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B E V E Z E T É S 

 
Iskolánk célja, hogy boldog gyermekkel találkozzunk nap, mint nap, emlékezetünkbe 

idézve Kodály Zoltán gondolatait: „Csak boldog gyerekből lehet boldog felnőtt, s csak 

ezekből lehet boldog ország.” Ezért az iskolai élet középpontjába a gyermeket, az őket nevelő 

felnőtt közösséget, a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettséget, a rendszerfolyamat 

szemléletet és a pedagógiai minőséget állítjuk, így biztosítva a növekvő sikerlehetőséget 

intézményünk minden érdekelt személye számára. 

Feladatunk kiindulópontja a gyermeki személyiség fejlesztése a pedagógiai és 

társtudományai által feltárt módon, hangsúlyozva a kötelességek és a jogok egyensúlyának, 

valamint az egyén és a közösség egymásra utaltságának fontosságát. Az iskolai életben a 

nevelő egyénisége által kiváltott gyermeki azonosulási vágy a félelmektől mentes fejlődési és 

teljesítési szükséglet, a kölcsönös segítés, bátorítás, gondoskodás, a pozitívumokra 

támaszkodás feltárja a gyermek és a felnőtt rejtett értékeit is. A gyermekek terhelésében 

bekövetkező változás - mely a mennyiségi szemléletet kiiktatva, gátat szab a túlterhelő 

tananyaghalmaznak - lehetővé teszi a tanórai történések élményszerűbbé tételét a gyermeki 

ötletek, a rácsodálkozás és a tévedés kijavításának lehetőségét. Törekszünk arra, hogy időt 

biztosítunk a pihenésre, a gondolatok érlelődésére, a barátságok fenntartására, a kulturáltan 

vidám gyermeki viselkedés feltételeinek kialakulására. 

Az iskolai tevékenységek szervezésekor valljuk, hogy az optimális, egyénre szabott, 

differenciált, kooperatív technikákra épülő, digitális technikákat alkalmazó 

tanulásszervezésnek van leginkább fejlesztő hatása. Azok a gyermekek teljesítenek jobban, 

akiknél egyénre szabott az elvárás, és azok teljesítménye gyengébb, akiknél a terhelés túlzott 

vagy minimális. A tanítási - tanulási folyamat az iskolai tevékenység lényege, mely elvezet az 

egyéntől és környezetétől függő teljesítményig. A pedagógiai program e folyamat tartalmáról, 

tervezéséről, szervezéséről szól, melyet áthat a minden érdekelt által képviselet 

gyermekközpontú szemléletmód. Az elfogadott alapértékeink, amelyek elfogadása, 

elfogadtatása nevelésünk alapeszméje, az igazság, a szép, a szeretet és a konstruktív életvitel. 

Az alapértékeket közvetítők - pedagógusok, a szülők - akkor állnak hivatásuk magaslatán, ha 

gyermeki magatartást és viselkedést jelenlétükkel, tapasztalatukkal, szakértelmükkel 

befolyásolni tudják. E tevékenység gyakorisága és hatásfoka határozza meg az iskola 

színvonalát. 
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A tantestület tagjai megalkották Pedagógiai Programjukat, és azonosultak az iskola 

célkitűzéseivel. Oktató-nevelő munkájukat tudatosan végzik, a gyerekek érdekeit figyelembe 

véve reális követelményt állítanak a tanulók elé. Tevékenységük sokszínű, tanítási 

módszereik és eszközrendszerük változatos. Kölcsönösen segítik, elismerik egymás munkáját. 

Tevékenységrendszerükben fontos szerepe van a motiválásnak, a tanulók értékelésének, a 

rendszeres ellenőrzésnek, új pedagógiai módszerek alkalmazásának, amely minden esetben a 

fejlesztést szolgálja. Pedagógiai programunk célja, hogy a közoktatásról szóló törvényben 

meghatározott feladatok megvalósulásának módját meghatározza.  

Nevelőmunkánk akkor válik teljessé, ha az intézmény a kihívásoknak meg tud felelni, a 

tanulók, a pedagógusok és a szülők a közös cél megvalósításáért egyetértésben dolgoznak. 

 

 

 

 

I. Nevelési program 

 

1. Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola-

Tornyospálca küldetés nyilatkozata, jövőképe 

 

1.1. Küldetésnyilatkozat 

 

Olyan iskola kívánunk lenni: 

 

 ahol a gyermek nem csupán alanya a nevelő-oktató munkának, hanem tevékeny 

résztvevője 

 ahol a gyermekközpontú szemlélet nemcsak szólam, hanem életforma 

 ahol minden gyermek megkapja azt a pedagógiai gondoskodást, mely adottságai 

kifejlesztéséhez szükséges 

 ahol bátorítást kap a kezdeményezés és az alkotó munka 

 ahol a tehetséges és hátrányos helyzetű gyerekek egyaránt sikereket érhetnek el 
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 ahol a korszerű ismeretek oktatása megfelel a kor elvárásainak, felkészít a 

középiskolai tanulmányok folytatására, az életre. 

 

A Tornyospálcai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Tornyospálca dolgozói 

vállaljuk, hogy partnereink igényeit minél teljesebb körben kielégítjük, s rugalmasan 

alkalmazkodunk az intézményünket érintő kihívásokhoz, s mindezekkel összhangban a 

gyermekközpontú integrált nevelést, kompetencia alapú oktatást megvalósító 

intézményrendszer kiépítésén, illetve továbbfejlesztésén dolgozunk. 

Törekszünk arra, hogy esztétikus, családias környezetben neveljük gyermekeinket. 

Célunk, hogy az iskoláskorú gyermekek, valamint a szülők és a fenntartó igényeinek, 

elvárásainak megfeleljünk.  

Munkánk során tanulóink felé olyan alapkészségek befogadására és elsajátítására törekszünk, 

amellyel alkalmassá teszik őket az élethosszig való tanulás szemléletének elfogadására és 

alkalmazására.  

Gondoskodunk arról, hogy az iskola barátságos és biztonságos legyen. Fejlesztjük a gyerekek 

szépérzékét, formáljuk közösségi szellemét, s megtanítjuk őket a hagyományok tiszteletére és 

környezetünk védelmére 

Tanulóinkat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, 

továbbtanulásban. 

Céljaink elérése érdekében hiteles vezetői és dolgozói elkötelezettséggel végezzük 

feladatainkat. 
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1.2 Jövőkép  

 

 Intézményünk arculata megfelel a kor követelményeinek. 

 Tevékenységrendszerünk tanulóközpontú. Úgy tudjuk értékeinket megőrizni, hogy 

közben képesek leszünk alkalmazkodni a kihívásokhoz. 

 Pedagógusaink aktívan részt vesznek a szakmai munkában.  

 Kidolgozói lesznek a tanulók értékelési rendszerének. 

 Ismerik és használják a legújabb nevelési-oktatási eljárásokat, módszereket.  

 A magas szintű nevelő-oktató munkát maguk is gyarapítják új ötleteikkel. 

 Fokozott figyelmet fordítunk a HH és HHH gyerekek felzárkóztatására. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. 

 Továbbra is beépítjük a nem hagyományos szervezésű tanórákat (rendhagyó 

irodalomórák, könyvtári órák, digitális technikák alkalmazása), témaheteket, 

projekteket az oktatónevelő munkánkba. 

 Eredményeink lehetővé teszik, hogy tanulóink többsége érettségit adó 

középiskolában tanuljon tovább. 

 Tanulóink alkalmazható tudást szereznek tanulmányaink során. 

 Törekszünk arra, hogy tanulóinkban kialakuljon a tanulás iránti vágy, mert azok, akik 

megtapasztalhatják, hogy tudásuk egyre gyarapodik, egyrészt egyre többre lesznek 

képesek, másrészt önbizalomra tesznek szert. 

 Tudatosan alakítjuk a tanulók környezetvédelemre és az egészséges életvitelre való 

igényét és törekvését. 
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2. Az iskola cél és feladatrendszere (személyiség- és közösségfejlesztés) 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladata, eszközei és 

eljárásai  

 

ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

Az iskolánk 

nevelési elveiben 

és gyakorlatában a 

megértés, a 

bizalom, a szeretet, 

a tisztelet, a 

tolerancia 

megkülönböztetett 

szerepet kap. 

Minden 

tevékenységünket- 

az oktatás és a 

nevelés területén 

egyaránt- a 

gyerekek okos 

szeretete hassa át. 

Személyes példával 

modellt adunk a 

gyermekeknek az 

empátiás személyes 

kapcsolatok 

kialakítására. Fejleszti 

az iskola azokat a 

képességeket, amelyek 

a környezettel való 

harmonikus 

kapcsolatokhoz 

szükségesek (megértés, 

bizalom, szeretet, 

empátia) 

Az önismeret 

alakításával, az 

önértékelés 

képességének 

fejlesztésével, az 

együttműködés 

értékének 

tudatosításával, a 

társas 

kapcsolatokban, a 

barátságban, a 

csoportban. 

Személyes 

példamutatással 

neveljük 

gyermekeinket a 

szeretetre, a 

tiszteletre, a 

toleranciára, a 

megértésre. 

Demokrácia 

értékei, a nemzeti 

értékek, az európai 

humanista 

értékrend 

érvényesüljön. 

 

 

Tolerancia, az 

emberi jogok 

tiszteletben 

tartása.  

 

Tudatosítjuk 

gyermekeinkben a 

szűkebb és tágabb 

környezetből 

megismerhető erkölcsi 

értékeket. A közösség 

demokratikus 

működésének értékét.  

Az érzelem, az 

értelem és a 

cselekvés 

összefüggésének 

tudatosításával. Az 

erkölcsi meggyőzés 

és cselekvés 

összhangjának 

felismertetésével. 

Személyes példa- 

mutatással neveljük 

gyermekeinket 

toleranciára, 

empátiára, az emberi 

jogok tiszteletben 

tartására. 

A nevelő vezető, 

kezdeményező 

szerepe érvényesül 

a pedagógiai 

Olyan pedagógiai 

légkör kialakítása 

a cél, ahol 

érvényesül a 

A pedagógus „elérhető, 

megszólítható”. A 

tanár - diák 

kapcsolatösztönző, 

Az iskola épít a 

tanulók 

kíváncsiságára és a 

rendszerezett 

A személyes 

példamutatás, a 

szemléltetés, a 

cselekvés, az 
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légkör 

kialakításában, a 

tanulók 

aktivitásának 

kibontakozásában, 

tevékenységük 

megszervezésében, 

személyiségük 

fejlesztésében. 

pedagógus irá- 

nyító szerepe - 

amely lehetőséget 

ad a tanulók akti- 

vitásának 

kialakítására, 

kibontakoztatá-

sára, személyi-

ségfejlesztésére. 

Növeljük a 

tanulók aktív 

részvételét 

igénylő ismeret- 

szerzési módok 

arányát. 

fejlesztő hatású. A 

pedagógus és a 

növendék egyenrangú 

félként vesz részt a 

folyamatban. A 

munkáltatásé az aktív 

részvételé a vezető 

szerep. Munkánkat a 

következetes követelés 

és igényesség jellemzi 

a tanulók emberi 

jogainak tiszteletben 

tartása mellett.  

ismeteretek iránti 

igényükre. 

aktivizáló 

módszerek 

alkalmazása minden 

pedagógus számára 

fontos.  

Fontos a teljes 

személyiség 

fejlesztése.  

Meglássuk, 

megláttassuk és 

továbbfejlesszük 

minden 

gyermekben 

személyiségének 

saját értékeit.  

Segítjük tanulóinkat 

abban, hogy művelt 

emberré, alkotásra és 

boldogságra képes 

emberré válhassanak. 

A személyiség 

erkölcsi arculatának 

értelmi és érzelmi 

alapozásával. A 

helyes 

magatartásformák 

megismertetésével 

és gyakoroltatásával.  

A differenciált 

fejlesztés, a 

művészeti, 

gyakorlati, 

közismereti 

készségek 

fejlesztése, a tanulók 

egészséges 

fejlesztése, 

fejlődésük 

folyamatos 

követése, személyre 

szóló, folyamatos 

értékelés.  

Iskolánk felkészíti 

a tanulókat az 

önálló 

ismeretszerzésre és 

Az iskola 

készítsen fel az 

eredményes 

továbbtanulásra, a 

A lehetséges tanulási 

módszerek, technikák 

és tanulási stratégiák 

megtanítása a 

Az alapvető 

képességek és 

készségek 

elsajátításával, a 

Minden gyerek 

számára 

képességeinek, 

érdeklődésének, ill. 
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önművelésre a 

szilárd 

alapkészségek 

kialakításával. 

gyakorlati életre, 

az önművelésre, 

az új ismeretek 

megszerzésének 

technikáira. 

tanulóknak. Mintákat 

adunk az 

ismeretszerzéshez, a 

feladat- és 

problémamegoldáshoz. 

Igényt alakítunk ki a 

folyamatos 

önművelésre. A tanulás 

tanulása, az önálló 

ismeretszerzés 

képességének 

kialakítása  

mentális képességek 

célirányos 

fejlesztésével. Az 

önálló tanulás és 

önművelés 

alapozásával. 

céljainak megfelelő 

programokat, 

tevékenységi 

formákat 

biztosítunk.  

Az iskolában 

minden tanulónak 

esélyt adunk a 

szociokulturális 

hátrányainak 

leküzdésére, 

hatékony 

felzárkóztató 

munka 

segítségével.  

 

Munkánkat hassa 

át az a törekvés, 

hogy a 

szociokulturális 

hátrányok mini- 

malizálódjanak.  

Közreműködünk a 

tanulási nehézségekkel 

küzdök segítésében. A 

rászoruló gyerekeket 

hatékonyabb 

felzárkóztató munkával 

segítjük. Ha szükséges, 

napközi otthonos 

elhelyezést 

kezdeményezünk. 

Differenciált 

foglalkozással, az 

egyéni haladási 

ütemhez igazított 

terheléssel.   

Felzárkóztató 

csoportos 

foglalkozás 

keretében és egyéni 

korrepetálással.  

 

A kiemelkedő 

képességű 

tanulóknak 

lehetőséget adunk 

tehetségük 

kibontakoztatására

. 

 

 

 

Pedagógusaink 

helyezzenek 

kiemelt hangsúlyt 

a kreativitás és a 

tanulási 

motiváció 

erősítésére 

A tehetséges 

gyerekeket segítjük 

saját képességeinek 

megismerésében, 

önfejlesztő módsze- 

reinek, stratégiájának 

kialakításában. 

A tanórai és tanórán 

kívüli tevékenysé-

gekben; a 

tanulmányi 

versenyeken való 

szerepléssel ( 

Tehetséggondozó 

szakkörökkel, 

kreativitást fejlesztő 

programokkal 
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A követelmények 

mellett minden 

tanulónak 

biztosítjuk az 

önmegvalósítás 

lehetőségét. 

A „tanulás 

tanulása” és az 

önálló 

ismeretszerzés 

képessége minden 

tanuló számára 

elérhetővé váljon. 

Önismeret, a saját 

személyiség 

kibontakoztatásának 

igénye. /önbecsülés, 

önbizalom / A 

pedagógiai munka 

középpontjában a 

személyre szóló 

fejlesztés áll. 

A mérési, 

ellenőrzési, 

értékelési és 

minőségbiztosítási 

rendszer által 

meghatározott rend 

szerint, 

funkciójuknak 

megfelelően 

végezzük el a 

diagnosztikus, 

formatív és 

szummatív 

méréseket. 

Követelményrend-

szerünk egybeesik a 

tanulók optimális 

teljesítményével. A  

motiváció 

eszközeivel élünk, 

jutalmazás, büntetés 

módszereinek 

alkalmazásában 

egészséges 

arányokat tartunk. 

Iskolánk segíti a 

világban való 

eligazodást az 

idegen nyelvek 

tanításával, ahol 

megismerkednek 

más népek 

szokásaival, 

kultúrájával.  

Keltsük fel 

minden 

tanulóban az 

idegen nyelvek 

tanulása iránti 

igényt 

Anyanyelvén túl 

minden tanuló ismerje 

egy nyelv (angol) 

alapjait. Az idegen 

nyelvek és népek 

megismerése iránti 

igény felkeltése. 

A járási és megyei 

nyelvi versenyeken 

való részvétellel. 

Idegen nyelv tanítása 

csoportbontásban. 

Fejlesztjük 

tanulóink 

kommunikációs és 

viselkedési 

kultúráját, hogy 

ily módon is 

rendelkezhessenek 

a műveltség 

elsajátításának 

eszközeivel és így 

A tárgyi tudás 

mellé a gyermek 

szerezze meg 

mindazokat a 

kommunikációs 

képességeket is 

amelyek 

segítségével 

tudását önmaga 

és a mások 

Kulturált magatartás és 

kommunikáció a 

közösségben. 

(udvariasság, fegyelem, 

önfegyelem) Mások 

szokásainak és 

tulajdonságainak 

tiszteletben tartására 

nevelés. Közösségi 

érzés, áldozatvállalás. 

Az etika tantárgy 

oktatásával; az 

értelmi és érzelmi 

intelligencia 

gazdagítása és 

mélyítése, a 

drámapedagógia 

eszköztárának 

alkalmazásával.   

Példaképek, 

eszményképek 

kialakítása, amely 

által mintákat adunk 

a tanulóknak. 
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nyílt emberi 

kapcsolatok 

kialakítására 

lesznek képesek 

számára 

hasznosítani 

tudja. 

Helyzetek teremtése, 

melyben a tanuló 

gyakorlatban 

bizonyíthatja 

megbízhatóságát, 

becsületességét, 

empátiáját. 

Az interkulturális 

program 

segítségével 

megismertetjük 

tanulóinkkal a 

velünk együtt élő 

etnikum történetét, 

hagyományát 

művészetét, a 

másságot. 

Neveljük 

tanulóinkat a 

másság 

elfogadására, a 

kisebbségben 

élők kultúrájának 

megismerésére. 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

azonosságtudat 

fejlesztésével az 

egymás mellett 

élő különböző 

kultúrák 

megismerése 

iránti igény 

felkeltése, 

elfogadására.  

A hazánkban élő 

kisebbség jogainak 

tisztelete, 

hagyományainak, 

kultúrájának 

tiszteletben tartása. 

