel 

rendelkező gyerekekkel egyaránt.  

Az iskolánk tanulólétszáma az utóbbi évek során folyamatosan csökken. A halmozottan 

hátrányos és a hátrányos helyzetű diákok száma nagyjából változatlan, így arányuk enyhén 

nő, a 2020/2021-es tanévben 7 % volt. Hasonló tendenciát tapasztalunk a veszélyeztetett 

(1,8%), a beilleszkedési, tanulási vagy magatartási zavarral küzdő (15 %) illetve a sajátos 

nevelési igényű tanulók (2,8 %) arányát tekintve is. 
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1. Családi háttér, különböző körülmények – egyenlő esélyek 

- A sikeres középiskolai felvételik érdekében felvételi előkészítő foglalkozásokat 

szervezünk a nyolcadikos tanulóknak matematikából és magyarból. A 

foglalkozásokon a részvétel önkéntes és ingyenes. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók anyagi körülményei igen szerények, ezért 

tanulmányi kirándulásuk költségeihez az iskola alapítványa évek óta hozzájárul. 

Igyekszünk az önkormányzat által nyújtott lehetőséget kihasználni, pályázunk a 

hátrányos helyzetű gyerekek számára meghirdetett táborozási lehetőségre. 

- A könyvtárban elhelyezett számítógépek használatánál előnyben részesülnek azok a 

tanulók, akiknek otthon nincs számítógépük. 

- A művészeti iskolában a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok 

részvétele ingyenes. Amennyiben a család jövedelmi helyzete indokolja, kérhetik a 

szülők a részvételi díj mérséklését. 

- Alsóban szinte valamennyi tanuló napközis. A felső tagozatban 5. és 6. évfolyamon 

működik napközis csoport, a szülők választhatják ezt a lehetőséget. Kifejezetten 

ajánljuk olyan diákjaink számára, akiknél otthon nem biztosított a tanuláshoz, 

felkészüléshez a segítség. 

- Az intézmény által biztosított programokban (ünnepélyek, rendezvények, kiállítások, 

versenyek) valamennyi tanuló részt vehet. A rászoruló gyerekek irányítása, motiválása 

a tanórán kívüli tevékenységekben az osztályfőnök, szaktanár, az iskolai szociális 

munkát segítő munkatárs feladata. 

- A sportversenyre felkészítő foglalkozásokon való részvétel mindenki számára nyitott, 

ami azért is fontos, mert a sport az egészséges élet egyik alappillére. Ugyanakkor a 

kiemelkedésnek, a sikerek elérésének is nagy a lehetősége. Az eredmények önbizalmat 

adnak a további teljesítményhez, a sport önfegyelemre tanít, a csapatsport a másikra 

figyelés képességét erősíti, a küzdelem megélése más területeken is erőt adhat. 

- Diákjainkat az egészséges életmódra és a környezettudatos magatartásra neveljük. 

Fontos tudatosítanunk, hogy életük minősége nagymértékben függ életmódjuktól. 

Rendszeresen tartunk az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat, egészség-

napokat az iskolavédőnő és külső szakemberek meghívásával. Iskolánkban szelektíven 

gyűjtjük a hulladékot, környezetvédelmi programokat szervezünk, nem régen 

elnyertük az ökoiskola címet 

2. Különböző képességek – egyenlő esélyek 

- Az iskolában a felső tagozatban emelt szintű képzés folyik angol nyelvből és 

matematikából, a csoportokba a szülők kérésére, megfelelő teljesítménnyel 

kerülhetnek be a gyerekek. 

- A bukások számának és a lemaradók hátrányának csökkentése érdekében alsó 

tagozatban korrepetálásokat, felső tagozatban felzárkóztató foglalkozásokat 

szervezünk. 