Törekvés az előítélet-

mentességre, a 

konfliktuskezelésre, a 

megegyezésre. 

Közös programok 

szervezésével, ahol 

az etnikum 

bemutathatja 

szokásait, 

kultúráját. Szoros 

kapcsolattartás a 

Kisebbségi 

Önkormányzattal, 

Gyermekjóléti 

Szolgálattal (pl. 

táboroztatás…) 

Személyes 

példamutatással 

neveljük 

gyermekeinket a 

másság elfogadására. 

Az etnikummal 

szemben 

megnyilvánuló 

pedagógiai tapintat, 

bizalom, megértés, 

türelem, 

igazságosság fontos. 

Lépést tartunk az 

informatikai 

forradalommal,  

Minden 

pedagógus és 

tanuló tudja 

alkalmazni és 

használni a 

modern 

informatikai 

eszközöket.  

Tanórai keretben, ill. a 

tanórán kívüli 

foglalkozásokon 

megtanítjuk 

gyermekeinknek a 

számítástechnika 

alapjait. 

A tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozások 

lehetővé teszik a 

modern 

informatikai 

eszközök 

megismerését. 

Gyakorlati 

alkalmazást 

biztosítjuk. 
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A közösségek 

biztosítsanak szere 

-pet a növendékek 

önállóságának, 

öntevékenységének

, önkormányzó 

képességének 

kibontakoztatásáho

z 

A közösségek 

fejlesszék a 

tanulók 

önismeretét, 

együttműködési 

készségét, 

akaratát, 

segítőkészségét, 

szolidaritásérzésé

t, empátiáját. 

A szocializációs 

folyamatok tudatos 

irányítása, elősegítése. 

Fogékonyság az emberi 

kapcsolatokra, 

barátságra. Nyitottság 

az élményekre, a 

tevékenykedésre. 

A kortárs 

kapcsolatok 

megerősítésével, a 

diákönkormányzat 

érdemi 

működtetésével. 

Gyakorló terepet 

biztosítunk az 

életszerű 

tapasztalatok 

megszervezéséhez. 

Derűs iskolai 

légkörben és 

környezetben 

biztosítjuk 

tanulóink testi - 

lelki fejlődését. 

Teremtsünk 

olyan légkört, 

környezetet, ahol 

mindenki jól érzi 

magát. 

Az egészséges és 

kulturált életmód iránti 

igény felkeltése, az 

önellátás képességének 

kialakítása. Az 

egészség megőrzésének 

lehetőségei, módjai. 

Az értelmi és 

érzelmi intelligencia 

gazdagításával, a 

mozgásigény 

kielégítésével  

Esztétikus környezet 

kialakításával, 

otthonosság 

teremtése. A 

mindennapos 

mozgáslehetőség 

biztosítása. 

Reális önismeret 

és életszemlélet 

kialakításával 

megalapozzuk a 

megfelelő 

továbbtanulási 

irány, illetve pálya 

kiválasztását. 

 

A különböző 

érdeklődésű, 

eltérő képességű, 

motivációjú, 

szocializáltságú, 

kultúrájú 

gyereket 

érdeklődésüknek, 

képességüknek és 

tehetségüknek 

megfelelően 

készítsen fel a 

továbbtanulásra. 

Elérjük, hogy tanulóink 

mindegyike valamelyik 

középfokú 

intézményben 

továbbtanuljon. 

Felelősségvállalás 

kialakítása saját 

sorsának alakításáért. A 

tanulókban a reális 

önértékelés kialakítása, 

a teljesítmény - és 

sikerorientált 

beállítódás, az 

egészséges önbizalom 

kifejlesztése 

A diákok 

fejlődésének 

folyamatos követé- 

sével, a személyre 

szóló fejlesztésének 

értékelésével. A 

középiskolák által 

szervezett nyílt 

tanítási napok 

keretében 

bemutatjuk a 

választható 

iskolatípusokat.  

Középiskolák által 

szervezett nyílt 

tanítási napokon való 

részvétel. Felvételi, 

előkészítő 

foglalkozások 

szervezése. 

Pályaválasztási 

osztályfőnöki órák. 

Pedagógiai intézet 

tanácsadása.  

 

Sokféle szabadidős Az iskola szabad- A tanulói kíváncsiságra A gyermek Az érdeklődés 
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kínálatból 

választhatnak 

tanulóink. 

 

 

idős kínálata 

legyen sokszínű 

és változatos, 

amiből minden 

tanuló választhat 

(háztartási- és 

életvezetési 

ismeretek, 

sportolás, 

kirándulások, 

színházlátogatáso

k) 

és érdeklődésre épített 

szabadidős 

tevékenységek a 

sokoldalú 

személyiségfejlesztés, a 

közösségfejlesztést 

szolgálják. 

szervezet és a 

diákönkormányzat 

által szervezett és 

lebonyolított gazdag 

és változatos 

szabadidős 

programokkal. 

felkeltése, a játék, az 

eredményesség és 

változatosság iránti 

igény 

szükségszerűsége. 

Kompetencia 

alapú oktatás 

bevezetése, 

elterjesztése. 

SNI-s tanulók 

integrált oktatása  

Esélyegyenlőség 

érvényesítése  

Szegregációment

es együttnevelési 

környezet 

kialakítása 

 

A tanulók 

képességeinek 

és 

kulcskompetenc

iáinak egyénre 

szabott 

fejlesztése. A 

sikeres 

munkaerő piaci 

alkalmazkodásh

oz szükséges, az 

egész életen át 

tartó tanulás 

megalapozását 

szolgáló 

képességek 

fejlesztése. 

A kompetencia 

alapú oktatás 

segítse a 

hátrányos és 

Kompetencia alapú 

oktatás kiterjesztése  

Élet közeli tanulási 

környezet kialakítása.  

A tanulási stratégiák 

alkalmazásában a 

sokszínűségre 

törekvés 

tevékenységrend- 

szerének biztosítása  

A játékosság, a 

szimuláció gazdag 

eszköztárának 

biztosítása. 

 

A 

személyközpontú, 

interaktív, 

tapasztalati 

tanulásra alapozó 

tanulásszerve-

zési eljárások, 

módszerek, 

általánossá tétele. 

A tanulás 

tervezésében, 

szervezésében és 

irányításában a 

tevékenység-

központú tanítási 

gyakorlatot 

honosítjuk meg.. A 

célok 

megvalósulását 

szolgáló módszerek: 

tevékenykedtetésre 

Az egyes 

kompetencia-

területekre készített 

program-

csomagokból, a 

hagyományos és 

digitális ismeret-

hordozók 

sokaságából 

kiválasztva a 

célszerű 

módszereket és 

eszközöket; egyéni 

és csoportos 

aktivitásra serkentő 

munkaformákkal.  

A képesség-

kibontakoztató 

felkészítés 

megszervezhető 

integrált 



TORNYOSPÁLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

TORNYOSPÁLCA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

15 

  

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

esélyegyenlőségé

nek biztosítását, 

illetve 

megvalósulását. 

épülő tanulásszer- 

vezés, 

projektoktatás, 

témahét, 3 hetet 

meghaladó projekt, 

műveltségterület 

tantárgyi bontás 

nélkül, moduláris 

oktatás, 

drámapedag. 

kooperatív 

technikák, az info-

kommunikációs 

technológia, mint 

eszköz és taneszköz 

alkalmazása 

felkészítésként is, 

ha a 

közösségfejlesztés 

és a személyiség 

fejlesztés a 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

és az e körbe nem 

tartozó tanulók 

közös felkészítése 

keretében valósul 

meg; 
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3,Kulcskompetenciák fejlesztése 

 

3.1 Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, 

szövegalkotás) valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a 

szabadidős tevékenységekben. 

 

3.2 Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás 

és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek-, az egyén szükségletinek 

megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a 

közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy 

dimenzió az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és 

igényei/érdeklődése szerint. 

 

3.4 Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, 

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek 

alkalmazását valamint a törekvést ezek alkalmazására. 

 

3.5 Természettudományos kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 



TORNYOSPÁLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

TORNYOSPÁLCA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

17 

  

előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és 

szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E 

kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az 

ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

 

3.6 Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information 

Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: 

információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje: 

továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az Interneten keresztül. 
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3.7A hatékony, önálló tanulás (tudásszerzés) 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás 

folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt 

útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a 

tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek 

sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A 

motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 

3.8 Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az 

állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 

 

3.9 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – 

a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít 

és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

 

3.10 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítéségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 
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tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a 

mozgóképet. 
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4. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Fő feladat: 

 a tanulás iránti motiváció fejlesztése, 

 a tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés 

megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása, 

 a tanítási-tanulási folyamatban, alkotó jellegű feladatok biztosítása.  

A fejlődés, a növekedés folyamata, az érték, értékrend kialakítása mind a növekedés 

üteméhez kapcsolódva biztosítja a személyiségfejlődést.  

A NAT-ban képviselt értékek, valamint a nevelési célkitűzéseink, az egységes alapvető 

követelmények, az ezekre épülő differenciálások mindezt a célt szolgálják.  

A tanulók az adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, szervezett 

és spontán tapasztalataikkal összhangban fejlődnek, és ez által bontakozik ki személyiségük. 

Tanítványaink személyiségfejlesztése a nevelőtestület tudatos, közös munkájával és 

személyiségfejlesztést segítő környezet kialakításával érhető el, amely érinti a tanulást, a 

tudásfejlesztést és a mentálhigiénés nevelési feladatokat. 
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CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

Alapozzuk meg a tanulók 

testi-lelki, szellemi 

fejlődését. 

Harmonikus és 

alkotóképes emberré 

neveljük! Fejlesszük 

önmagához, a különböző 

közösségekhez való 

viszonyát! 

Segítsük a tanulókat a 

saját erkölcsi értékük 

tudatosításában, 

meggyőződéssé 

alakulásában. 

(magatartás, 

viselkedés). Fejlesszük 

a szociális és 

társadalmi kompeten-

ciákat, a társadalmi 

érzékenységét, a 

nyitott, befogadó és 

empatikus személyiség 

kialakítását, a társas 

aktivitást! 

Folyamatosan 

követjük, elősegítjük 

a gyermekek 

személyiség 

fejlődését. 

Tapasztalatainkat 

megosztjuk a 

szülőkkel. 

Önismereti kérdőívek, 

tréningek, dramatikus 

játékok, művészeti 

képzés. Fejlesztő 

beszélgetések, 

önvizsgálat, önfeltárás, 

önirányítás, önalakítás. 

Fejlesztő interjú, 

tehetséggondozás, 

felzárkóztatás. 

Fejlődési szakaszok: 

látencia kor (6-8 év), 

prepubertás (9-11 év) 

pubertás (12-16 év) 

jellemzőinek: figyelembe 

vétele. 

Érzékelés, észlelés, 

figyelem, emlékezet és 

gondolkodás 

pszichikus funkcióinak 

tudatos fejlesztése a 

nevelési – oktatási 

folyamatban.  

Valamennyi 

pszichikus funkció 

fejlesztése, a kreatív 

személyiségjegyek 

megalapozása. 

A kreatív személyiség 

beállítódás erősítése, 

induktív és deduktív 

útjának az 

alkalmazása. 

Példaképek, 

személyes példa.  

A tanulók ismerjék meg 

jobban magukat és 

egymást! Tiszteljék, 

törekvéseikben erősítsék 

meg társaikat! 

Törődjenek egymással! 

Az emberi együttélés 

szabályainak 

megismerése, 

együttműködési 

készség kialakulása. A 

kulturált magatartás, a 

kommunikáció 

elsajátítása. 

Konstruktív kapcsolat 

Társadalmi hatások 

belsővé válásának 

elősegítése: 

tevékenykedtetés – 

cselekedtetés – közös 

tevékenység, tudatos 

közvélemény 

formálás.  

Szituációs játékok (az 

egyén viszonya a 

közösséghez). 

Didaktikai játékok, 

helyzetgyakorlatok, 

gyermeki jogok, 

diákönkormányzat, 

gyermekszervezet, 

iskolagyűlés. 
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kialakítása: a gyermek 

személyiség- 

jegyeinek, 

erősségeinek, 

gyengeségeinek 

ismerete. Elfogadás: 

olyannak fogadom el, 

amilyen.  

A tanítás-tanulási 

folyamat adjon teret a 

színes sokoldalú iskolai 

életnek, a tanulásnak, 

játéknak munkának, 

testedzésnek! Az oktatás 

ne csak információ 

közvetítés legyen!  

Az értelmi képességek, 

az önálló 

ismeretterjesztéshez 

szükséges képességek 

kialakulása. A tanulási 

módok, a játék-

szeretet, az alkotási 

vágy fejlesztése.  

- Kognitív képes- 

ségek  

- kommunikáció,  

- önálló tanulás,  

 ismeretszerzés 

Valamennyi tantárgy 

keretében 

rendszeresített tanulási 

eszközök. Tanulási 

technikák elsajátítása.  

Legyen a pedagógus 

nevelési stílusa integratív, 

alkalmazzon hatékony 

tanítási stratégiákat. A 

pedagógus a fejlődéshez 

szükséges biztonságnak 

és elfogadásnak az érzését 

sugározza!  

A tanuló 

személyiségének meg-

ismeréséhez szükséges 

szakmai, pedagógiai, 

pszichológiai, mód-

szertani tudással 

rendelkezzen a nevelő! 

A tanári tanulói 

interakciós és 

kommunikációs 

készségekkel, a 

konfliktusok 

kezeléséhez és 

megoldásához 

szükséges 

képességekkel 

vértezze fel magát.  

Hitelességgel, saját 

vonzerővel és 

értékeinek 

vállalásával történjen 

a szociális 

befolyásolás. 

Közvetlen 

emberismeret, 

nyitottság, támogató 

légkör, érzékenység.  

Eszménykép, bírálat, 

etikai beszélgetés, 

megbeszélés, 

példaképformálás, 

didaktikai játékok, 

ötletbörze, dicséret, 

előadás, vita.   
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A helyes életrend 

életritmus kialakítása. A 

gyerekeket rávezetni arra, 

hogy elfogadják 

felelősségüket 

életminőségük 

alakításában.  

Szükségletek – 

lehetőségek, értékek – 

döntéshozás – 

következmények 

ismerete. Érzelmeik 

hatása a döntésekre. A 

szabadidő aktív 

eltöltése.  

Külső hatások: 

szülők, kortársak, 

tanárok, média, 

kulturális 

hagyományok, 

önbizalom-fejlesztés, 

tapasztalatok 

hasznosítása.  

Személyi higiénia 

Személyiségkárosító 

szokások és 

függőségek 

kialakításának 

megelőzése. Pozitív 

kommunikáció, 

probléma- megoldás, 

szerepjáték, mozi, 

színház, 

könyvélmény. 

A tanulók önellátása és 

környezetük rendben 

tartása. A munka 

tisztelete.  

A tanulók önellátásra 

és környezetük 

rendben tartására 

irányuló 

tevékenységek 

gyakorol- tatása. Az 

emberek által végzett 

munka fontosságának 

tudatosítása.  

Gyakoroltatás, 

ösztönzés, 

segítségadás, 

ellenőrzés, személyes 

példaadás, megfelelő 

vizuális, esztétikai 

befogadás. 

Játékszituáció, 

elismerés, vita, bírálat, 

ösztönző munkalégkör, 

táborozás, tanulószoba, 

napközi otthon, társas 

összejövetelek, 

szabadidős 

tevékenységek. 

Egészséges, edzett 

személyiség kialakítása. 

Testi- lelki harmónia. 

Egymás iránti tolerancia. 

A tanulók testi képessé 

-geinek fejlesztése, a 

testmozgás iránti igény 

kialakítása. Az 

egészséges életmód és 

az egészségvédelem 

iránti igények 

kialakítása. Az egyéni 

adottságok figyelembe 

vételével. 

A mozgás szeretete, 

igény a sportos, 

egészséges 

életvitelre.  

Sportköri 

foglalkozások, 

edzések, túrázások 

(gyalog-kerékpártúra) 

táborozások, 

kirándulások, úszás. 

A nevelő 

személyiségének 

hitelessége, empátia, 

viselkedés,  

Az ön és alárendelő, 

valamint agresszív 

viselkedés elkerülése. 

„Megfelelő időben, 

Visszautasítási 

technikák, probléma 

megoldási modellek, 

ötlépcsős probléma 

Helyzetgyakorlatok, 

önértékelés, empátia, 

kritikus gondolkodás, 

vitakultúra, 
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A konfliktus kezelési és 

stressz csökkentő 

technikák 

megismertetése, 

gyakorol- tatása. 

Kudarctűrés. 

megfelelő helyen, 

megfelelő módon”, 

intézzük 

konfliktusainkat. 

megoldás. Mi a 

probléma? A 

probléma tisztázása: 

a megegyezés 

lehetőségének 

elemzése, lehetséges 

megoldások – a 

legjobb alternatívák 

– mindkét fél 

nyereségével 

végződő megoldás. 

céltudatosság, 

döntéshozás, 

konfliktushelyzet, 

problémamegoldás, 

pozitív 

kommunikáció. 

A helyes cselekvésre és 

aktivitásra késztető 

érzelmek kialakítása. Az 

öröm élménye. Ismerje és 

szeresse szülőföldjét, 

hazáját, szűkebb és 

tágabb környezetét! 

Az élő és élettelen 

környezet jelenségeire, 

a tanulók közösségeire 

és önmagukra irányuló 

helyes érzelmek 

kialakítása. A stressz 

nélküli, nyugodt 

légkör kialakítása. A 

szeretet és gyűlölet 

szerepe. 

Adni - nyújtani, 

segíteni, támogatni, 

kapni – elfogadni, 

élni vele… 

Kölcsönösség, 

nyitottság, bizalom.  

Család szerepe, 

funkciója. 

 

Testbeszéd, mimika, 

metakommunikáció, 

érzelmeim skálája, 

érzelmek 

szivárványa, ötlet- 

börze, relaxáció, 

hagyományápolás, 

szerepjáték, 

kirándulás, 

természetvédelem. 

Az egyén személyes 

tulajdonságai 

összhangban legyen a 

pályakövetelményekkel! 

„Légy az, aki vagy, 

légy az, akivé a 

benned szunnyadó 

erőid alapján igazán 

lehetnél.” Helyes 

pályaválasztás a reális 

önismeret alapján.  

Saját 

élményvilágunk 

tudatosítása, a tudás 

becsülete, kitartás, 

igényesség a 

munkában, 

együttműködési 

képességek 

fejlesztésem reális 

énkép kialakítása.  

Nyílt napok, 

pályaválasztási 

napok, 

pályaválasztási 

tanácsadó, 

előkészítők, 

szakkörök, művészeti 

tevékenységek, 

életvezetési 

ismeretek.  
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A tanulás-tudás fejlesztését eredményezi: 

 tanulási képesség fejlesztése, 

 az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása és fejlesztése, 

 a tudás alkalmazásának képessége, 

 kreatív nyelvismeret elsajátítása, 

 az informatikai és számítástechnikai ismeretek alkalmazása az ismeretszerzésben,  

 könyvtár alkalmazása az ismeretszerzésben. 

 

4.1 Tehetséggondozás, felzárkóztatás: 

 a tanórákon (csoportbontások osztályszinten) 

 a tanórán kívüli tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozások szervezése 

működtetése, 

 versenyekre előkészítés, versenyeztetés (iskolai, területi, megyei, országos 

versenyek), 

 matematika, magyar nyelv előkészítő, 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás- szervezési eljárások 

alkalmazása:  

 differenciált tanulásszervezés, 

 kooperatív technikák, 

 projektmódszer, 

 tevékenységközpontú pedagógiák, 

Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése. 

 

4.2 Személyiségfejlesztés:  

 az önművelés iránti igény kialakítása,  

 az önismeret, az önbizalom fejlesztése, 

 sikerorientált magatartás kialakítása – pályaválasztás elősegítése, 

 empátia, humánum, az egyéni érdekek mellett, 
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 környezettudatos magatartás kialakítása, 

 igényesség kialakítása a tanulás, viselkedés, öltözködés stb. terén, 

 kommunikációs képesség fejlesztése, 

 az önfegyelem fejlesztése, kialakítása, 

 egészséges életmód, egészségre nevelés. 

 

A mentálhigiéniai feladatok ellátása elsősorban az osztályfőnök feladata, amelyet az 

osztályban tanító kollégák támogatásával tud megvalósítani. Alsó tagozaton jelentős szerepet 

kell vállalni ebben a napközis tanítóknak is. A személyiségfejlődés feltérképezése, mérése az 

osztályfőnökök feladata. Ennek eszköze a tanulók megismerése, egyéni beszélgetések során a 

tanulók segítségével, érzelmi életéhez kapcsolódó kérdőívek, rajzvizsgálatok, szociometriai 

mérések. Tanulmányi előmenetelében az elért szint meghatározása, valamint az iskolai életbe 

való beilleszkedésének elősegítése.  

 

 

5.Az iskola működése egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiája 

Az intézmény vezetője és nevelőtestülete biztosítja a tanulók testi és lelki fejlődéséhez 

szükséges egészséges iskolai környezetet, minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a 

tanulók és a pedagógusok egészségének védelmét.  

Pedagógiai programunk kiemelt területe a mindennapos testedzés megvalósítása.  

Tanulóinknak olyan tanórán kívüli tevékenységeket biztosítunk, amelyek nem csak a 

szabadidő hasznos eltöltését, hanem a lelki egészségfejlesztést is szolgálják. 

 

 

6. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely során kialakul az egyén és a társadalom közötti 

kapcsolat. Egy csoportból akkor lesz közösség, ha egy cél érdekében munkálkodnak, 

felelősséget tudnak vállalni egymásért, s ez a tevékenység, kapcsolat örömet jelent számukra. 

Színterei a család, az osztályközösség, az iskolai közösség, baráti közösségek, valamint 

alkalmi közösségek. A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére.  

Az SNI tanulók beilleszkedésének segítése, és a másság elfogadása a tanulói közösségben. 
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Szociális kompetencia fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodó képesség. 

 

 

6.1 Intézményi hatások, osztályközösségek fejlesztése - elemi emberi értékekre nevelés 

formái: 

 Együttlét; kis és nagy közösségekhez tartozás, identitás. 

 Önállóság; saját személyiségük formálása, önismeret (szabadság és autonómia 

egysége). 

 Fegyelem; a társadalmi normák és tradíciók szerepe. 

 A felelősség- és kötelességtudat kialakítása. 

 Önálló erkölcsi világkép alakítása; melyben a közösségi érzés és az együttlét eszméje 

egyre magasabb szintre kerül. 

 A hátrányos megkülönböztetés nélküli közösségi magatartás kialakítása 

 Tolerancia; a különböző kultúrák ismerete, tisztelete. 

 Egészséges kritikai szemlélet, az egyéni kezdeményezőkészség összekapcsolása  

 Határon belüli és határainkon túli magyar iskolákkal „Testvér Iskolai „ kapcsolat 

kialakítása 

Iskolánkban a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán 

kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére Diákönkormányzat működik. 

A Diákönkormányzat munkáját a 2-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

Diáktanács irányítja. 

A Diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő, valamint az 

osztályfőnökök segítik. 

A Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tornyospálca 

Diákönkormányzata (DÖK) az iskolai élet szerves részévé kíván válni az alábbiakkal: 

 a diákok jogainak képviselete 

 a diákok önszerveződéséhez, közéleti szerepléséhez fórumok megteremtése 

 kulturális- és sportprogramok szervezése 

 az önkezdeményezések révén, rendszeres programok szervezése az iskola minden 

tanulója részére, az alsó és felső tagozaton 
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A Diákönkormányzat célja: 

 a demokratikus önszerveződés alapjainak megismerése, 

 az iskola hírnevének jobbítása, 

 a közösségi életre nevelés; „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!” 

 a hátrányos megkülönböztetés nélküli közösségi magatartás megvalósítása 

 tolerancia elvének elfogadtatása 

 kreativitás fejlesztése, 

 önállóság, autonómia, 

 hazaszeretetre nevelés, 

 a környezettudatos magatartás fejlesztése (papírgyűjtés, szemétszedés, takarítás, 

parkosítás), 

 az okos, ésszerű versenyszellem kialakítása a tanulók körében, 

 egymás megbecsülése, mások tevékenységének tiszteletben tartása. 

 

Az osztályfőnöknek, a diákönkormányzatot segítő tanárnak, valamint minden nevelőnek 

feladata az elemi emberi értékekre nevelés, az előzőekben felsoroltakra hangsúlyt fektetve, 

mely konkrét példákkal, szituációs játékokkal, irodalmi alkotások megismerésén keresztül 

valósítható meg. 

 

 

7. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

 

7.1 A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 
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 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

7.2 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
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 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: (digitális) napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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8. A szülő, tanuló, iskola együttműködésének formái, továbbfejlesztésének 

lehetőségei 

A szülő, a tanuló, a pedagógus együttes munkája révén valósulhatnak meg a pedagógiai 

programunkban megfogalmazott nevelési-oktatási célkitűzések. Ezért a szülőnek, a tanulónak 

és az iskolának a továbbiakban is élő, konstruktív, alkotó módon kell együttműködnie. 

 

8.1. Az együttműködés formái: 

8.1.1 Szülőkkel: 

szóbeli kapcsolattartás: 

 SZMK gyűlés 

 szülői értekezlet 

 fogadó órák 

 személyes megbeszélés előre egyeztetett időpontban 

 telefonon történő tájékoztatás 

írásbeli kapcsolattartás: 

 üzenő és tájékoztató füzeten keresztül 

 hivatalos levelekkel 

 hirdetményekkel, plakátokkal 

 interneten keresztül 

8.1.2 Tanulókkal: 

 diák-önkormányzati gyűlés 

 osztálykeretben: 

- osztályfőnöki órák 

- rendezvények 

 osztályfőnök, szaktanár személyes kapcsolata a tanulóval 

 interneten keresztül 

8.2 Szülői közreműködések lehetőségei: 
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 a gyermek érdekében eleget tesz a törvényben megfogalmazott kötelezettségeinek 

 aktívan részt vesz a szülői választmányi gyűléseken, a szülői értekezleteken, fogadó 

órákon 

 tanórán kívüli programok segítése 

 iskolai kulturális és sport rendezvényeken való részvétel 

 nyílt napok – nyílt órák látogatása, 

 

 

 

9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK VIZSGASZABÁLYZATA 

9.1 A VIZSGASZABÁLYZAT CÉLJA 

 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint  

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli)  

- és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza 

meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

 

9.1.2 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

- osztályozó vizsgákra 

- javító vizsgákra  
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Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai Programja 

alapján. 

 

 

9.1.3 OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

Az Intézmény, az osztályozóvizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását követő két hétben 

kell megszervezni. 

Osztályozóvizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási 

év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött 

össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.  

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a 

tanítási órák több mint 30 % - a.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben, ha  

- felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a 

sajátos helyzete miatt,  

- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

- osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha az igazgató 

magántanulói jogviszonyát engedélyezte. 
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Az osztályozó vizsga időpontjáról az igazgató két héttel a vizsga időpontja előtt írásbeli 

tájékoztatást küld a tanulónak és szüleinek. 

A vizsgát úgy kell összeállítani a szaktanároknak, hogy az egy napon megvalósítható 

legyen. A vizsgáztatás időtartama írásbeli vizsga esetében 20, szóbeli vizsga esetében 10 

percnél nem lehet több. A vizsgák között a tanulónak pihenő időt kell adni. 

Ha a tantestület úgy dönt, az osztályozóvizsgára utasított tanuló év közben szerzett jegyeit 

figyelembe veszi, azon témakörökből, melyből számot adott tudásáról mentesítheti a 

vizsgakérdések alól. 

A tanulmányok alatti vizsgán a közoktatási törvény 30.§ (9) bekezdésének hatálya alá 

tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények 

érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a 

vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 

hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

 

 

9.1.4 KÜLÖNBÖZETI VIZSGA  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja 

elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből 

kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett 

évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele 

a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg 

kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  
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9.1.5 JAVÍTÓVIZSGA  

Ha a tanuló tanév végén legfeljebb két tárgyból elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát 

tehet.  

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között – a társiskolákkal egyeztetett időpontban 

szervezhető. 

A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára 

utasító kollega legyen.  

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 

 

9.1.6 PÓTLÓ VIZSGA  

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az 

osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem 

teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján 

az igazgató jelöli ki. 

A tanuló alapvető joga, hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság előtt, 

tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga.  

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Kormány Hivatal 

szervezi.  

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő 

utolsó napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem 

értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő 

három napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.  

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s 

javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a 

javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.  
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9.1.7 TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB 

ALAPELVEI 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok 

 - elnök 

 - kérdező tanár (ok) 

 - jegyző 

Az elnök 

- felel a szabályok betartásáért 

 

Jegyző tanár 

- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 

Kérdező tanár(ok) 

- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

 

9.1.8 ÍRÁSBELI VIZSGÁK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

- a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

- a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot 

- a feladatlap megoldásának ideje 20 perc. 

- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló 

hozza magával 

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak 

Az írásbeli vizsga javítása:- a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli 

dolgozatot 

 -  
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9.1.9 A SZÓBELI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 - a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja 

 - a felelet maximum 10 percet tarthat 

 - két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet  

 -  

9.1.10 GYAKORLATI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 - informatika tantárgyból számítógépen végzett feladat esetében tartunk gyakorlati 

vizsgát. 

 

9.2 AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI, KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDJE 

 

 A vizsgatárgyak követelményrendszere 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI 

Magyar nyelvtan  írásbeli  

Matematika  írásbeli  

Idegen nyelv  írásbeli  

A következő tárgyakból a szaktanár döntése alapján írásbeli, vagy szóbeli vizsgát 

szervezünk 

Történelem 

Fizika  
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Irodalom 

Földrajz 

Természetismeret 

Biológia 

Kémia 

Informatika 

Készségtárgyakból nem szervezünk vizsgát itt kihúzást, vagy részt vett bejegyzést 

alkalmazunk.  
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10. A beiskolázás feltételei  

 A beiratkozáskor a szülőnek be kell mutatni: 

 a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót 

 a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai 

szakvélemény) 

 a gyermek TAJ száma 

 a Pedagógiai Szakszolgálat felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy ha az óvoda a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatát javasolta) 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 

A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló születési anyakönyvi kivonatát 

 a szülő személyi igazolványát, lakcímbejelentőjét 

 az elvégzett évfolyamokat, tanúsító bizonyítványt 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről: 

 a szülő kérésének 

 a tanuló előző tanulmányi eredményeinek, 

 az adott évfolyamra járó tanulók létszámának, figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt.  

 A döntés előtt az igazgató kikéri az igazgatóhelyettesek, valamint a leendő 

osztályfőnök véleményét. (A leendő osztályfőnök tájékozódik a tanuló ismereteiről.) 

 

10.1 Az iskolák közötti átjárhatóság: 

 

 Az átjárhatóság alapja a módosított NAT és kerettanterv tantárgyi minimum és a 

helyi tantervek minimumkövetelménye. 
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 Belépéskor tapasztalt hiányosságok pótlására segítséget nyújtunk, és türelmi időt 

biztosítunk (iskola - szülő megállapodása). 

 

10.2 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába léphet, ha a helyi tantervben előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette, mely nem kevesebb a 

módosított NAT és Kerettanterv minimum követelményeinél. 

A követelmény teljesítését a nevelők, a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, szöveges 

minősítése, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A továbbhaladás meghatározott feltételei a 

következők: 

 az első évfolyamon a szöveges értékelés során a „kiválóan, jól, megfelelően, gyengén 

teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul” minősítést kapja. 

 a második, harmadik, negyedik évfolyamon érdemjeggyel történik az értékelés 

 2-3-4. év végén és az 5-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az „elégséges” 

osztályzatot kell megszereznie a tanulónak 

 az 1 évfolyamon a tanuló évfolyam ismétlése a szülő kérésére is engedélyezhető, erről 

az iskola igazgatója dönt, de legfeljebb egyszer 

 ha a tanuló a 2-8. évfolyamon, a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez 

„elégtelen” minősítést, az évfolyamot ismételni köteles, kivételt képez, ha a tantestület 

másként dönt. 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi érdemjegy megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

 adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja hiányzása, a tanítási év végén 

nem osztályozható, kivéve, ha a tantestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet 

 magántanuló volt 
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 egyéni továbbhaladás törvényben foglaltak alapján történik (felmentések, 

szakértői vélemények). 

 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga 

tantárgyai a következők: 

 1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika. 

 2-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret. 

 5-6. évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, 

természetismeret, idegen nyelv. 

 7-8. évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, fizika, 

kémia, biológia, idegen nyelv, földrajz, informatika. 

Eljárásrendjét az iskolai Vizsgaszabályzat tartalmazza, ami SZMSZ melléklete. 

11 Az alapfokú táncművészeti oktatásnak több célja is van, többek között lehetőséget nyújt 

a tanulók mozgáskultúrájának többirányú fejlesztésére, ritmus érzékének, hallásának 

gazdagítására. Egészséges életmódra, határozottságra, nyitottságra nevel. Kibontakozhat a 

gyermek kreativitása, improvizációs készsége. Tantervi programja figyelembe veszi a tanulók 

életkorára jellemző fizikai és szellemi adottságaikat, folyamatos fejlesztéssel gyarapítja 

ismereteit. A képzés feladata a művészeteket értő közönség felnevelése. Iskolánk biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

Iskolánkban a táncművészeti oktatás célja a tehetséggondozás is. Kifejleszti a gyermekekben 

a táncművészeti kultúra iránti igényességet, felkészíti és irányítja az A táncművészeti oktatás 

során lehetőséget biztosítunk a nemzeti-etnikai, valamint a sajátos nevelési igényű 

gyermekeknek, hogy elsajátítsák az alapfokú táncművészeti oktatás követelményeit. 
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II. Az intézmény helyi tanterve 

 

 

2 A választott kerettanterv megnevezése 

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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2.1 A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika A változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

Technika B változat 

Pénzügyi, gazdasági 

ismeretek 
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2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám. Tornyospálca 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

 Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 1  7 1  6 2  6 1  

Idegen nyelv          2   

Matematika 4 1  4 1  4 1  4 1  

Erkölcstan 1   1   1   1   

Környezetismer

et 

1   1   1   1   

Informatika           1  

Ének-zene 2   2   2   2   

Vizuális kultúra 2   2   2   2   

Életvitel és 

gyakorlat 

1   1   1   1   

Testnevelés és 

sport 

5   5   5   5   

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

 2   2   3   3  

Rendelkezésre 

álló órakeret 

23 2  23 2  22 3  24 3  

Plusz tanítási 

órakeret 

(110/2012 8. §. 

(3)) 

2   2   2   2   

Összesen: 23 2  23 2  22 3  24 3  

Heti időkeret 52   52   52   55   
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Kt.: Kerettantervi órakeret 

Szt.: Szabadon tervezhető órakeret 

Plusz: 110/2012 8. §. (3) alapján 
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 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

 Kt. Szt. Plu

sz 

Kt. Szt

. 

Plu

sz 

Kt. Szt

. 

Plu

sz 

Kt. Szt

. 