- A beilleszkedési, tanulási vagy magatartási zavarokkal küzdő diákjaink száma évről 

évre nő, jelenleg a diákok 15 %-át érinti. Velük két főállású fejlesztőpedagógus 

kolléga dolgozik, kiscsoportos fejlesztő foglalkozások keretében. A beilleszkedési és 

magatartási problémákkal küzdő gyermekekkel az iskolapszichológus foglalkozik. 

Valamennyi tanulási nehézséggel küzdő tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési terv 

illetve fejlesztési napló készül, év végén összegezzük az elért eredményeket. A 
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gyermeket tanító szaktanárok és a fejlesztő pedagógus között folyamatos a 

kapcsolattartás. 

- Iskolánk is bekapcsolódott a városi tehetséggondozó programba. Tehetséges felső 

tagozatos diákjaink tehetséggondozó órákon vehetnek részt. Az órákat intézményünk 

szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógusai tartják. 

Intézményünkben fejlesztő pedagógusok, pszichológus, védőnő segíti a tanulást, 

beilleszkedést, az integráció megvalósulását. 

Kapcsolatot tartunk fenn a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a Drogambulanciával, a Gyermekpszichiátriai Ambulanciával, a 

lakásotthonokkal, egyéb segítő szervezetekkel.  
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11. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSÉVEL ÉS 

JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK, 

SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

ELVEK 

 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a 

tanulói teljesítmény hogyan viszonyul a diák képességeihez – fejlődött-e vagy hanyatlott – az 

előző értékeléshez képest. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

- Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében, az előképző 

évfolyamokon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

- A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik 

évfolyamon, alapfok és továbbképző évfolyamokon a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét év közben a képességfejlesztés tantárgy kivételével érdemjegyekkel 

minősítjük.  

- A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

- KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

- JÓL TELJESÍTETT 

- MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

- FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

 

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon, alapfok és 

továbbképző évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során 

szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell 

meghatározni. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

Az órai munkát, gyűjtőmunkát, szimbólumokkal is értékeljük a tanulók motiválásának 

érdekében. A szimbólumok átváltásának módját a szaktanár határozza meg. 

 

A képességfejlesztés tantárgy értékelése szövegesen történik: 

- részt vett.  

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

elektronikus ellenőrzőn keresztül 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 
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(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők 

Írásbeli mérések, feladatlapok, tesztek értékelése: 

   érdemjegyek  szöveges értékelés 

 90-100 %  5    kiválóan teljesített 

 80-89 %  4               jól teljesített 

  60-79 %  3      megfelelően teljesített 

  40-59 %   2     megfelelően teljesített 

    0-39 %  1     felzárkóztatásra szorul 

 

Szóbeli felelet értékelése: 

Tartalma: az adott tananyag összefüggő, esetleg kérdések alapján történő elmondása. 

Követelménye: 5 (jeles) összefüggő, a kérdésre adott önálló felelet legfeljebb egy 

   segítő tanári vagy tanulói kérdéssel, 

  4 (jó) több segítő kérdéssel elmondott önálló felelet, 

  3 (közepes) a tananyag elmondása kérdések alapján, 

  2 (elégséges) a Helyi tanterv minimumszintjének teljesítése az adott 

tantárgyból kérdésekre, 

  1 (elégtelen) a minimum szint alatti teljesítmény. 

 

A félévi és tanév végi osztályzatokat döntő mértékben a témazáró dolgozatok és az év végi 

felmérések érdemjegyei határozzák meg. Az írásbeli felet egyenértékű a szóbeli felelettel. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

 

A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Az iskola jutalmazni kívánja azt a tanulót, aki képességeihez mérten hozzájárult az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez vagy ehhez példát mutatott a tanulóközösségnek. 

 

A jutalmazás elvei: 

- tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

- iskolai, iskolán kívüli tanulmányi,- kulturális versenyeken vesz részt, 

- eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

- kimagasló sportteljesítményt ér el, 

- jól szervezi és irányítja a közösségi életet, vetélkedőkön vagy előadásokon részt vesz, 

- tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez, 

- egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez. 