Plu

sz 

Magyar nyelv és irodalom 4 1  4   3 1  4 1  

Idegen nyelv 3   3   3   3   

Matematika 4   3 1  3 1  3 1  

Történelem, társadalomi és 

állampolgári ismeretek 

2   2 1  2   2   

Erkölcstan 1   1   1   1   

Természetismeret 2   2         

Biológia – egészségtan       2   1   

Fizika       2   1   

Kémia       1   2   

Földrajz       1   2   

Ének-zene 1   1   1   1   

Vizuális kultúra 1   1   1   1   

Dráma és tánc / Hon- és 

népismeret 

1            

Informatika  1  1   1   1   

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1   1   1      

Testnevelés és sport 5   5   5   5   

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Pénzügyi, gazdásági 

ismeretek 

    1   1   1  

Szabadon tervezhető 

órakaret 

 2   3   3   3  

Rendelkezésre álló órakeret 26 2  25 3  28 3  28 3  

Plusz tanítási órakeret 

(110/2012 8. §. (3)) 

2   3   4   3   

Összesen: 28   28   31   31   
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Heti időkeret 51   51   56   56   

Kt.: Kerettantervi órakeret 

Szt.: Szabadon tervezhető órakeret 

Plusz: 110/2012 8. §. (3) alapján 

 

 

A kerettantervi óraszámon felül biztosított órákon a tananyag elmélyítését, gyakoroltatását, 

ismétlését tervezzük. Az óraszámok témakörönkénti elosztása az adott tantárgy tanmenetében 

kerülnek feltüntetés  

A plusz tanítási időkeret felhasználását minden tanévben a nevelőtestület döntését 

követően használjuk fel. a felhasználás részletes leírása minden tanévben az éves 

munkatervben kerül meghatározásra. 
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A AA 

2.3 A választott kerettanterv feletti óraszám Mezőladány 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

 Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 1  7 1  6 2  6 1 1 

Idegen nyelv          2   

Matematika 4 1  4 1  4 1  4 1  

Erkölcstan 1   1   1   1   

Környezetismer

et 

1  1 1  1 1  1 1  1 

Informatika           1  

Ének-zene 2   2   2   2   

Vizuális kultúra 2   2   2   2   

Életvitel és 

gyakorlat 

1   1  1 1  1 1   

Nemzetiségi 

ismeretek 

  1          

Testnevelés és 

sport 

5   5   5   5   

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

2   2   3   3   

Rendelkezésre 

álló órakeret 

25   25   25   27   

Plusz tanítási 

órakeret 

2   2   2   2   
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(110/2012 8. §. 

(3)) 

Összesen: 27 2 2 27 2 2 27 3 2 29 3 2 

Heti időkeret 52   52   52   55   

Kt.: Kerettantervi órakeret 

Szt.: Szabadon tervezhető órakeret 

Plusz: 110/2012 8. §. (3) alapján 
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 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

 Kt. Szt. Plu

sz 

Kt. Szt

. 

Plu

sz 

Kt. Szt

. 

Plu

sz 

Kt. Szt

. 

Plu

sz 

Magyar nyelv és irodalom 4 1  4 1  3 1  4 1  

Idegen nyelv 3   3   3   3   

Matematika 4  1 3 1  3 1  3 1  

Történelem, társadalomi és 

állampolgári ismeretek 

2   2 1  2   2   

Erkölcstan 1   1   1   1   

Természetismeret 2   2         

Biológia – egészségtan       2   1 1  

Fizika       2   1   

Kémia       1   2   

Földrajz       1  1 2   

Ének-zene 1   1   1   1   

Vizuális kultúra 1   1   1   1   

Dráma és tánc / Hon- és 

népismeret 

1            

Informatika  1  1   1  1 1  1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1  1 1  1 1  1   1 

Testnevelés és sport 5   5   5   5   

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Pénzügyi, gazdásági 

ismeretek 

     1   1   1 

Szabadon tervezhető 

órakaret 

2   3   2   3   

Rendelkezésre álló órakeret 28   28   30   31   

Plusz tanítási órakeret 

(110/2012 8. §. (3)) 

2   2   4   3   

Összesen: 30 2 2 30 3 2 34 2 4 34 3 3 
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Heti időkeret 51   51   56   56   

Kt.: Kerettantervi órakeret 

Szt.: Szabadon tervezhető órakeret 

Plusz: 110/2012 8. §. (3) alapján 

 

 

A kerettantervi óraszámon felül biztosított órákon a tananyag elmélyítését, gyakoroltatását, 

ismétlését tervezzük. Az óraszámok témakörönkénti elosztása az adott tantárgy tanmenetében 

kerülnek feltüntetésre.  
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A A 

2.4 A választott kerettanterv feletti óraszám Anarcs 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

 Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Kt

. 

Szt

. 

Plus

z 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 1 1 7 1 2 6 2 2 6 1 1 

Idegen nyelv          2   

Matematika 4 1  4 1  4 1  4 0.5 0.5 

Erkölcstan 1   1   1   1   

Környezetismer

et 

1   1   1   1 0.5 0.5 

Informatika           1  

Ének-zene 2   2   2   2   

Vizuális kultúra 2   2   2   2   

Életvitel és 

gyakorlat 

1   1   1   1   

Testnevelés és 

sport 

5   5   5   5   

Nemzetiségi 

ismeretek 

  1          

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

2   2   3   3   

lRendelkezésre 

álló órakeret 

25   25   25   27   

Plusz tanítási 

órakeret 

2   2   2   2   
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(110/2012 8. §. 

(3)) 

Összesen: 27 2 2 27 2 2 27 3 2 29 3 2 

Heti időkeret 52   52   52   55   

Kt.: Kerettantervi órakeret 

Szt.: Szabadon tervezhető órakeret 

Plusz: 110/2012 8. §. (3) alapján 

 

 

 



TORNYOSPÁLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

TORNYOSPÁLCA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

55 

  

 

 

 

 

 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

 Kt. Szt. Plu

sz 

Kt. Szt

. 

Plu

sz 

Kt. Szt

. 

Plu

sz 

Kt. Szt

. 

Plu

sz 

Magyar nyelv és irodalom 4 1 0.5 4 1 0.5 3 1 0.5 4 0.5 0.5 

Idegen nyelv 3  0.5 3  0.5 3  0.5 3 0.5 0.5 

Matematika 4  0.5 3 1 0.5 3 0.5 1 3 0.5 1 

Történelem, társadalomi és 

állampolgári ismeretek 

2  0.5 2 0.5 0.5 2 1  2 0.5 0.5 

Erkölcstan 1   1   1   1   

Természetismeret 2  0.5 2 0.5 0.5       

Biológia – egészségtan       2  0.5 1 0.5 0.5 

Fizika       2   1 0.5  

Kémia       1 0.5  2  0.5 

Földrajz       1  0.5 2  0.5 

Ének-zene 1   1   1   1   

Vizuális kultúra 1   1   1   1   

Dráma és tánc / Hon- és 

népismeret 

1            

Informatika    1   1   1   

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1   1   1  1    

Testnevelés és sport 5   5   5   5   

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Pénzügyi, gazdásági 

ismeretek 

            

Szabadon tervezhető 

órakaret 

2   3   3   3   

Rendelkezésre álló órakeret 28   28   31   31   
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Plusz tanítási órakeret 

(110/2012 8. §. (3)) 

3   3   4   4   

Összesen: 31 2 3 31 3 3 35 3 4 35 3 4 

Heti időkeret 51   51   56   56   

Kt.: Kerettantervi órakeret 

Szt.: Szabadon tervezhető órakeret 

Plusz: 110/2012 8. §. (3) alapján 

 

 

A kerettantervi óraszámon felül biztosított órákon a tananyag elmélyítését, gyakoroltatását, 

ismétlését tervezzük. Az óraszámok témakörönkénti elosztása az adott tantárgy tanmenetében 

kerülnek feltüntetésre.  
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2. A választott kerettanterv feletti óraszám Ilk. 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

 Kt. Szt. Plusz Kt. Szt. Plusz Kt. Szt. Plusz Kt. Szt. Plusz 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 1 1 7 1 1 6 1.5  6 2  

Idegen nyelv          2   

Matematika 4 1 1 4 1 1 4 1  4 0.5  

Erkölcstan 1   1   1   1   

Környezetismeret 1   1   1 0.5  1 0.5  

Informatika         1   1 

Ének-zene 2   2   2   2   

Vizuális kultúra 2   2   2   2   

Életvitel és 

gyakorlat 

1   1   1   1   

Testnevelés és 

sport 

5   5   5   5   

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 

2   2   3   3   

Rendelkezésre 

álló órakeret 

25   25   25   27   

Plusz tanítási 

órakeret 

(110/2012 8. §. 

(3)) 

2   2   2   2   

Összesen: 27 2 2 27 2 2 26 3 1 28 3 1 

Heti időkeret 52   52   52   55   

Kt.: Kerettantervi órakeret 

Szt.: Szabadon tervezhető órakeret 

Plusz: 110/2012 8. §. (3) alapján 
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 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

 

Kt. 
Szt

. 

Plu

sz 
Kt. 

Szt

. 

Plu

sz 
Kt. 

Szt

. 

Plu

sz 
Kt. Szt. 

Pl

us

z 

Magyar nyelv és irodalom 4   4 1  3  1 4   

Idegen nyelv 3   3   3   3   

Matematika 4 0,5  3 1  3 1  3 1  

Történelem, társadalomi 

és állampolgári ismeretek 

2   2   2   2   

Erkölcstan 1   1   1   1   

Természetismeret 2 0,5  2  0,5       

Biológia – egészségtan       2   1 0,5 1 

Fizika       2   1  0,5 

Kémia       1 1  2 0,5  

Földrajz       1 1  2   

Ének-zene 1   1   1   1   

Vizuális kultúra 1   1   1   1   

Dráma és tánc / Hon- és 

népismeret 

1            

Informatika  1  1 1  1  0,5 1 1  

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1   1   1      

Testnevelés és sport 5   5   5   5   

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Pénzügyi, gazdásági 

ismeretek 

            

Szabadon tervezhető 

órakaret 

2   3   3   3   

Plusz tanítási órakeret 

(110/2012 8. §. (3)) 

3   3   4   4   

Rendelkezésre álló 

órakeret 

28 2 0 28 3 0,5 31 3 1,5 31 3 1,5 

             

Összesen: 28 2 0 28,5 3 0,5 32,5 3 3 32,5 3 1,5 

Heti időkeret 51   51   56   56   

Kt.: Kerettantervi órakeret 

Szt.: Szabadon tervezhető órakeret 

Plusz: 110/2012 8. §. (3) alapján 
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A kerettantervi óraszámon felül biztosított órákon a tananyag elmélyítését, gyakoroltatását, 

ismétlését tervezzük. Az óraszámok témakörönkénti elosztása az adott tantárgy tanmenetében 

kerülnek feltüntetésre.  

 

A AA 

 

2.6 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei: 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket a művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan 

tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb 

eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz. 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak tananyagának feldolgozásához szükséges 

kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs 

munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetéig a szülők kötelessége. 

4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi 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. 

5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
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2.7 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, 

természetismeret, biológia és testnevelés óra) és délutáni foglalkozásokon valósul meg. 

A. Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának legfőbb célja: 

Az egyén kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra 

illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség vagy veszélyeztető 

állapot fennállását észleli, vagy arról tudomást szerez. 

Jóllehet a tőle elvárható segítség nyújtására törvény kötelez mindenkit és annak elmulasztását 

a Büntető Törvénykönyv szankcionálja, a magyarországi helyzet meglehetősen aggasztó. Az 

Országos Mentőszolgálat adatai alapján a szakellátás előtt az esetek kis részében történt 

valamiféle segítségnyújtás.  

A felnőtt személyek elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de tudásszintje alacsony, 

teljesítőképessége esetleges, továbbképzésre való hajlandóságuk alacsony. Az 

elsősegélynyújtás gyermekkorban történő oktatása a későbbi elfogadható tudás alapja lehet. 

Az elsősegélynyújtás, olyan egészségügyi beavatkozás, amelyet bárki a végleges szakellátás 

megkezdése előtt végez, baleset vagy hirtelen egészségkárosodás közvetlen körülményeinek 

elhárítása és az állapot további romlásának feltartóztatása érdekében. 

Az elsősegélynyújtás célja, hogy a beteg állapotának további romlását megakadályozzuk, az 

esetleges életveszélyt elhárítsuk és próbáljuk megnyugtatni a beteget. 

Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának célja az, hogy tanulóink az életkori 

sajátosságaikhoz mérten tisztában legyenek az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretekkel és 

azokat szükség esetén a gyakorlatban is alkalmazzák. 

Ahhoz, hogy másokon segíteni tudjanak, bizonyos ismeretek elsajátítására van szükség. 

Mindenki megszerzett tudásához mérten segítsen, a nála nagyobb tudással rendelkezők 

utasításait végezze el. Nagyon fontos, hogy fellépésünk során viselkedjenek nyugodtan, 

határozottan, megnyugtatóan. Az egyik legfontosabb szempont a gyorsaság. 

B. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 
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a) osztályban természetismeret órákon. Elsősegély-nyújtás elemi ismeretei: 

 Az ájult beteg ellátása 

 A sebellátás és vérzés 

b) 8. osztályban biológia órákon. Elsősegély-nyújtás bőrsérülések és mozgássérülések 

esetén. 

c) Osztályfőnöki órákon 

d) A védőnő, prevenciós felvilágosító órákat tart. 

 

 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozása, 

 

Tanulási módszerek kialakítása, iskolai fegyelem és figyelem, kötelességérzet kialakítása. 

 

 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

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

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása a helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  
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 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 

 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 

Kulcskompetenciák megalapozása, együttműködési készség fejlődése, a tanulói tudás 

megalapozása. 

 

 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

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

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium 
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hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

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

hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

 

2.8 Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés megszervezése 

Az öt testnevelés órát lehetőleg az órarendbe építve, tanóraként kell megszervezni a tanulók 

részére. Amennyiben ez nem lehetséges (a tornatermek befogadó képessége miatt) 3 kötelező 

délelőtti tanórán, és 2 kötelező délutáni iskolai, illetve iskolán kívüli foglalkozásokon 

szervezi meg.  A két kötelező délutáni sportfoglalkozás az alábbiak szerint kiváltható: 

a) kerettantervben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi 

oktatással, 

b) táncművészeti oktatással, 

c) iskolai sportkörben való sportolással, 

d) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a 

tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás 

birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel. 
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Ily módon bármely táncművészeti oktatásban rendszeresen és igazoltan résztvevő, illetve 

bármely fizikai terhelést jelentő sportágban, versenyszerűen sporttevékenységet folytató 

igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján 

sportoló tanuló, a vezető által kiadott igazolással felmentés kaphat a két óra délutáni 

foglalkozás alól. 

A többi diák számára a két kötelező órát az iskola délutáni sportfoglalkozásokon szervezi 

meg. Ezeken a foglalkozásokon, amennyiben lehetőség van rá, az iskola más tanulója is 

jogosult részt venni. 

A délutáni foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy 

- őszi és tavaszi időszakban: az udvar, a tornaterem, a kondicionáló terem és a két 

táncterem 

- a téli időszakban: a tornaterem, a kondicionáló terem, a két táncterem a tanulók 

számára nyitva legyen. 

A sportfoglalkozások pontos idejét tanévenként az órarend tartalmazza, és a résztvevők 

jelenlétét, a foglalkozást tartó pedagógus, sportnapló vezetésével ellenőrzi. 

A kötelező sportfoglalkozásokról a távollétet a tanóráknak megfelelően kell igazolni. 

 

 

2.9 Projektoktatás 

„A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati problémák 

megoldása köré csoportosítja”. 

A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati 

tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi 

hatása. 

 

2.10 Esélyegyenlőség biztosítása 

 

Iskolánk (minden tagiskola), szülői kérésre megszervezi a magyar nyelven történő kisebbségi 

oktatást. A törvényes feltételek megléte esetén iskolánk a roma (cigány) és ukrán kisebbségi 

oktatás feltételével rendelkezik, és ezek indítását biztosítja tanulóinak. 
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Az oktatás felmenő rendszerben valósul meg. A kisebbségi oktatás időkeretét részben a plusz 

tanítási órakeret terhére valósítjuk meg. A adott kisebbségi oktatás tantervi részét a tagiskolák 

készítik el, és amikor szükséges a pedagógiai Program mellékleteként kerül elfogadásra. 

 

2.10.1Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

Valamennyi pedagógus, de különösen az osztályfőnök feladata, hogy feltérképezze annak az 

okát, amelynek következtében a tanuló beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzd.  

Az okok lehetnek: 

 családban rejlő 

 környezeti hatások 

 a tanuló kifogásolható magatartású és erkölcsű személyekkel való kapcsolata 

 rossz tanár-diák viszony 

 az értékelés, elismerés hiánya 

 a gyerek helyzete a közösségben. 

A helyzet feltárása után az osztályfőnök, az osztályban tanítók, a gyermekvédelmi felelős, a 

Nevelési Tanácsadó szakemberei és a szülők együttműködésével a gyermekre szabott, egyéni 

tervet beszélnek meg. 

A felsorolt okok által kiváltott viselkedési zavarok „üzenetként” szerepelnek a gyerekekkel 

foglalkozók számára. A közös együttműködés révén nem csak az egyes viselkedési formák 

megválasztására kell törekednünk, hanem a kiváltó okok megszüntetésére vagy legalábbis az 

enyhítésre.  

A beilleszkedési, magatartási nehézségek megelőzése céljából fontosnak tartjuk: 

 az iskola oldott, szeretetteljes légkörének megteremtését 

 családias környezet kialakítását, a tantermek közös dekorálását 

 tisztaság megőrzését 

 részvételt a gyerekeket érintő döntések meghozatalában – DÖK és osztályközösségen 

belül 

 sokszínű szabadidős program szervezését, ahol minden tanuló megtalálja a neki 

megfelelő elfoglaltságot 

 a tanuló saját fejlődéséhez viszonyított értékelését 

 differenciált fejlesztés lehetőségét 
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 Pedagógiai Szakszolgálattal való folyamatos kapcsolattartást. 

A meglévő beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése céljából fontosnak tartjuk: 

 a folyamatosan romló tanulmányi teljesítmény okának feltárását, 

 alulteljesítés okainak kiküszöbölését,  

 hiányzások vizsgálatát,  

 családi háttér feltárását (családlátogatás), 

 évismétlők felzárkóztatásának, beilleszkedésének segítését, 

 szociálisan hátrányos helyzetűek támogatását, eseti, rendszeres nevelési támogatások 

rendszerének ismertetését, 

 tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását (egyéni fejlesztés, Pedagógiai 

Szakszolgálat, irányítás), 

 új tanulók beilleszkedésének támogatását, 

 társaik között visszahúzódó „szereptelen” gyerekek bevonását az osztály és a csoport 

életébe, 

 Pedagógiai Szakszolgálat szakemberének rendszeres látogatását, 

 szülők informálását a gyermekvédelmi felelős fogadó órájáról (ellenőrző, szülői 

értekezlet) 

 előadások szervezését bűnmegelőzésről, drog-prevencióról 7 – 8. osztályos 

tanulóknak és szüleiknek, TIT előadás keretében is. 

Esélyegyenlőség biztosítása érdekében fontosnak tartjuk a sokszínű tevékenységformák 

biztosítását: 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer  

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás előtérbe helyezése 

 Az alapozó időszak elnyújtása  

 Fejlesztő értékelés alkalmazása 

A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal.  
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2.10.2. A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét, így a pedagógiai 

programban foglalt teljes iskolai tevékenységrendszert. 

A gyermekvédelmi törvény meghatározza a gyermeki jogokat, a gyermekek védelmének 

rendszerét, szabályozza a pénzbeni és természetbeni ellátások formáit, leírja a 

gyermekvédelmi gondoskodás szintjeit, rendelkezik a gyámügyi és ifjúságvédelmi 

intézmények feladatairól. 2H, 3H, SNI-s integráció segítése, elfogadás, érzékenyítés. 

A törvényi szabályozáson túl iskolánkban, napjainkban a gyermekvédelemmel kapcsolatban a 

problémák korai felismerése a legfontosabb. Ennek érdekében az alábbi lehetőségek kapnak 

kiemelt figyelmet: 

 Kapcsolat a családdal: személyes beszélgetések, fogadóóra, szülői értekezlet, iskolai 

programok, családlátogatások. 

 Anyagi támogatás: 

 önkormányzat anyagi támogatásának igénylését segítő intézkedések (étkezési 

támogatás, tankönyvsegély, eseti és rendszeres nevelési segély kérésének 

lehetősége…), 

 Béres Alapítvány pályázata 

 Tornyospálca Községért Közalapítvány támogatása 

 Mezőladány Községért Közalapítvány támogatása 

 „Az anarcsi iskolás gyermekekért” Közhasznú Alapítvány támogatása 

 És minden szervezet támogatása mely támogatása elfogatható számunkra 

   Pedagógiai eljárások: 

 tanár-gyerek kapcsolat, 

 differenciáló foglalkozások, 

 közösségi - szabadidős tevékenységek, 

 nyári táborok szervezése, 

 egészséges életmódra nevelés (egészséges táplálkozás, sport, drogprevenció), 

 a gyermekjogi, diákjogi információkhoz való juttatás – DÖK. 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Szervezeti lépések: 

 fenntartó, iskola, gyermekvédelmi hálózat, családvédelmi hálózat kapcsolata 

 iskola, szülő és gyermek – Pedagógiai Szakszolgálat kapcsolata 

 iskolaorvos, védőnő – iskola kapcsolata 
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 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való szoros kapcsolattartás 

 Tényfeltáró gyermekvédelmi eljárások: 

 veszélyeztetett tanulók felmérése nyilvántartása, 

 osztálynaplók speciális vizsgálata a veszélyeztetett gyermekeknél (tanulmányi 

eredmény hirtelen romlása, hiányzás, túlkorosság…). 

A feladatokat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja. Munkáját a következő 

szervezetek segítségével végzi: 

 tanuló és a családja 

 osztályfőnöki munkaközösség 

 osztályban tanítók közössége 

 Pedagógiai Szakszolgálat  

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 iskolaorvos  

Feladatát az SZMSZ-ben meghatározottak alapján végzi. Fogadóóráit (gyermek és szülő 

számára) az éves munkaterv tartalmazza. Erről az érintettek tájékoztatást kapnak. 

 

 

2.10.3 A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

Hátrányos megkülönböztetésnek minősül minden olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás 

vagy következménye, amely az egyenlő bánásmód megszüntetésére vagy akadályozására, 

továbbá a gyermek, tanuló zaklatására irányul.  

 

2.10.4 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatása 

 

Hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek alapvető szükséglet - kielégítési lehetőségei 

korlátozottak: 

 családi körülmények, 

 munkanélküli szülő 

 egyedülálló szülő 

 egyedülálló több gyermekes szülő 

 több gyermekes szülő 
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 életmódja a társadalmi átlagnál lényegesen rosszabb. 

A tanulót abban az esetben tartjuk veszélyeztetettnek, ha magatartása, mulasztása vagy egyéb 

körülményei során kialakult állapot a gyermek testi, érzelmi erkölcsi fejlődését gátolja vagy 

akadályozza.  

A szociális hátrányok kiszűrését az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős együttesen 

végzi.  

Információt gyűjtenek a tanuló családi körülményeiről (személyes beszélgetés a szülővel, a 

tanulóval, családlátogatás). Az arra rászorulókat étkezési és tankönyv-támogatási 

hozzájárulásra javasolja.  

A hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

 tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségéről, 

 kapcsolatfelvételének lehetősége a szakszolgálati intézményekkel (Pe, Gyermekjóléti 

Szolgálat), 

 tankönyvtámogatás a törvényi kötelezettségek és a rászorultság elve alapján, 

 pályázatokon való részvétel, a tanulók költségeinek enyhítésére, 

 pályaorientáció, 

 szabadidős programok szervezése, 

 egyéni képességfejlesztés (tehetséggondozás, felzárkóztatás), 

 egészséges életmódra nevelés (mentálhigiéniás feladatok, sportolás, helyes étkezés), 

 drog és bűnmegelőzés, 

 táboroztatás, 

 kedvezményes étkezés. 

 

 

 

 

 

3. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái 

 

3.1 A tanulók értékelése, feladatainak és beszámoltatásának meghatározása 

Az értékelés lényege: 
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 viszonyítás az elvárt állapothoz, 

 visszajelzés az eredmény okáról. 

 

Az értékelést végző személytől függően lehet: 

 belső (osztály- és évfolyamszintű) 

 külső (területi- és országos szintű) 

 

Funkciója szerint: 

 

Funkció Lényege 
Időpon

t 
Alap 

Szóbeli és írásbeli 

formái 
Gyakoriság 

Formatív Formál  

(felismer) 

Folyam

at 

közben 

kritériumorient

ált 

Írásbeli feleletek. 

Feleltetés. 

Röpdolgozat 

Óra eleji kérdések 

Házi feladat 

Alkalomszerű 

Alkalomszerű 

Alkalomszerű 

Alkalomszerű 

Alkalomszerű 

Szummatív Minősít 

(megállapít

) 

Folyam

at 

végén 

Normaorientált Témazáró 

 

 

Felmérő 

 

 

Szóbeli és írásbeli 

beszámoló 

 

 

Szintfelmérő 

Témazárás után 

 

 

Félévkor és év 

végén 

 

 

6. és 8. év végén 

 

 

Év végén. 
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Diagnosztiku

s 

Elemez 

(leír) 

Folyam

at 

elején 

és 

végén 

Kritériumorien

tált 

 

Normaorientált 

Szintfelmérő  

Külső mérések 

Tanév elején 

 

Ütemterv alapján 

 

A témazáró dolgozat, év végi és félévi felmérés eredménye súlyozottan számít a félévi és év 

végi osztályzatba. 

Az értékelés jellege: 

 szöveggel 

 megítélés-rajz 

 pontszámmal, százalékkal 

 érdemjeggyel 

 

3.2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe 

 

3.2.1. Az írásbeli beszámoltatások formái: 

 Az írásbeli felelet minimum 3 kérdésből áll, megoldása maximum 15 perc alatt 

történhet 

 Dolgozatnak minősül a minimum 3 óra anyagából íratott anyag.  

 A témazáró dolgozat egy fejezet (témakör) tartalmáról szól.  

 

3.2.2. Az írásbeli beszámoltatás rendje: 

 írásbeli felelet szabályozás nélkül íratható, az írásbeli feleletet nem kell előre 

bejelenteni. 

 a dolgozat íratásának tervét az előző órán ismertetni kell a tanulókkal. 
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 témazáró dolgozat írása csak összefoglalás után következhet, ezért két tanórával a 

témazáró íratása előtt már ismerniük kell az időpontot a gyermekeknek. a témazáró 

írásának időpontját a nevelő köteles egy héttel előre bejegyezni a naplóba. 

Az írásbeli beszámoltatás eredményét 10 munkanapon belül ismertetni kell a diákokkal. 

Amennyiben ez nem történik meg, akkor a tanulónak jogában áll a jegyet nem beíratni a 

naplóba. 

3.2.3. Az írásbeli beszámoltatás értékelése 

 Az írásbeli felelet és a dolgozat értékelésének formáját, a pontszámok átváltását a 

nevelő önállóan, a számon kért tananyag súlyának, a csoport képességének megfelelően 

alakíthatja. 

 Az írásbeli témazáró dolgozat esetén az elért pontszámokat az alábbi százalékos kulcs 

alapján váltjuk át osztályzatra:  

91 % - 100 % =5 

76 % - 90 % =4 

51 % - 75 % =3  

31 % - 50 % =2 

0 % -  30 %  =1 

A témazáró dolgozat értékelése után a nevelő az egyéni bánásmód elvét alkalmazva adhat 

javítási lehetőséget. 

 

3.2.4. Tantárgyi értékelés az alsó tagozatban 

 

A törvény adta lehetőség keretén belül az alábbi értékeléseket alkalmazzuk: 

 

 

Évfolyam Fél év Év vége 

1. osztály 

 

Szülőknek szóló 

szöveges 

értékelés. 

Szülőknek 

szóló szöveges 

értékelés.  
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2. osztály  

Osztályzat  

 

Osztályzat 

3. osztály  

Osztályzat 

 

Osztályzat 

4. osztály  

Osztályzat 

 

Osztályzat 

 

Az első évfolyamra kidolgozott értékelési szempontok mellékletként találhatók.  

Értékelés folyamatában: 

 betűjelzéssel történik a törvény által előírt formában. 

Kiválóan megfelelt  5 

Jól megfelelt   4 

Megfelelően teljesített  3 

Gyengén teljesített   2 

Felzárkóztatásra szorul  1  

Indoklása:  

 a szülők pontosabb, konkrétabb tájékoztatása, és az iskolaváltás megkönnyítése. 

2-3-4. osztályban tanév közben érdemjeggyel minősítjük a tanulót: 

Kitűnő    5d (szaktárgyi dicséret esetén) 

Jeles    5 

Jó     4 

Közepes    3 

Elégséges    2 

Elégtelen    1 

 

 

3.2.5 Értékelés a felső tagozatban 
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Évfolyam Negyed év Félév Háromnegyed év Év vége 

5. osztály Osztályzat 

Magatartás, 

szorgalom jegyek 

közös 

megegyezéssel. 

Osztályzat 

Magatartás, 

szorgalom jegyek 

közös 

megegyezéssel. 

Osztályzat 

Magatartás, 

szorgalom 

jegyek közös 

megegyezéssel. 

Osztályzat 

Magatartás, 

szorgalom jegyek 

közös 

megegyezéssel. 

6. osztály 

7. osztály 

8. osztály 

 

Elvárás: tantervi minimumra épül. 

Korlátok: a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet 

íratni. 

 

3.2.6. Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása: 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

 az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), 

valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 

feladatként többet, mint amennyit egyik óráról a másik órára szokás adni. 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot. 

 

 

4 Magatartás és szorgalom értékelése 
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A tanulók magatartását és szorgalmát az 1. évfolyamon félévkor és a tanítási év végén az 

osztályfőnök szövegesen minősíti, és azt a tájékoztatóba, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A 

2-8. évfolyamon félévkor és év végén a tanuló magatartását és szorgalmát az osztályfőnök 

osztályzattal értékeli, a havonkénti érdemjegyek, és a nevelőtestület véleménye alapján. A 

havonkénti osztályzatoknál a tanulók is véleményt alkothatnak önmagukról és egymásról. 

Vitás esetben a tantestület többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi 

osztályzatot a tájékoztatóba vagy az ellenőrzőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

4.1.A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán és tanórán kívül példamutatóan viselkedik 

 kötelességtudó, önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

 tisztelettudó, társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzé-

 kenyen, segítőkészen viselkedik 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik 

 feladatait teljesíti 

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti 

 az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra  vesz 

részt 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be (igazolatlanul mu- 

lasztott) 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül 

 feladatait nem teljesíti minden esetben 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 
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 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 osztályfőnöki intője van. 

 

 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti (több alkalommal igazolatlanul 

mulasztott) 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése közösséget romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, vagy ennél magasabb fokú büntetése van 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok, minősítések 

eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább négynek az együttes megléte szükséges, ha 

egyéb kizáró ok nem lép fel. 

 

 4.2.A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat elvégzi 

 munkavégzése pontos, megbízható 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza 

  Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 
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 többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti 

 munkavégzése többnyire pontos, megbízható 

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti 

 önálló munkájában figyelmetlen, önként nem vállal feladatot 

 a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, rendetlen 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül 

 feladatait folyamatosan nem végzi el 

 az előírt követelményeknek nem, vagy csak minimális szinten felel meg 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, osztályzatok, illetve minősítések eléréséhez 

a felsorolt szempontok közül legalább négy együttes megléte szükséges. 

 

 

 

 

 

 

5. Az évfolyamszintű és osztályszintű bontások rendszere  

Évfolyam 

Tantárgy 
Képzési forma 

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

Osztályszintű 

csoportbontás létszámtól 

függően 

 

 

 X x x x x 

Technika 
Osztályszintű 

csoportbontás létszámtól 

függően 

 
 

  x x x x 

Magyar 
Osztályszintű 

csoportbontás létszámtól 

függően 

 
 

     x 

Matematika 
Osztályszintű 

csoportbontás létszámtól 

függően 

 
 

     x 

Angol 
Osztályszintű 

csoportbontás létszámtól 

függően 

 
 

     x 

Francia nyelv 
Osztályszintű 

csoportbontás létszámtól 

függően 

 
 

 x x x x x 

Német nyelv 
Osztályszintű 

csoportbontás létszámtól 

függően 

 
 

 x x x x x 

Olasz nyelv 
Osztályszintű 

csoportbontás létszámtól 

függően 

(egyéni választás alapján) 

 
 

      

 

Képzési rendszerünk széleskörű megismertetése érdekében nyílt napokat tartunk a jelenlegi 

és leendő tanulóink szülei számára. Az órák szabadon látogathatók az éves munkatervben 

meghatározott napokon. 

 

 

6. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 

6.1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el 

a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A 

felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai 

felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr. Teleki 

Judit, MKM 1997.) 

6.2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 
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7. Az iskola egészségnevelési programja 

7.1. Az egészségnevelés színterei az iskolában 

Az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód 

nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és 

begyakorlására. Az egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. 

Ennek területei: 

- egészséges táplálkozás 

- aktív szabadidő eltöltés 

- mindennapos testmozgás 

- személyi higiéné 

- a lelki egyensúly megteremtése 

- a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása 

- családtervezési módszerek 

- egészséges és biztonságos környezet kialakítása 

- az egészségkárosító magatartásformák elkerülése 

- járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása 

 

7.1.1.Az egészségnevelés színterei: 

 

Tanórán 

Minden tartárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Az óra jellege határozza 

meg, hogy melyik problémát, hogyan dolgozzuk fel.  

Az osztályfőnöki, egészségtan, etika órák önálló témakörök feldolgozására is alkalmasak.  

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

 

- Sportrendezvények, túrák, kirándulások 

- Az egészséges életmóddal, egészségfejlesztéssel kapcsolatos vetélkedők, versenyek 

szervezése.  

- Nyári táborok, erdei iskolák szervezése 
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- Szakkörök indítása melyeknek témája a környezet és egészségvédelem 
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7.1.2.Erőforrások 

Tanárok 

Az iskola minden tanárának feladata, hogy magatartásával példaértékű legyen a tanulók 

számára. Ahhoz, hogy a megfelelő attitűd kialakuljon, szükséges a munkaközösség vezetők, 

az osztályfőnökök, a szaktanárok együttműködése az egészségfejlesztésben jártas 

szakemberekkel. 

 

Diákok 

Iskolánk minden diákjával be kell láttatnunk, hogy egészségének védelme fontos feladat, s 

ezért ő maga teheti a legtöbbet. Ebben kiemelkedő szerepe van az iskolai 

diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint az egészségfejlesztés irányt 

elkötelezett tanulókból álló diákcsoportoknak. 

 

Szülők 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők 

megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az 

iskola egészségfejlesztési programjait, s növelni az iskolai munka hatékonyságát. 

Iskolaorvos, fogorvos, védőnő 

Intézményünkben az iskola-egészségügyi feladatokat a háziorvos, a védőnő és a fogorvos 

látja el. 

Feladatuk: 

 

- A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a test, érzelmi és 

intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz 

kötött szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros 

elváltozások korai felismerésére is irányulnak.  

- Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 

- Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában.  

- Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban.  
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Az iskola egészségügyi teamnek lehetősége van arra is, hogy az iskola egészségügyi munka 

folyamatában illessze az egészséges életmódra ösztönzést, nevelést. Különösen az alábbi 

területeken tud ismereteket nyújtani: 

- Az életmód és betegségek összefüggései 

- Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján „iskolai diagnózis” készítése, 

megoldási javaslatok.  

- A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori problémák 

megoldásában. 

- Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

Az iskolai gyermekvédelmi felelős napi kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálat 

vezetőjével. Felhívja figyelmét a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulókra, s 

együttműködve tesznek kísérletet a kiváltó okok megszüntetésére, biztosítva a gyermekek 

egészséges testi és lelki fejlődését.  

Az ÁNTSZ és a Vöröskereszt szakemberei 

A fenti intézmények egészségfejlesztési munkatársaival jó a kapcsolatunk. A diákok részére 

különböző egészségnevelési előadásokat, a pedagógusoknak tréningeket, továbbképzéseket 

szerveznek. 

Rendvédelmi szervek: 

A rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai jogi, gyermekek és ifjúságvédelmi, 

rendészeti, közlekedési témájú előadásokkal nyújtanak segítséget az iskolának. 

 

7.1.3.Alapelvek, célok 

Iskolai egészségnevelési munkánk célja, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást 

szerezhessenek az egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel 

összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak 

legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg.  
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Fontosnak tartjuk, hogy az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából 

lényeges területeket beépítsünk az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe. 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete  

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

- az értékek ismerete 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

- betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

- a tanulás és a tanulás technikái 

- az idővel való gazdálkodás szerepe 

- a rizikóvállalás és határai 

- a szenvedélybetegségek elkerülése 

- a tanulási környezet alakítása 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 

Konkrét célok 

 

Rövid távú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok 

megvalósításához, milyen lépések vezetnek. 