 

 A jutalmazás formái 

1.  Tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 intézményvezetői dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

A dicséretet írásba kell foglalni, a szülő tudomására kell hozni. 
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2.  Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző tanulók a 

tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményéért, 

 példamutató magatartásáért, 

 kiemelkedő szorgalmáért dicséretben részesíthető. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell beírni.  

 

Az egyes tanévek végén azok a tanulók, akiknek magatartásuk, szorgalmuk példamutató és a 

tantárgyaknak legalább 60%-ból dicséretet kaptak, nevelőtestületi dicséretben részesülnek, 

melynek szövege az iskolánk által alkalmazott záradékok közé kerül. 

„Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért 

nevelőtestületi dicséretben részesül.” 

 

2. Az egyes tanévek végén, a kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat 

kapnak, a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók tűzzománc plakettet kapnak, amelyet a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

4.  A városi-és iskolai szintű versenyek 1-3., ill. megyei versenyek 1-5., országos versenyek 

1- 10. helyezettje intézményvezetői dicséretben részesül. 

 

 5.  Az iskolai tanulmányi eredmények és a sportban elért eredmények alapján egy tanuló 

minden tanév végén elnyeri a „Jó tanuló – jó sportoló” címet. 

 

6.    A művészeti iskola tanszakain 1-1 fő az elért tanulmányi és versenyeredménye alapján 

tanévenként „Az év ifjú művésze díj”-ban részesül. 

 

Az elmarasztalás formái: 

Azt a tanulót, aki: 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

- a házirend előírásait megszegi, 

- igazolatlanul mulaszt, 

- bármely módon árt az iskola jó hírének, büntetésben kell részesíteni. 

Az iskolai büntetés formái, fokozatai: 

- szaktanári figyelmeztetés 

  intés 

  megrováss 

- osztályfőnöki figyelmeztetés 

    intés 

    megrovás 

- intézményvezetői figyelmeztetés 

     intés 

     megrovás 

Fegyelmi eljárás során hozott intézkedések: 

- megrovás, szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények megvonása 

- áthelyezés másik tanulócsoportba 
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- kizárás 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

el lehet tekinteni. A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni. 
 

 

A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek  

 

A tanuló személyiségének fejlődése szempontjából fontos a tanulók magatartásának és 

szorgalmának értékelése a nevelési célok tükrében. 

A tanulók neveltségi szintjének, kulturált viselkedésének, beilleszkedési képességének és a 

tanulási iránti elkötelezettségének szintjét értékeljük a félévi illetve a tanév végi magatartás és 

szorgalom jeggyel. 

 

Az első évfolyamon és második évfolyam első félévében a tanulók magatartását, szorgalmát 

negyedévenként szövegesen értékeli a tanító.  

A 2. évfolyam második félévétől a 8. évfolyam végéig a magatartás -, szorgalom 

érdemjegyeket havonta az osztályfőnök állapítja meg, az osztályközösség tagjainak 

bevonásával.  

Az érdemjegyek kialakításában kéthavonta részt vesznek írásbeli véleményükkel az 

osztályban tanító nevelők is. A félév végi és tanév végi osztályzatait a havonta adott 

érdemjegyek alapján kell megállapítani. A félévi és az év végi osztályzatokat az osztályfőnök 

javaslatára az osztályozó értekezlet hagyja jóvá. 

 

A magatartás értékelésének és minősítésének elvei 

- tanuló iskolai viselkedése, a viselkedési normák és az együttélés szabályainak betartása 

- tanáraihoz, az iskola dolgozóihoz, társaihoz való kapcsolatában kommunikációjának 

módja 

- az osztályközösség kialakításában, összetartásában, értékrendjének formálásában betöltött 

szerepe 

- a házirend rendelkezéseinek betartása 

- jelenléti fegyelme, a mulasztások igazolása 

- az önként vállalt feladatok teljesítése, a sport- és a kulturális versenyeken való részvétele, 

közösségi, diákönkormányzati munkája, amely a példás magatartásnak nem feltétele, de 

pozitív irányban befolyásolhatja a minősítést. 
 