 

Új tervek: 

 

- a tantestület tagjainak megnyerése az egészségfejlesztési munkákhoz 

- tantestületen belüli továbbképzés szervezése, az egészségnevelési módszerek 

bemutatása 

- új egészségnevelési irodalmak feldolgozása 

- hagyományok ápolása: Madarak és fák napja 

- Nyári táborok szervezése 

- Osztályfőnöki órák egészségnevelési témában 
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Szaktárgyi célok: 

- a fent felsorolt tartalmak megjelenítése a szakórákon 

- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása 

- versenyekre való felkészítés 

- multimédiás eszközök alkalmazása 

 

7.1.4.Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Az egészségfejlesztési feladatokat csak komplex módon lehet megvalósítani, ezért fontos az 

egységes nevelői fellépés és a tantárgyak közötti integráció 

 

Lehetőségeink: 

 

- tanítási órákon  

- versenyek 

- szakkörök 

- „akciók”: pályázatok, újságkészítés, kiállítás-rendezés 

- kérdőíves felmérés 

- diák önkormányzati nap 

- mindennapos testedzés 

Iskolai egészségfejlesztő munkánk fontos területe a mindennapos testedzés megvalósítása. 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon az alábbi 

szempontokat tartjuk szem előtt: 

 minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban: 

 minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a 

keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése:  

 minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes 

testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna ( 

 a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak 

betartása, külön figyelemmel és fittség mérések testhelyzeteire és az 

izomerősítések különböző testhelyzeteire  
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 minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt 

jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is;  

 a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes 

testmozgás-programban; 

 a testmozgás–program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan 

sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 

érdekében); 

 a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz.  

7.1.5.Módszerek 

Egészségnevelési munkánk akkor lesz hatékony, ha képesek vagyunk módszertani 

megújulásra. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével céljainkat képesek 

leszünk megvalósítani. Néhány a munkánk során alkalmazott módszercsoport: 

- Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

- Serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások 

- Szituációs játékok 

- Sport, kirándulás, egészségnap szervezése 

- Az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése 

- Környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (pl. madárvédelem)  

- A szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése 

- Az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése 

7.1.6.Taneszközök 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel (szakkönyvek, folyóiratok, 

videó- kazetták, szemléltető eszközök, sporteszközök) amelyek az egészségfejlesztési 

munkához szükségesek. 

Az elhasználódott eszközöket folyamatosan pótolni kell, valamint lépést tartva a fejlődéssel, 

új eszközöket kell beszerezni. 
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8. Az iskola, környezetnevelési programja 

 

Bűbájos Nyírségbe mindig visszavágytam. 

Itt, hogy bölcsőm ringott akácvirág alatt, 

Másképp nő a cserje, csillag másképp ragyog: 

Itt érzem igazán csak, hogy itthon vagyok.” 

(Czóbel Minka) 

 

8.1. Alapok 

8.1.1.A sajátos hagyományok szerepe, érvényesülése az intézmény környezeti nevelése 

során 

A gyerekek idejük nagy részét az iskolában töltik. A tanítási órák élményszerűségén, sikerén 

túl a tanórán kívüli tevékenységben szerzett sikerélmények meghatározóak a gyerekek 

környezeti nevelésében, így kiegyensúlyozott harmonikus személyiséggé válhatnak. A jól 

megszervezett sportnapok, környezetvédelmi és játékos vetélkedők, akadályversenyek, 

papírgyűjtések, színházi látogatások, iskolai kirándulások, bárókerti séták és a farsangi 

mulatság mind felejthetetlen élményt jelentenek a gyerekek számára. A közeli célok elérése 

érdekében kialakult spontán csoportok együttléte, az együttműködés szépségének 

megismerése, önálló elképzelések kivitelezése, saját képességeik kipróbálása a közös 

tevékenységben egyaránt hasznos lehet. 

Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a helyi önkormányzattal, az egyházakkal, az iskola 

támogatóival. Az iskola és óvoda rendszeres kapcsolatban van, ez döntő a beiskolázás 

szempontjából. A leendő elsősök megismerése, környezetünk bemutatása része pedagógiai 

munkánknak. 

Az iskola és a család együttműködésének szükségessége napjainkban egyre jobban 

fokozódik. A család nyújtja azt a hátteret, amelyre nevelő-oktató munkánkat építhetjük. 

A valahova tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok 

közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és 

folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében  

Iskolánk tudatosan ápolja a hagyományokat, közvetlen környezetét őrzi és folyamatosan 

bővíti a környezetvédelmi szokásokat.(Parkosítás, szemétszedés, papírgyűjtés stb.) A 
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rendszeresen ismétlődő események, a kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához 

való tartozást. Hagyományteremtő, hagyományápoló és környezetvédő munkánk során 

tudatosan támaszkodunk a nevelőtestület és a tanulóközösség véleményére, javaslataira.  

A szokásos iskolai környezetvédelmi rendezvények, az iskola tanulóinak aktív részvételével 

zajlanak és varázsolják meghitté a jeles napokat: 

Szeptember 23-án Takarítási Világnapon papírgyűjtést szervezünk. 

Október 31-én, a Takarékossági Világnapon takarékossági és környezetvédelmi vetélkedőt 

rendezünk. 

December 1-én az AIDS elleni világnapon filmvetítést tartunk. 

Március 22-én, a Víz Világnapján Rajzpályázatot hirdetünk. 

Április 22-én A Föld Napja alkalmából plakátkészítő versenyt tartunk, a plakátokból utána 

kiállítást készítünk az iskola kerítésére. 

Május 8-án a Vöröskeresztes Világnap alkalmából vetélkedőt tartunk. 

Pedagógiai munkánk során környezetünk megóvására, ápolására, az értékek megbecsülésére, 

a szűkebb közösség hagyományainak megismerésére neveljük tanulóinkat. Május 10-én a 

Madarak és Fák Napján  környezetvédelmi akadályversenyt rendezünk, ahol minden osztály 

részt vesz. 

Június 5-én a Környezetvédelmi Világnap környékén szervezzük az iskolai kirándulást 

minden évben. 

 

 

8.1.2.Az intézményünk személyi és tárgyi adottságai 

Az iskola mindig is a színvonalas tudás megszerzésének az intézménye volt. A 

környezetnevelő, oktató munka eredményességének elengedhetetlen feltétele, hogy a tárgyi 

adottságok, és a személyi ellátottság minden szempontból optimális legyen. 

Az iskola a speciális helyi térségi körülményekhez alkalmazkodva az életre a környezet 

szeretetére nevel, érvényesíti a rendszeresség és a következetesség elvét. Pedagógusaink 

partnerként kezelik tanulóinkat, rendszeretetre, megbízhatóságra, fegyelemre, önfegyelemre, 

saját környezetük iránt gondoskodó, érdeklődő és óvó magatartás kialakítására nevelik őket. 

Iskolánk dekorált, virágos és tiszta. A gyerekek munkáit folyamatosan megtekinthetik a 

folyosó falain kihelyezett hirdető táblákon. 

Szelektív hulladékgyűjtésre jelenleg nincs lehetőség, de folyamatosan próbálunk tenni érte. 
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8.1.3.Erőforrások 

Iskolai munkánkban a környezeti nevelés terén az épített és természetes környezetünkkel 

ismerkedünk meg. 

Környezeti nevelőmunkánk célja: 

 kiterjeszteni a tanulók környezetük iránti igényét a múlt és jövő felé egyaránt 

 térben a belső világunktól a közvetlen környezetünkön át a globális történésekig, a 

közvetlentől az általánosig 

 javítani a természet és az ember által létrehozott környezettel szembeni tűrőképességüket 

 egyértelmű és tartós gyakorlati alapokon álló mintákat adni a reagálásra és a cselekvő 

hozzáállásra. 

Belső személyi erőforrások 

 Pedagógus: 

- tantárgyában segít a környezeti nevelési célok megtalálásában, tantárgyába beépíti 

ezeket, tanmenetében jelöli, tanmenetéhez tartja magát 

- odafigyel példamutató magatartására 

- részt vesz a környezeti nevelési programokon, segít azok szervezésében stb. 

 Diák: 

- részt vesz a környezeti nevelési programokon 

- magatartásával, aktív részvételével elősegíti a környezeti nevelési célok 

megvalósulását stb. 

 Irodai alkalmazottak: 

- tartsák be ők is a hulladékkezelés, energia- és vízgazdálkodás gyerekek számára is 

előírt szabályait,  

- munkavégzésük, életük legyen példamutató 

 Technikai dolgozók:  

- vegyenek részt azokban a környezeti nevelési feladatokban, amelyekben szükség van 

a segítségükre (pl. madárkalács készítés, saláták, gyümölcsteák készítése, terítés 

szépsége, madárodú készítés, parkosítás, szemétszedés stb.) 

 

Külső személyi erőforrások 

 önkormányzat, szülők, lakosság, civil szervezetek, egyéb partnerek stb. 
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8.2. Alapelvek, célok 

8.2.1.Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 

Az ember környezetéhez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és a társadalmi 

környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az 

ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és 

szerepét e környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezettel 

kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért 

felelős személyiségeivé válnak. Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a 

lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, 

értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget. 

A környezetben minden mindennel összefügg, ezért szerencsés, hogy a környezeti nevelés 

rendszer-szemléletű, holisztikus látásmódú, lehetővé teszi az egésztől a részek felé való 

megismerést, több tudományterület összekapcsolását. A környezeti nevelés élethosszig tartó 

folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet más színterein is (család, óvoda, más 

intézményes és intézményen kívüli terület). 

A környezeti problémák igazából soha nem helyi jellegűek, mindig tágabb környezetre 

hatnak, mégis érzelmileg fontos, hogy a környezeti nevelés helyi problémákra, a helyi 

természeti-társadalmi jellemzők megismerésére támaszkodjon, miközben megláttatja ezek 

globális összefüggéseit. Az aktuális problémák szemléletformáló hatásán keresztül eljut a 

gyermekekben a jövő iránti erkölcsi felelősség kialakításáig. Cél olyan emberek nevelése, 

akik a természetes és a társadalmi környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, 

majd a természettel harmonikusan tudnak együtt élni, életvitelüket harmonikusan tudják 

vezetni, ezért a nevelésnek a valóságos életben kell gyökereznie. 

A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti nevelés fontos célja az 

együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti szeretet kialakítása, a 

társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesztése. 

A jövő problémái sok esetben még előreláthatatlanok, ezért fontos feladata a környezeti 

nevelésnek a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémamegoldó gondolkodás 

képességének kialakítása, fejlesztése. 
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8.2.2.Konkrét célok és feladatok 

 

Az Iskola céljai: 

 A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni akarást a 

problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konfliktuskezelés cselekvő 

képességét, aktivitást és jó együttműködést. 

 Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befogadására, 

élvezetére. 

 Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos életvitel 

kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, osztatlan egységének megérzését, az 

ehhez kötődő pozitív emóciók megélését, a környezetérzékenység javulását. 

 Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását, a 

magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika kialakulásához 

nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását. 

 Lehetővé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, látásmódjának 

kialakítását. 

 Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor a 

környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a 

gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodás, megismertetni a gyerekekkel a 

takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit. 

 Kis létszámú osztályok fenntartása, ahol a pedagógusok jobban oda tudnak figyelni a 

gyerekek előrehaladására, problémáira. A kis létszám lehetővé teszi, hogy felfedezzük a 

gyerekek bizonyos irányú tehetségét, és módunkban áll érdeklődési körüknek megfelelően 

terelgetni őket azon az úton, melyen tehetségüket kibontakoztathatják. A kis közösségi 

létszám lehetővé teszi a könnyebb együttműködést, a szereteten alapuló nevelés 

szolgálatát. 

 A jelenségek természettudományos összefüggéseit bemutató tantárgyak emelt óraszámban 

jelennek meg a kerettantervben. 

 A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba (technika-

életvitel, történelem, társadalomismeret-etika, művészeti tárgyak), ez lehetővé teszi, hogy 

az összetett és bonyolult környezeti jelenségeket, folyamatokat könnyebben megértsük 

több tudomány eredményeinek felhasználásával, a sokoldalú megközelítéssel. 
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 A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: erdei 

iskola, jeles napok megünneplése, terepi foglalkozások a természetismeret tantárgy és a 

környezetvédelmi, biológia szakkör kertében. 

 Konkrét természetvédelmi és környezetvédelmi oktatás a felsőbb évfolyamokon a 

természetismeret tantárgy és szakkörök keretében. 

 Ökológiai szemlélet tükröződése a természetes életközösségek sokféleségének 

megfigyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon követésével, az 

élőhelyek megóvásával, megfelelő irányítással történő természetvédelmi tevékenységgel. 

 A gyermekek környezetóvó, javító tevékenységének szervezésekor bekapcsolódás 

különböző természetvédelmi szervezetek munkájába. 

 

8.2.3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Tanórai keretek 

A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. Ennek 

szervezési formája lehet  

 hagyományos, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve  

 nem hagyományos tanóra, ami lényegében a délutáni foglalkozásokat öleli fel, s mint ilyen 

kiemelkedő jelentőségű a környezeti nevelés szempontjából (pl. erdei iskola, témanap-

témahét, terepgyakorlat, környezetünk szépítése stb.) Ezek olyan tanulásszervezési formák, 

amelyeknek éppen az egyik meghatározó jellege, hogy nem tanórakeretben történnek. 

 

Hagyományos tanórai foglalkozások 

A tantervek lehetőségeit kihasználva – a tantárgyi programokból kiindulva – határozzuk meg 

a környezeti nevelési tananyagot. Minden tantárgyba megpróbáljuk beépíteni a környezeti 

nevelés célkitűzéseit. Megjelennek a környezeti nevelési programban az egyes tantárgyak 

elvárásai, céljai környezeti nevelési szempontból. A helyi tanterv megírásakor is figyelembe 

vettük a környezeti nevelési célokat. A tanórán a tananyagon kívül még sok apróság is nevel 

a környezet megóvására, környezetbarát életmódra. 
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Nem hagyományos tanórai foglalkozások 

Kötelező tananyag elsajátítása nem hagyományos (45 perces) órakeretek között is történhet. 

Néhány példa szerepel itt az ilyen típusú tanítási-tanulási keretre. Ezek a környezeti nevelés 

céljainak kitűnően megfelelnek: 

 

 Erdei iskola: „Az erdei iskola olyan többnapos, szorgalmi időben megvalósuló, a szervező 

intézmény székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelési-

tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás folyamatát – a tanulói képességek 

fejlesztését és a tananyag elsajátítását – a tanulók aktív, együttműködő, cselekvő 

(kooperatív-interaktív) megismerő tevékenységére építik. az ismeretszerzés folyamatában 

elsősorban tanulási technikákra helyezi a hangsúlyt. A tanítás tartalmilag és tantervileg 

egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által 

létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel 

harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi 

tevékenységekhez kötődő szocializáció.” (Lehoczky János) 

 Témanap – témahét: Iskolánkban tartunk „Iskolai” hetet ennek egy témanapja a 

környezetvédelmi nap. Ilyenkor szemetet szedünk, parkosítunk, stb. 

 Jeles Napok: Ez alatt a hagyományosan, minden évben megtartott, állandó programmal 

rendelkező jeles napokat értjük, melyen kötelező tananyagot sajátíttatunk el. Iskolánkban 

ilyen, a Madarak és Fák Napja. 

 Terepgyakorlatok: Szakkörök keretében Magyarország élőhelyeinek, ezek élővilágának 

megismerése az adott környezetben. Iskolánkban a vizek élővilágáról szóló tananyaggal 

kapcsolatos ismeretek elmélyítése mindig egy tóhoz szervezett terepgyakorlat keretében 

történik. Gyakran látogatjuk a közeli erdőket, a Sóstói Állatparkot. 

 Nem a tanteremben tartott óra: Iskolánkban a háziállatfajták oktatásánál meglátogatunk egy 

gazdasági udvart. A növény és állathatározásokat is a szomszédos Bárókertben végezzük, 

ahol még védett fajokat is találunk. 

 

Tanórán kívüli lehetőségek 

- szakkör 

- önképzőkör 

- gyűjtőmunka 

- vetélkedő 
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- kézműves foglalkozás 

- színház, mozi 

- kirándulás, túra 

- tanulmányút 

- múzeum, állatkert látogatása 

- pályázatokon való részvétel 

- iskolakert 

- madárbarát kert 

- hulladékgyűjtés 

- faliújság (készítés, megtekintés) 

- települési környezet szépítése 

- tanösvény kialakítása 

 

 

8.2.4. Módszerek 

 

Használhatunk hagyományos módszereket, de a környezeti nevelés szempontjából sokkal 

hatékonyabbak az élményalapú, tevékenységalapú, interaktív módszerek. Törekedni kell ezek 

minél sokoldalúbb alkalmazására. 

 

8.2.5. Taneszközök 

 

 Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek, 

mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, 

dokumentumfilmek, diasorozatok, plakátok. 

 Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók. 

 Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz 

szükséges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp, bonckészlet stb.). 

 Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.) 

 Anyagok és eszközök a kézműves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelemhez 

(papír, ragasztó, írószerszámok, faanyag stb.) 
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 Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési 

célkitűzéseihez (pl. megfelelő szerszámok) 

 

8.2.6. Az iskolai környezet 

 

 Az iskolaépület és működtetése 

A gyerekek személyiség formálódásának színtere az iskola. Meg kell próbálni olyan 

körülményeket létrehozni, mely lehetővé teszi, hogy a gyerekek örömmel érkezzenek az 

iskolába, úgy érezzék, hogy az iskola értük van. 

 Ügyelünk az iskola esztétikusságára, a termek, folyosók nem konganak az ürességtől, 

vannak faliújságok, színes tablók, tárlók, ahol a gyerekek műveit is kiállítjuk. Megadjuk a 

lehetőséget, hogy a gyerekek maguk is részt vehessenek környezetük szépítésében. 

 Az iskolában megfelelő termek, helyiségek vannak, ügyelünk a világosságra és a megfelelő 

hőmérsékletre. 

 Az iskolaudvar zöldítése: próbálunk minél több zöld területet csempészni az iskola 

udvarára. Törekedünk rá, hogy legyen minél több fa. Szeretnénk bevezetni, hogy minden 

Madarak és Fák Napján az első osztályosok ültetnek egy fát, melyet attól kezdve ők 

gondoznak. Létrehoztunk virágos kerteket, sziklakertet, melyet a gyerekek szívesen 

gondoznak. Elhelyeztünk padokat is az udvaron, hogy a gyerekek le tudjanak ülni, mert 

sokszor azért nem mentek ki szívesen az épületből, mert nem tudtak hol beszélgetni. 