Példás a magatartása annak a tanulónak, aki: 

- Az iskola házirendjét és a pedagógusok utasításait maradéktalanul betartja. 

- Tanórán és tanórán kívül is fegyelmezetten viselkedik, tetteivel pozitív hatást gyakorol a 

közösségre. 

- A felnőttekkel, nevelőivel való kapcsolattartás illemszabályait ismeri, udvarias, figyelmes. 

- Betartja az együttélési normákat, illemszabályokat.  

- Társaival segítőkész. 

- Viselkedésére és külső megjelenésére az igényesség, kulturáltság jellemző. 

- Az iskola és az osztályközösség életében aktív szerepet vállal, feladatait pontosan teljesíti. 

- Törekszik önmaga és mások reális értékelésére, keresi a jobbító változás lehetőségeit. 

- Vigyáz az iskola berendezési tárgyaira, saját taneszközeire, környezete tisztaságára. 

-Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője, megrovása, igazolatlan mulasztása, késése. 
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Jó a magatartása annak a tanulónak, aki: 

- Tanórán, tanórán kívül fegyelmezetten viselkedik. Megtartja a házirend szabályait, mások jó 

kezdeményezéseit elfogadja. 

- Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő vele, ha igen, csak kismértékűek. 

- Nevelőivel szemben igyekszik udvarias, tisztelettudó, segítőkész lenni. 

- Többször bekapcsolódik a közösségi munkába, vállalt feladatát elvégzi. 

- Együttérez a problémákkal küzdő tanulókkal, általában segít másoknak. 

- A rábízott feladatokat becsülettel, a tőle telhető módon elvégzi. 

- Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője, megrovása, igazolatlan mulasztása. 

 

Változó magatartású az a tanuló, aki: 

- A házirend előírásait gyakran megsérti, cselekedeteinek következményeit nem képes minden 

esetben felmérni. 

- Tanórán és tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, könnyen befolyásolható 

negatív irányba. 

- Megnyilvánulásaiban, cselekedeteiben néha megbízhatatlan. 

 

- A közösségi munkában való részvétele hullámzó, aktivitása pillanatnyi kedélyállapotától 

függ. 

- A közösségi feladatok vállalása alól kihúzza magát. Egyéni érdekeit a közösség rovására 

előtérbe helyezi. 

- A kapott feladatait több esetben nem teljesíti, felelősségérzete fejletlen, tetteiért nem vállalja 

a felelősséget. 

- Nevelőivel, társaival szemben többször udvariatlan, durva. 

- Írásbeli figyelmeztetése (szaktanári vagy osztályfőnöki), igazolatlan mulasztása van. 

 

Rossz magatartású az a tanuló, aki: 

- A házirend előírásait rendszeresen megsérti, a szabályokat nem tartja be. 

- Fegyelmezetlen magatartásával a közösséget demoralizálja, rossz példát mutat. 

- A felnőtteknek, tanárainak nem adja meg az őket megillető tiszteletet. 

- Nevelőivel, társaival szemben figyelmeztetés ellenére is rendszeresen udvariatlanul, durván 

viselkedik.  

- A közösségi élet nem érdekli, a közösség munkáját rendbontó magatartásával sok esetben 

szándékosan hátráltatja, nem vállalja tetteiért a felelősséget. 

-Megbízhatatlan, sokszor szembefordul a közösséggel, tudatosan negatív értékrendű. 

- Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, rendetlen. 

- Igazolatlanul mulaszt, az iskolából engedély nélkül távozik. 

- Több szaktanári figyelmeztetés kapott, illetve van osztályfőnöki intése, vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése. 