 Iskolakert létrehozása – biokertészkedés 

 Hulladékkezelés: Szervezhetünk az iskolában szelektív hulladékgyűjtést, bár a falvak nagy 

részében még nincs megoldva a szelektív hulladékgyűjtés, ezért csalódást okozhat a 

gyerekekben, ha látják, hogy az iskolában szétválogatott hulladék végül egy helyre kerül. 

Papírgyűjtést viszont rendszeresen rendezünk, és megszervezzük a MÉH-be való 

elszállítását. 

 Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás: nyílászárók megfelelő szigetelése, energiatakarékos 

izzók beszerelése, víztakarékos WC tartályok felszerelése. Persze fontos, hogy a gyerekek 

is figyeljenek oda, hogy a villanyok le legyenek kapcsolva ott, ahol nem tartózkodnak, a 

csapok megfelelően legyenek elzárva stb. 
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 Az iskola életvitele 

 

Az iskola mindennapi élete is meghatározó a környezeti nevelés szempontjából. 

 Pedagógusok, iskola dolgozóinak példamutató magatartása (betartják ők is a 

hulladékkezelés, energia- és vízgazdálkodás gyerekek számára is előírt szabályait, a 

takarítók ügyelnek a hulladékkezelésre, technikai dolgozók munkavégzése, élete is 

példamutató stb.). Nálunk az iskolában nagyon sok tanár jár kerékpárral, ami egy kis 

településen jó közlekedési mód és a példánkat követő gyerekek számára sem veszélyforrás.  

 Étkezés: terítés, étkészlet anyaga, minősége, kulturált étkezés szokásai (asztalnál ülve, 

csendben, az ételt megköszönve, gyerekek is részt vehetnek a terítésben, segíthetnek a 

tálalásban stb.) 

 Öko-büfé (igény esetén) 

 Szünetekben szellőztetés, minél többet legyenek a gyerekek az udvaron stb. 

 

8.2.7. Kommunikáció 

 

Iskolán belül  

 Tanárok–iskolavezetők, tanárok–tanárok: előre kiírt és rögtönzött értekezletek, faliújság, 

megbeszélések, 

 Diákok–tanárok: faliújság, diákönkormányzat, osztályfőnökök tájékoztatása, 

 Diákok–diákok: faliújság, diákönkormányzat, 

 Iskola–szülők: szülői értekezletek, fogadóórák, levélben való tájékoztatás, nyílt napok, 

szülőkkel közös programok, évkönyv, kiállítások. 

 Iskola–fenntartó: iskolagyűlés, igazgató napi jelentése. 

 Iskola–partnerek: évkönyv, nyílt programok, nyílt napok, levélben való tájékoztatás. 

 

Külső (helyi és országos média) 

 Település újsága, önkormányzat faliújsága, nyílt programok, zöld hirdetőtábla. 

 Országgal: TV, rádió, Internet. 
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8.2.9. Továbbképzések 

 

Belső (helyi) 

 Értekezlet valamilyen meghatározott témában, melyre a pedagógusok készülnek fel. 

 Tanulmányutak: A mi iskolánkban minden évben szervezünk egy tavaszi tanulmányutat, 

melynek során az országban található természeti és kulturális értékekkel ismerkedünk. 

 Továbbképzés az iskolában meghívott szakértők segítségével az egész tanári kar és a többi 

dolgozó számára. 

 

Külső  

 Részvétel akkreditált környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzéseken.  

 

9. A diákok tanulását segítő szolgáltatások 

 

Könyvtár 

Az intézmény valamennyi diákja, alkalmazottja térítésmentesen használhatja az iskolai 

könyvtárat. 

A könyvtár működési és kölcsönzési rendjét a könyvtár saját SZMSZ-e szabályozza. 

 

10.A tanulásban lemaradó tanulók segítése 

 

Az éves munkaterv elkészítésekor szakkörök és felzárkóztató foglalkozások működését 

tervezzük meg, amelyen a részvétel a tanulók számára ingyenes. 

Igény esetén a szaktanár egyéni korrepetálást végezhet. 

 

11. Ünnepeink, hagyományaink 

  

11.1Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk: 

- március 15-én 

- október 6-án 

- október 23-án 

- június 4-én 
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11.2.Az iskolánk szelleméhez tartozik a hagyományaink ápolása, melyek a következők: 

 

Ünnepélyes tanévnyitó  

Versmondó versenyek 

Meseíró-mesemondó verseny 

Mikulás, karácsony, farsang,  

Gyermeknap, elsősök avatása 

Névadóinkról elnevezett Hetek 

Diáknap 

Tanévzáró, ballagás 

11.3.Egyéb: 

 jótékonysági bál a szülőknek 

 tanulmányi és sportversenyek (házi .iskolai szintű, megyei, területi szervezésben) 

 országos szervezésű levelezős versenyek 

 sportrendezvények 
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III:TÁRSASTÁNC HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA  

 

Az alapfokú művészeti oktatás  

 Szabályozása 

 Követelményei 

Tartalma, ágazatai 

Felszerelések, előírások 

 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza:  

a.)az iskola nevelési programját, ennek keretén belül  

- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, 

eszközeit, eljárásait,  

- egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszerét, 

- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,  

- a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységét, 

- a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzékét,  

- a szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének 

lehetőségeit. 

b) az iskolai helyi tantervét, ennek keretén belül  

- az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, 

- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, 

követelményeit, az előírt tananyagot,  

- az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elveit, 

- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,  

- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit a 

tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját.  
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BEVEZETŐ 

 

Az alapfokú művészetoktatási tagozatunk pedagógiai programja tartalmazza 

a) az iskola nevelési programját 

b) az iskola társastáncra vonatkoztatott helyi tantervét  
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Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A követelmény szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

A gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 

megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, 

valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban 

vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészségeket alapozza meg, 

illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a 

nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák 

iránti nyitottság kialakításában. 

2. Az alapfokú művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a 

helyi tanterv a művelődési és közoktatási miniszter által - művészeti áganként - kiadott 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon 

továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat 

minden tanuló. A követelmény és a tantervi program szakít a központi tantervi szabályozás 

formájával, ehelyett alap a helyi tantervek, a tantárgyi programok kidolgozásához. 

3. A követelmény a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységesítést szolgáló 

közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége 

épülhessen. 

Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai 

törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. 

Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és 

kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik 

kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és 

óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez - átlagos 

feltételek mellett - a jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon 

kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok és a helyi tantervek 

kidolgozását, ezeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeként kezeli. 
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Irányelvek 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a táncművészet területe iránt érdeklődő tanulók 

számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik 

kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és 

tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális művészeti 

készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó 

alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az 

alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai iskolájában az alapvető nevelési és oktatási 

tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek. 

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető tartalmakat, 

amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti 

átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú 

művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat és tantervüket, melyet a helyi 

igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag 

eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás 

a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást, a személyiségformálás eszközeként 

kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 

4. A művészetoktatás tantervi programja a társastánc tanszak követelményeire,  ezen 

művészeti ág sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés 

tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a 

magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül. 

 

 

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

 

1. A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a 

személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és 

egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti 

nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen 

tapasztalhatják meg a tánc sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a 

táncművészetben ötvöződnek. 
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2. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 

megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

3. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények 

alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek 

területén az eredményes szereplés összetevői. 

4. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az 

akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

5. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és 

fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség 

értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményrendszerének értelmezése 

E dokumentum a teljesítendő, elvárható követelmények tartalmát, mélységét az egyes 

szakaszok végére tervezi. A követelmények az alapfokú évfolyamok befejezésére írják elő a 

tanulóktól elvárható alapvető tudást, ezzel lehetőséget kíván adni a tanulók tudásának 

elmélyüléséhez, az egyéni fejlődési különbségek, gyorsabb vagy lassúbb tanulási tempó 

figyelembevételéhez. 

A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, 

rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a 

hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő 

jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok 

fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak 

megfelelően, egymásra épülően határozza meg a követelményszinteket. 

 A követelmények meghatározásának célja az, hogy a különböző intézményekben 

azonosan érvényesüljenek az elvárások. A követelmények jelzik azokat a feladatokat és 

feltételeket, amelyet minden alapfokú művészeti iskolának teljesítenie, biztosítania kell. 

 A követelmények az egyes tanszakokon az adott szakaszokban (előképző,alapfok) a 

tanulók elérendő tudását, készségszintjét határozzák meg. A szintek eléréséhez a helyi 

tantervekben a rugalmasság és differenciálás elvét célszerű érvényesíteni. 

 Természetesen a követelmények és a tananyag elválaszthatatlan egységet alkot, 

egymást erősítve eredményez tartós, hatékony tudást. 
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 Az ellenőrzés, értékelés folyamatának alapjait is a két szakasz végére elérendő 

követelmények határozzák meg. 

 A követelmény és tantervi program kötelező jellege azt jelenti, hogy a különböző 

helyi tantervekben olyan tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek 

megalapozzák az általános és részletes követelmények megvalósítását. 
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3.AZ ISKOLA NEVELÉSI PRORAMJA 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai: 

 

Művészetpedagógiai alapelvek 

 a művészettel nevelés elve 

 a kommunikációs és alkotóképesség fejlesztésének elve, 

 az igényesség elve 

 a kultúrák nyitottsága, megismerése 

 a különbözőség és a hasonlóság elve 

 a befogadói és az alkotói fogékonyság 

 az érték felismerés és megőrzés 

 az eredetiség és a kreativitás  

 az egészséges versengés 

 újszerűségre törekvés  

 az alkotói magatartás kialakítása 

 a művészet változás-fejlődés követése 

 az önkifejezés elve,  

 fogékonyság, nyitottság, érzékenység 

 az anyag megismerhetősége, munkálhatóság határai 

 a média és határai- hatása a művészetre, emberre 

 a komplexitás elve, teljességre törekvés 

 a ráérzés és intuíció 

 leleményesség, rögtönzőkészség,  

 a megújulás képessége 

 tolerancia és érték megkülönböztetés elve 

 a tradíciók, hagyományok tiszteletének elve 

 az esztétikai ítélet –és előítélet 

 a játékosság, élményszerűség, érzelmi átélés elve 
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Pedagógiai célja 

Az alapelvek betartásával, a tananyag színvonalas elsajátíttatásával, bemutatkozási, fellépési 

lehetőségek biztosításával a tanulókat műértő befogadó-, illetve alkotói magatartásra 

szoktassa.  Megismertesse a kulturális értékekkel, gazdagítsa személyiségüket, és elősegítse 

pályaválasztásukat. 

 

Pedagógiai feladatai 

A tanuló érdeklődésének, képességének, tehetségének megfelelő képzés nyújtása, 

szaktanárok biztosítása, gyakorlási és próba, ill. fellépési lehetőségek, bizonyítványok, 

vizsgalehetőségek megteremtése, pályázatokon való részvétel, az órarend célszerű beosztása. 

Lehetőséget ad a pedagógusok szakmai törekvéseinek érvényesítésére. 

Az iskola biztosítja a szükséges, törvényben előírt művészeti oktatáshoz tartozó helyiségeket, 

taneszközöket, okiratokat, tanítási segédeszközöket. 

 

Pedagógiai eljárásai 

Megismertetés, bemutatás 

Gyakorlás, 

Értékelés, jutalmazás 

Bemutatkozó kiállítások, fellépések, előadások 

Iskolai ünnepségek 

Területi, országos, nemzetközi versenyek, iskolák közötti megmérettetések, 

hagyományokhoz kötődő események rendezése. 

Dicséretek, jutalmazások, biztatások. 

A szülők értesítése a tanuló haladásáról. 

Megjelenési lehetőségek az írott és képi médiában. 
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4.A művészeti tevékenység oktatásának cél-és feladatrendszere 

 

                                         Táncművészet                                                               

         

                                              Tánc                   

A táncoktatásban egyrészt előadói, másrészt mozgásfejlesztő oktatás folyik. 

A táncoktatás széles skálájú tananyaga sok öröm, nevetés, szép élmény és emlékezetes siker 

forrása. Tehetséges tanulóink bonyolult figurák, változatok elsajátítása révén eljutnak a lépés 

improvizáció szintjéig.  

Általános jegyek: 

 Helyes testtartás 

 Alap lábpozíciók 

 Fejtartás 

 Kartartás 

 Lépéstechnika 

 Térbeosztás 

Táncolás térben: párban, csoportban. A zene és a tánc összhangjának begyakorlása. 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A művészettel nevelés a tanuló személyiségét a tanórai tantárgyakhoz képest a lehető 

legszelídebb és legtartalmasabb módon, illetve nagyon komplexen fejleszti. Ezért nagyon 

fontos, hogy a tanuló – a szülővel történt egyeztetést követően- a számára legmegfelelőbb 

művészeti ágat választhass 
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Az alapfokú művészetoktatás tananyaga és haladási üteme figyelembe veszi 

 

 a tanuló életkori sajátosságait, 

 az egyéni haladás elvét, 

 a példamutatás elvét, 

 a választhatóság elvét, 

 a nemzeti hagyományok értékességének elvét,  

 a művészeti értékek és divatok megkülönböztetésének módját, 

 a sokoldalú személyiség kimunkálását, 

 a begyakoroltatás és a bemutatkozási lehetőségeket, 

 helyt ad a kreativitásnak, 

 és a vélemények ütköztetésének elfogadott módjait, 

 önkritikára és kritikára szoktat, 

 az értékek felismerésének és a megkülönböztetésének gyakorlatát, 

 a másság elfogadását, értékelését, 

 a különbözőség és a kultúrák közös vonásainak értékelését, 

 az érzelmi árnyalatok megélésének elvét, 

 a terhelhetőség elvét, 

 az önkifejező és alkotóképesség kibontakoztatását, 

 a tehetség magas szintű gondozását, 

 a művészetekkel kapcsolatos műveltség megalapozását, 

 az érzelmi és értelmi kifejezés fejlesztését, 

 ismeretgazdagítást, 

 a differenciálást, 

 a művészi készségek és képességek fejlesztését, 

 az iskolák közötti átjárhatóságot. 

A művészeti tevékenység sajátosságait értő és művelő tanulók felnevelését csak magasan 

képzett, és saját tárgyuk műágában jártas nevelők képesek végezni. Ezért fontos a 

szaktanárok alkotói részvétele, s folyamatos továbbképzésük. 
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A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A közösség és a személyiség fejlesztése az alapfokú művészeti oktatásban az iskola helyi 

tantervében meghatározottakon kívül sajátos színteret biztosít:  a közös fellépések és ezekre 

történő felkészülés, számtalan alkalmat teremt a társas kapcsolatok építésére, és a 

közösségtudat átélésére. A közös élmények, és a minőségi munka az egyéntől teljes odaadást 

és megfelelő alkalmazkodást kíván. 

A pedagógus feladata az indivídiuális tehetségek,- olykor sajátos, viselkedését- társai számára 

elfogadható mederbe terelni, megértő, de nem következetlenül elnéző módon elfogadni, 

irányítani. Folyamatosan szem előtt kell tartani, hogy a művészet iránt fogékony tanuló 

társainál gyakran érzékenyebb-miközben a közösség, amelyhez tartozik –szintén az. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

A tehetség értelmezése: 

A tanuló valamely tevékenységben az átlagot lényegesen meghaladó képességekkel 

rendelkezik, valamint ezen belül néhány területen kimagasló teljesítményre képes. 

Az alapfokú művészetoktatásban az egyes ágakon belül elsősorban tehetséggondozás folyik. 

Első lépésnek a felderítést tekintjük. Az egyedi fejlesztési eljárást a tananyag elsajátíttatása, 

gyakorlása, bemutatkozási lehetőségekről való gondoskodás jelenti. A tanulóban tudatosítjuk 

tehetségét, figyelemmel kísérjük eredményeit, haladásáról értesítjük szüleit.  

Fejlesztési eljárásainkat minden estben a tanuló szüleinek egyetértésével szervezzük meg. 

Fejlesztési eljárásaink: 

 a tanórai munkában a fejlesztési igények differenciált figyelembe vétele, 

 egyedi feladatok kijelölése, a végrehajtás segítése és ellenőrzése, 

 a fejlesztési iránynak megfelelő tanórán- és iskolán kívüli lehetőségek felderítése és a 

gyermek által történő igénybevételének biztosítása, tevékenységének figyelemmel 

kísérése, 

 a képesség kibontakoztatását elősegítő alapképességek kiemelt fejlesztése, 

 a pályaorientációnál az elért eredménye felhasználása. 

 a tanuló versenyeztetése, 

 ha a tanuló kiemelkedő képessége, intézményünk kereten belől már nem fejleszthető, 

segítséget kell adni a szülőnek a továbblépés megszervezéséhez, lebonyolításához. 
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 Segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy továbbtanulási irányának és helyének 

megválasztásakor a fejlesztés a továbbiakban is megoldható legyen. 

  

 

A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei 

A partnerközpontú intézmény kialakításnak folyamatában elsődleges az iskola és a 

szülői ház kapcsolata. 

Célja : 

 a szülő tájékozott legyen az iskolában folyó munkáról, ismerje törekvéseinket, 

gondjainkat, eredményeinket, 

 megismerhessük elvárásait az iskolával kapcsolatosan, 

 a gyermek nevelése-oktatása érdekében biztosítsuk az együttműködés lehetőségét. 

 

A kapcsolattartás formái: 

Fogadóórán minden pedagógus havi egy alkalommal fogadja a szülőket, de nem zárkózunk el 

attól, hogy a szülő akadályoztatása eseten más időpontban keressen fel bennünket. 

Nyílt napokon a szülőket tanítási órákon fogadjuk, ahol elsődleges célunk, hogy a szülő 

munka közben lássa gyermekét, közvetlen tapasztalatot szerezzen az iskolai munkáról. 

A kapcsolattartás további alkalmazható formájának tekintjük a szülő 

  meghívását adott kérdés megbeszélésére, 

  telefonon történő tájékoztatás, 

  spontán találkozások. 