 

A szorgalom értékelésének és minősítésének elvei: 

- a tanuló teljesítménye, tanulmányi eredményei a képességeihez mérten 
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- a jobb eredményért tett erőfeszítései 

- a tanuláshoz való viszonya, motivációja 

- a korrepetálásokon, szakkörökön való részvétele 

- az órai munkában való részvétele, aktivitása 

- házi feladatok, felszerelés megléte 

- a kötelező tananyagon felüli, külön feladatok vállalása 

- a tanulmányi versenyeken való részvétele, teljesítménye 

 

 

Példás szorgalmú az a tanuló, akinek: 

-Teljesítménye, tanulmányi eredményei kiemelkedően jók. 

-Tanulmányi eredményei ugyan nem kiemelkedően jók, de példamutatóan sok erőfeszítést 

tesz azért, hogy a tőle telhető legjobb eredményt érje el. 

-Az órai munkában és a külön feladatok vállalásában aktív. 

-Törekszik az egyre önállóbb munkavégzésre, kialakul benne az önellenőrzés igénye. 

- Házi feladatait rendszeresen és mindig pontosan, igényesen készíti el. 

- Írásbeli munkái rendezettek, felszerelése hiánytalan. 

- Tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken részt vesz, azokra felkészül. 

 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, akinek: 

 

- Teljesítménye, eredménye egyenletesen megbízhatóan jó színvonalú. 

- Az órákon szorgalmasan dolgozik. 

- Ugyan erőfeszítései ellenére nem sikerült minden tantárgyból jó eredményt elérnie, de 

érdemjegyei 

összhangban állnak képességeivel. 

- Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik. 

- Házi feladatait legtöbbször elkészíti. 

 

Változó szorgalmú az a tanuló, akinek: 

- Teljesítménye nem egyenletes, eredményei lényegesen alatta maradnak a képességeinek. 

- Nem kellően motivált. A tanuláshoz fűződő viszonya és a tanórai munkája hullámzó, csak 

utasításra 

kezd munkához. 

 -A tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, órákon passzív. 

- Önálló munkavégzése figyelmetlen, többnyire önállótlan, önellenőrzésre nem képes. 

- Felszerelése, házi feladata gyakran hiányos. 

- Erőfeszítései ellenére sem sikerül minden tantárgyból elérnie az elégséges szintet, de a többi 

tantárgyból eredményes, és ez megfelel a képességeinek. 

 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki: 

- Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, egy vagy több tárgyból 

elégtelen az osztályzata. 
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- Motiválatlan, az órai munkában nem vesz részt, feladatait nem végzi el, nem hajlandó a 

munkavégzésre. 

- A tanulmányi teljesítménye rossz, erőfeszítéseket sem tesz, hogy teljesítse a minimális 

követelményeket, a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget nem fogadja el. 

- Ugyan nincs elégtelen osztályzata, de több tantárgyból csak az elégséges szintet érte el, 

pedig 

képességei alapján többre lenne képes. 

- Felszerelése gyakran hiányos, házi feladatát rendszeresen nem készíti el, taneszközei 

rendetlenek. 

 

 

12. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIAI 

MÓDSZEREK 

 
Intézményünkben alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

 Előadás 

 Magyarázat 

 Elbeszélés 

 A tanulók kiselőadásai 

 Megbeszélés 

 Vita 

 Szemléltetés 

 Kooperatív oktatási módszer (csoportmunka) 

 Szimuláció, szerepjáték és játék (drámapedagógia) 

 Projekt módszer 

 Házi feladat 

 Interaktív tananyagok alkalmazása a tanítási órákon. 
 

Témahét  

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetségesformája az ún. témahét, amikor az adott 

tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán 

kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű 

módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Az évfolyam szintű tanulásszervezés a 

hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés 

szempontjából hatékonyan épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó 

kötelezőfoglalkozások és az egyes részterületekhez kötődő kutatást és alkotó tevékenységet 

biztosító választható programok. Az intézmény pedagógiai programjába rendszerszerűen 

beépített témahetek egy-egy kulcstéma integrált, a kerettantervi szempontokat érvényesítő 

feldolgozására alkalmasak. (Ilyenek lehetnek például: idegen nyelvi hét, egészségnevelési hét, 

fenntarthatósági témahét, digitális témahét, pénzhét, stb. 
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„Az EFOP 3.2.6-16-00001 „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési 

intézményekben” című projekt keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

partnerintézményeként az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát alkalmazzuk a tanórai 

tevékenységekben, valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és 

tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári 

táborokban.” 
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13.  A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN 

VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS 

ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, 

FEJLESZTŐ FORMÁI. 

AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI 

BESZÁMOLTATÁSOK, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 

RENDJE 

 

Ellenőrzés és értékelés: 

Pedagógiai munkánkban a továbbhaladás nélkülözhetetlen feltétele, melyeket legtöbbször 

együtt emlegetünk. Az értékelés és az osztályozás is azonos fogalomkörbe tartozik, mivel 

mindkettő minősítés. Az osztályozás a tanulási célok (követelmények) egybevetése a tanuló 

összteljesítményével rangskála segítségével. Az értékelésnek két fő típusa van: a formatív és a 

szummatív értékelés. 

A formatív (formáló-segítő) értékelés, a szummatív (összegző + lezáró) viszont a nagyobb 

egységek végén megejtett minősítés. Mindkét értékelés lehet érdemjeggyel kifejezett és 

érdemjegy nélküli. Az ellenőrzés folyamatában nagy hangsúlyt helyezünk az önellenőrző 

képesség fejlesztésére, melynek során a tanuló önmaga győződik meg a tanulás 

eredményességéről, maga bírálja el teljesítményének helyességét, illetve hibáit. 

 

Az értékelés típusai: 

 A leggyakrabban alkalmazott formatív értékelés típusai: 

     - szóban elhangzó (egy vagy több gyerek) válaszára irányuló ellenőrzés 

     - rögzített válaszadást tételező feladat ellenőrzése: írásos vagy egyéb tevékenységgel  

  (összekötés, aláhúzás, bekeretezés, megjelölés, sorszámozás, kiszínezés, berajzolás, stb.) 

rögzített válaszadás feladatlapon. 

Az ellenőrzésnek a fent leírt formáira minden tanítási órán többször is sor kerül, s a 

tanulók valamennyi teljesítményére irányul- részben minősítő jelleggel. 

 A tanítás-tanulás folyamatát lezáró ellenőrzés a szummatív értékelés minősítő jelleggel.  

Célja egy hosszabb tanulási szakasz (téma, tanév) eredményeinek megállapítása, rögzítése. 

A formatív értékeléssel együtt a tanuló eredményeinek meghatározását segíti. 

 Az értékelés egy harmadik típusa a diagnosztizáló értékelés, amelyre általában újabb 

tanulási szakasz megkezdésekor, vagy új témakör előtt kerül sor annak érdekében, hogy a 

pedagógus tájékozódjon arról, milyen a diákok előzetes tudásának a szintje és mélysége. 

Az értékelésnek erre a formájára gyakran informálisan kerül sor, és az itt szerzett 

tapasztalatok sohasem számíthatók be sem a végső, sem a menetközi minősítésbe. 

 

A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése 

biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy: 

- figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  

- a felmerülő problémákat időben észre vegyék, 

- a jól teljesítők megerősítést nyerjenek, 

- a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. 

A mérések, értékelések alapelvei: 

- Az intézmény pedagógiai programjára, helyi tantervére épülnek. 

- Vegye figyelembe a tanuló képességeit, a teljesítményben bekövetkező fejlődési 

tendenciát, a tantervi követelményeket 
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- Az értékelés mindenkor fejlesztő hatású, folyamatos és ösztönző legyen. 

- Egyénre szabott, szükség szerint differenciált és az egész személyiséget figyeli. 

- Pontosan feltárja a pozitívumokat és a hiányosságokat a tanulási képességek területén. 

- A szóbeli és írásbeli értékelés, ellenőrzés komplex egységet alkot, esetenként más 

tevékenységi formákat részesít előnyben – összhangban van a közoktatásról szóló 

törvény szabályozásaival. 

- A tanulás tanítás egész folyamatát végigkíséri a diagnosztizálás és ennek 

dokumentálása, az eredmények elemzése, összehasonlítása, szükség esetén fejlesztési 

terv készítése. 

 A tanulók és a szülők ismerjék az ellenőrzés célját, mikéntjét, eredményeit.  

 Legyen folyamatos, rendszeres, korrekt, igényes. 

 

Célunk: 

- a tanulók tudásszintjének meghatározása, 

- meggyőződés a tananyag elsajátításának mértékéről és a továbbhaladás lehetőségéről, 

- megerősítés, a hibák feltárása, azok elkerülése és kijavítása, 

- minősítés, 

- kötelességtudásra nevelés, 

- lényegkiemelő gondolkodás fejlesztése, 

- kommunikációs képességek fejlesztése, 

- önismeret fejlesztése. 

 

 

A számonkérés gyakorisága      

A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal:   

- heti egy óraszám esetén félévente legalább három,   

- minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor.   

 

 

Az írásbeli beszámoltatások korlátai 

1. A témazáró dolgozat és az év végi felmérés időpontját legalább egy héttel jelezni kell 

a tanulók számára. 

2. Egy adott tanítási napon az íratott dolgozatok, év végi felmérések száma nem 

haladhatja meg a kettőt. 

3. A be nem jelentett dolgozat íratása esetén a tanulót megilleti a jegyválasztás joga. 

 

A beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje, az értékelés formája: 

 

1. Tanév elején: 2-3-4. évfolyamon magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, 

diagnosztikus mérés. Célja, hogy megismerjük a tanulás kiinduló szintjét. Ezen értékelés 

során tudáselemként vizsgáljuk, hogy a korábban tanultakból mire építhetünk, milyen 

hiányosságokat kell pótolnunk, hogyan szervezzük meg az ismétlést ill. felzárkóztatást. 

A mérést a tantárgyat tanító pedagógus végzi saját mérőlapja felhasználásával. 

 

2.  Folyamatosan- év közben bármikor: Év közben alkalmazzuk a fejlesztő értékelést. 

Talán ez a legfontosabb értékelési forma: a tanítás és tanulás átmeneti eredményeit fejezi ki. 

Lényege, hogy a tanuló folyamatos visszajelzést kapjon munkájáról, eredményeiről.  
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 Szóbeli számonkérések:  

     - szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, 

önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján, 

     - óraközi munka: az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége, 

     - önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása.  

 Írásbeli számonkérések: 

      - írásbeli felelet: egy-két leckét számon kérő írásbeli ellenőrzés, melynek gyakorisága a 

tantárgy természetéből adódik és a szaktanár önállóan dönti el gyakoriságát, ha másként 

nem rendelkezik a tantárgyi tanterv. 

      - egyéb: másolás, fordítás, tollbamondás, szódolgozat, szövegértés 

 

 Gyakorlati számonkérés: 

- a művészeti tanszakok gyakorlati munkái, bemutatói 

       - munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmények, stb. 

 

3. Egy adott témakör lezárása után: témazáró dolgozat (magyar nyelv és irodalom, idegen 

nyelv, matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, 

földrajz tantárgyak)  

 

4. Év végén: Eredményvizsgálatot végzünk. Megmutatja azt, hogy oktató munkánkat milyen 

eredménnyel végeztük. 

- év végi felmérés: 1-8. évfolyamokon: helyesírás, szövegértés,  matematika  

  5-8. évfolyamon angol nyelvből  

- év végi vizsga a balett- és néptánc tanszakokon (a bemutatás csoportosan történik). 

 

5. Az országos kompetencia mérés matematikából és szövegértésből,  a tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint ( 6., 8. évfolyamon). 

A kompetenciamérések elemzését intézkedési terv készítése vagy a feladatok meghatározása 

követi az eredmények megtartása, javítása érdekében. 

 

6. Országos idegen nyelvi mérés, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározottak szerint (6., 8. évfolyamon). 
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14. AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ 

ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK 

MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 
 

A tanulók számára adott otthoni írásbeli és szóbeli feladatok a begyakorlást, a rögzítést, 

az önálló munkára nevelést, a problémameglátó és megoldó képesség és az értő olvasás 

fejlesztését szolgálja. 

Az otthoni feladatok mindenkor a tanórai anyaghoz kapcsolódnak – beleértve a 

korábban tanultak felelevenítését, a kutatómunkát, beszámolók készítését is – 

mennyiségükkel figyelembe kell venni a tanulók életkorát.  

A tananyagok egymásra épülnek, eredményt csak folyamatos munkával lehet elérni, 

ezért minden tanóra után adunk írásbeli vagy/és szóbeli házi feladatot. A szókincs 

kialakításához, a továbbhaladáshoz, a középiskolába való továbbhaladáshoz 

elengedhetetlen a fogalmak, definíciók, törvények megfelelő szintű megtanulása, 

begyakorlása minden tanórára.  Az otthoni feladatoknak is elő kell segíteni a 

felzárkóztatást, tehetséggondozást. 

Alsó tagozatban a napközi otthonban, valamint felső tagozatban  napköziben vagy 

tanulószobán készítik el az idejáró tanulók a mindennapi házi feladataikat. 

Alsó tagozaton: 1-2 o.: 45 perc – 60 perc   3-4. o.: 50 perc – 70 perc; 

Felső tagozat: 5-8. o. : 60 perc – 120 perc a tanulásra fordítandó idő 

A nem napközisek otthon elvégezhetik hétköznap írásbeli és szóbeli feladataikat, így 

azok elvégzése nem terheli hétvégén a tanulókat, sem egyik, sem másik esetben. 

Versek, memoriterek megtanulására adott idő legalább 1 hét. 

Tanítási szünetekre írásbeli és szóbeli házi feladatot nem adunk. Szorgalmi feladat 

adása megengedhető. 
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15.  A TANULÓ MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉSÉNEK 
FELTÉTELEI 

 
A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről a nevelőtestület dönt.  

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette.  

− Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól.  A 

sikeres osztályozóvizsga a továbbhaladás feltétele. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni 

munkarendben tanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló 

egyénileg készül fel. A egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem 

kell minősíteni. A sikeres osztályozóvizsga a továbbhaladás feltétele. 

− Az a tanuló, aki tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot 

kapott, a tanév végén javítóvizsgát tehet.  A sikeres javítóvizsga a magasabb évfolyamra 

lépés feltétele. 

− A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság 

véleménye alapján az intézményvezető mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal 

történő értékelés és minősítés alól és helyette szöveges értékelés és minősítés 

alkalmazását írja elő. A szöveges értékelés a továbbhaladás feltétele. 

− Az iskola intézményvezetője a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti 

az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő 

évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. 

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

kétszázötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A sikeres osztályozóvizsga a magasabb 

évfolyamra lépés feltétele. 

− Az alapfokú művészeti iskolában az egyes évfolyamra meghatározott követelmények 

teljesítése a továbbhaladás feltétele. 

− Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az 

léphet, aki az évfolyamra meghatározott követelményt teljesítette és művészeti 

alapvizsgát tett. 

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

alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. A sikeres osztályozóvizsga a magasabb évfolyamra lépés feltétele. 
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16. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, 

A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK 

ELŐÍRT TANANYAGA ÉS KÖVETELMÉNYEI 

 

 