Minden rendezvényünkre, meghívjuk a szülőket is: tanévnyitó – tanévzáró ünnepségek, 

tanulói, nevelői koncertek, kiállítás-megnyitók, rendezvények, színházi és bábelőadások, 

bemutatkozók. 

Iskolai ünnepeink megrendezéséhez a szülők segítségét is kérjük. 

A szülőket rendszeresen írásban értesítjük a tanulók haladásáról, félévi és tanév végi 

eredményeiről. 
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A tanulók értékelése 

Célja:  

 átfogó, az iskolai tanulmányok egész időszakára kiterjedő személyiségfejlesztés,  

 az önértékelési képesség kialakítása, s ezen belül az önálló tanulásra való képesség és 

 igény kialakítása. 

 a tanulás folyamatában elért eredmények, hiányosságok regisztrálása, minősítése, 

 a szülők megfelelő tájékoztatása. 

 

Az értékelés alapelvei 

Az ellenőrzés és értékelés legyen objektív, megbízható, sokoldalú, változatos. 

Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének. 

A tantárgyi értékelés kizárólag a tantárgyi teljesítményt vegye figyelembe. Írásbeli, 

gyakorlati, szóbeli produktumokat értékeljük, arányukat a tantárgyi jelleg határozza meg. 

Havonként legalább egy alkalommal kell osztályzattal értékelni a tanuló tantárgyi 

teljesítményét. 

Az értékelési rendszer - a tantárgyi követelményrendszer - a pedagógiai program részeként 

nyilvános. 

A tantárgyi értékelés formái, módjai 

Értékelési rendszerünk a tanítás-tanulás folyamatára irányul, folyamatmérést valósítunk meg. 

Ellenőrizzük és értékeljük a tanuló minden tevékenységét, írásbeli-, gyakorlati-, sport 

teljesítményét, tanulásának eredményét, a tananyag elsajátításának, az összefüggések 

felismerésének, ismeretei alkalmazásának szintjét.  

Az érdemjegyekkel történő értékelésnél törekszünk arra, hogy valamennyi osztályzat azonos 

értékű legyen, tükrözze a tanuló tényleges tantárgyi teljesítményét. 

A félévi és év végi tantárgyi érdemjegyek megállapításánál az évközi érdemjegyek kapnak 

érdemi szerepet. A kialakult átlagtól eltérni csak az oktatási törvény előírásai szerint van 

mód. 

A tantárgyi érdemjegyek tartalma a mindenkori oktatási törvény előírásaival azonos. 

 

A tanulókat kiemelkedő teljesítményei esetén (pl. verseny, bemutató, pályázat,) az adott 

tárgyból szaktanári, szakági, és igazgatói dicséretben részesítjük. 
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Fegyelmi vétségért arányosan 

 szaktanári, 

 szakági-tantestületi,  

 igazgatói  

 

           alapfokon figyelmeztetésben, 

 ismétlődés esetén intésben, 

 halmozódás esetén kizárásban , részesül. 

 

 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 

munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét a 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 7. sz. 

melléklete alapján alakítjuk ki. 
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Közös Igazgatású Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Iskola-

Tornyospálca 

  

Táncművészet 

 

 

Társastánc 
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5.TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- 

és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 

határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 

kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 

műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, 

fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon 

képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket 

és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével 

lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és 

műveltség megszerzésére. 
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Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

Fejlessze: 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen: 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- táncművészetet értő közönséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 

Készítse fel. 

-a szakirányú továbbtanulásra 

-az amatőr táncművészetbe való bekapcsolódásra 

Az alapfokú művészeti iskolában minden művészeti ág, tanszak esetében a 27/1998.(VI. 10.) 

MKM rendelet szerinti kötelező követelmények és tantervi program szerint működik. 

Alapdokumentumai azok a miniszter által kiadott kiadványok, amelyek részletesen 

tartalmazzák a tantervi programot, kiegészítve a részletes, évfolyamonként meghatározott 

javasolt tananyaggal, továbbá a kötelező, minimális eszköz és felszerelési jegyzéket 

meghaladó optimális feladatellátást szolgáló ajánlott tárgyi feltételeket. 

Az alapfokú művészeti iskola helyi programja nem tartalmaz a programtól eltérő 

tantárgyakat, ezért külön tantárgyi programok nincsenek.  

A fejlesztés lehetőségét azonban nem zárjuk ki, azaz felvehetünk más tanszakokat a már 

működő tanszakok mellé, új tartalmakat emelhetünk be a helyi programba. Lehetőséget 

próbálunk teremteni arra is, hogy a következő években bővüljön az iskola tevékenységi köre. 

 

 

A pedagógiai programban helyet kapó helyi program tananyaga azonos a 

minisztérium által kiadott központi programokkal. 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás 

követelményei 

 

 . 
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TÁRSASTÁNC TANSZAK 

 

A társastánc tanszak célja: hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél 

teljesebb, jártasság szintű megismerésére,a társastánc iránt érdeklődő tanulók szakirányú 

fejlesztésére, a társastánc történetének illetve az ahhoz tartozó viselkedési szabályok 

megismertetésére és sajátos eszközeivel nyújtson segítséget tanulók személyiségének 

formálásában.   

A tanszak feladata: 

Ismertesse meg a tanulóval 

  a társastánc alapjait, 

  technikai elemeit 

  a mozgás kapcsolatát a zenével, 

  a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

  a rendszeres munka természetes igényét, 

  a megfelelő munkafegyelmet, 

  az esztétikai érzéket, 

  az önkontroll alkalmazását. 

  fizikai állóképességét, 

  tánc iránti szeretetét, 

  ritmusérzékét, 

  technikai tudását, 

  koncentrálóképességét, 

  tér és formaérzékét, 

  stílusérzékét. 

Ösztönözze a tanulót 

  a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, 

  elemzésére, 

  a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására  

  a mindennapi életben és a társas érintkezésben, 

  táncművészeti előadások látogatására, 
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  a televízió táncos műsorainak figyelemmel kisérésére.      

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 

  akaratát, 

  ízlését, 

  állóképességét, 

  mozgáskoordinációját, 

  alkalmazkodóképességét, 

  személyiségét, 

ezáltal  válva  az adott művészeti ág művelőjévé és közönségévé egyaránt. 

 

A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS AZOK ÓRASZÁMAI 

 

A képzés ideje: 2+6 év 

Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

 

ÓRATERV 

 

 ÉVFOLYAMOK 

 ELŐKÉPZŐ ALAPFOK 

Tantárgy 1 2 1 2 3 4 5 6 

Társastánc   4 3 3 3 3 3 

Gyermektánc 2 2       

 

Társastánctörté

net 

      1 1 

Viselkedéskult.     1    

Kötelezően 

vál. tantárgyak 

   1 1 2 2 2 

Összesen 2 2 4 4 5 5 6 6 
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A tanszak tantárgyai:      

                                                                                                                                                                                                                             

Főtárgyak:                         Társastánc 

    Gyermektánc 

     

Kötelező tárgyak:  Viselkedéskultúra                                                                                                                                                     

                                                Társastánctörténet 

Választható tantárgyak:      Társastánc 

  

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

 

    

KÖVETELMÉNYEK 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók 

személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak 

gyakorlati alkalmazására az élet minden területén 

 

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja 

A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése 

A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete 

A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése 

A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, 

koncentrálóképesség) fejlesztése 

A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása 
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Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása 

A táncok történeti háttérének ismerete 

A historikus táncok ismerete 

 

Személyes kompetenciák 

 Az esztétikai érzék fejlesztése 

A tánc iránti szeretetet mélyítése 

Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása 

A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése 

Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése 

A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés 

 

Társas kompetenciák 

A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív 

szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, gyakorlati 

alkalmazása 

A táncos partnerkapcsolat kialakítása 

Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés 

A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása 

 

Módszerkompetenciák 

A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés 

A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra nevelés) 

Művészi önkifejezés fejlesztése 

Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel 

A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 

Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 

Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 
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Követelmények az előképző elvégzése után 

 

Gyermektánc 

A tanuló ismerje: 

  a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, 

  a magyar és más népek táncainak alaplépéseit. 

Legyen képes: 

  zenére, énekre ritmikus mozgást végezni, 

  a tanult játékos táncok csoportos bemutatására. 

 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

Társastánc 

A tanuló ismerje: 

  a standard táncok : angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slow fox,  quickstep 

  alapmotívumait, 

  a latin-amerikai táncok  ( samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive )  

  alapmotívumait. 

Legyen képes: 

  a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

  páros és csoportos feladatok végrehajtására. 

 

                                                        Társastánctörténet 

                                                                    

 

 

A tanuló ismerje:  

 a XX–XXI. század tánctörténetének kiemelkedő hazai– és nemzetközi képviselőit, az 

európai társastáncélet fejlődését, a kor hazai alkotóműhelyeit és a formációs társastáncok 

kialakulását, aktív közreműködőként vegyen részt táncművek, koreográfiák elemzésében. 
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Viselkedéskultúra 

A tanuló ismerje: 

  a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartás formáit. 

Legyen képes: 

- az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 
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TANANYAG 

 

 

TÁRSASTÁNC 

 

 

A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 

improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai 

képességeit, gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év előképző után hat 

éven át tanulják a tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és azok 

motívumai jutatják el őt az egyre magasabb szintű tánctudáshoz. A kompetenciaalapú 

tartalom olyan területekre hívja fel a figyelmet, mint az együttműködés, a kritikus 

gondolkodás, az önbecsülés, a felelősségérzet és a tolerancia. 

A művészeti munka később  alkotó tevékenységgel párosul  mely hozzájárul a harmonikus, 

gazdag érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításához. A csoportos 

tanulás, az órákon való megmutatkozás lehetősége, a közös utazások, a bemutatók sikerei 

összekovácsolják a gyerekeket,, ezért igen nagy közösségformáló hatással bírnak. 
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ALAPFOK 1. ÉVFOLYAM 

 

A TANANYAG CÉLJA 

 

Ismertesse meg a tanulóval a társastánc alapjait, technikai elemeit, a mozgás kapcsolatát a 

zenével.  

Alakítsa ki a tanulókban a tánc iránti szeretetet, ritmusérzéket, tér- és formaérzéket, 

esztétikai érzéket,  kezdeményező és improvizációs készséget. 

Ösztönözze a tanulót a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, 

elemzésére, önálló ismeretszerzésre és a folyamatos tanulás igényének kialakítására. 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje : 

  a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési 

szabályait, magatartásformáit, 

 

  a standard táncok : angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slow fox,  quickstep  

  alapmotívumait. 

  a latin-amerikai táncok ( samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble,   jive )  

  alapmotívumait. 

Legyen képes:  

 táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok alapjainak 

kombinálására. 
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                                                         TANANYAG 

 

 

 Tánctechnika            

 

Izolált ( függetlenített ) testrész gyakorlatok 

  fej      váll 

  mellkas     medence 

  törzs      kéz 

  lábfő 

 

Ritmikai gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

  Ritmusjárás, taps 

  az adott tánc motívumainak ritmusképlete tapssal, járással 

Tempógyakorlatok 

  visszhang 

  accelerandó - ritartandó 

 

Alaplépések és táncok 

Társastáncok kezdőknek 

  Foxtrott 

  Angolkeringő 

  Tangó 

  Bécsi keringő 

  Slow-fox 

  Samba 

  Cha-Cha-Cha 

  Rumba 

  Jive 

  Polka motívumok (páros jobbra forgó polka, rézsút haladó polka, páros  

  jobbra forgó galopp) 
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ALAPFOK 2. ÉVFOLYAM 

 

A TANANYAG CÉLJA 

Ismertesse meg a tanulóval a társastánc alapjait, technikai elemeit, a mozgás kapcsolatát a 

zenével.  

Alakítsa ki a tanulókban a tánc iránti szeretetet,a ritmusérzéket, tér- és formaérzéket, 

esztétikai érzéket, a standard és a latin–amerikai táncok helyes testtartását, 

a térben való tájékozódás  képességét, továbbá a  megfelelő lábtechnikát. 

 

 

Ösztönözze a tanulót a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, 

elemzésére, a megfelelő táncos magatartásmód kialakítására, mások elfogadására,  

 a partnerek közötti kommunikáció javítására,  a közösségtudat formálására. 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje: 

  a standard táncok: angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slow fox,  quickstep  

  alapmotívumait, lépéseit, azok ritmikáját,   a helyes testtartást és a lábmunkát, 

a lépések  irányait és a táncirányokat,  

  a latin-amerikai táncok  ( samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble,  jive ) 

  alapmotívumait, lépéseit, azok ritmikáját  a helyes testtartást és a lábmunkát. 

Legyen képes: 

  a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

  páros és csoportos feladatok végrehajtására,                                                         

partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására,                                                 

a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni. 
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TANANYAG 

Alaplépések és táncok 

 

 Angolkeringő 

  Natural turn  

 Reverse turn 

  Closed change 

 

 Tangó 

  Walk 

 Progressive link  

 Closed promenade                                        

            Progressive side step     

 

Quickstep 

 

            Quarter turn to left  

  Quarter turn  to right 

  Progressive chassé 

  Forward lock 

                       Natural turn 

                                                                                                                                                                      

 Cha-Cha-Cha 

 

 Open basic 

 Close basic 

 Time step 

 Check from open CPP  

 Check from open PP  

            Hockey stick 

                        Fan 
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Rumba 

  Basic movement 

 Alternative basic movement 

 Forward walks in close hold 

            Backard walks in close hold 

                       Fan 

                       Hockey stick 

 

Jive 

 

   

  Change of place left to right 

  Change of place  right to left 

  Basic in place 

  Basic in fallaway 

   

 

Szabadon választott koreográfia: Bármilyen tánc lehet, kivétel a kötelező táncok.. 
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ALAPFOK 3. ÉVFOLYAM 

 

A TANANYAG CÉLJA 

 

Ismertesse meg a tanulóval a társastánc alapjait, technikai elemeit, a mozgás kapcsolatát a 

zenével.  

Alakítsa ki a tanulókban a tánc iránti szeretetet, ritmusérzéket, a zenei frázisokhoz igazodás 

képességét, tér- és formaérzéket, esztétikai érzéket.  

Ösztönözze a tanulót a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, 

elemzésére. 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje: 

  a standard táncok: angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slow fox,   quickstep  

  alapmotívumait, 

  a latin-amerikai táncok  ( samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble,  jive )  

  alapmotívumait, tanult lépéseit, az alkalmazott forgásmennyiséget és        

a használt akciókat, az alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és 

etűdöket. 

Legyen képes:   a tanult technikák alkalmazására,a tanult táncok , kombinációk és etűdök 

párban történő, stílusos előadására, a táncos–táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására, 

páros és csoportos feladatok végrehajtására. 

 

TANANYAG 

 

Alaplépések és táncok 

 Angol keringő 

   Wisk 

 Chassé from PP  

                        Natural spin turn 
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 Tangó 

  Rock turn 

  Open reverse turn, lady outside 

  back corté 

  

 Quickstep               

Natural turn with hesitation                                                                                                                                               

Natural pivot turn                                                                                                                                                                                                 

Natural spin turn                                                                                                                                                     

Chasse reverse turn  

 

   

   

 

Cha-Cha-Cha 

           Spot turn to left 

                      Spot turn to right 

                      Under arm turn to right 

                      Under arm turn to left 

                      Shoulder to shoulder  

                       Hand to hand 

                      Open hip twist 

                      Turkish towel 

 

 

Rumba 

                         Spot turn to left 

             Spot turn to right 

             Under arm to left 

             Under arm to right 

             Check from OCCP  

             Check from OPP 

             Hand to hand                                                           
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Jive 

  American spin 

 Change of hands behind back 

 Link  

            Left shoulder shove 

 

Szabadon választott koreográfia: Bármilyen tánc lehet, kivétel a kötelező táncok. 
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ALAPFOK 4. ÉVFOLYAM 

 

A TANANYAG CÉLJA 

Ismertesse meg a tanulóval a társastánc alapjait, technikai elemeit, a mozgás kapcsolatát a 

zenével.  

Alakítsa ki a tanulókban a tánc iránti szeretetet, ritmusérzéket, tér- és formaérzéket, 

esztétikai érzéket, a térbeli tájékozódási készséget.  

Ösztönözze a tanulót a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, 

elemzésére, a megfelelő viselkedésmódok kialakítására, az illemszabályok alkalmazására, 

 tudatos gyakorlásra és stílusos előadásmódra. 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje: 

  a standard táncok :angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slow fox,   quickstep  

alapmotívumait, az ezekből összeállított etűdöket,valamint  az emelkedést és süllyedést.  

 

  a latin-amerikai táncok  ( samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble,  jive )  

alapmotívumait, az ezekből összeállított etűdöket és a  testfordulatok mértékét. 

 

Legyen képes: 

  a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

  páros és csoportos feladatok végrehajtására. 
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TANANYAG 

 

Alaplépések és táncok  

  

         Angol keringő 

 

                       Closed impetus 

                       Hesitation change 

                       Outside change  

 

Tangó  

 

            Open reverse turn lady in line, 

            Progressive side step reverse turn 

 

Quickstep 

  Back lock 

                       Closed impetus 

 

 Cha-Cha-Cha 

              Alemana, 

                         Cross basic, 

                         Cuban break in Open position  

 

Samba 

  Natural basic movement 

             Reverse basic movement 

             Side basic movement 

                         Outside basic movement 

             Progressive basic movement 

                         Whisks to left 

             Whisks to right 
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                      Promenade samba walk 

                      Side samba walk 

          Stationary samba walk 

 

  

 

Rumba 

  Natural top 

 Closed hip twist 

 Alemana 

 

 Jive 

  Throwaway whip  

                        Curly whip 

  Whip 

   

Angolkeringő formáció 

Cha-Cha-Cha formáció 

 

ALAPFOK 5. ÉVFOLYAM 

 

A TANANYAG CÉLJA 

 

Ismertesse meg a tanulóval a társastánc alapjait, technikai elemeit, a mozgás kapcsolatát a 

zenével.  

Alakítsa ki a tanulókban a tánc iránti szeretetet, ritmusérzéket, tér- és formaérzéket, 

mozgásemlékezetet, esztétikai és stílusérzéket, tanulói előadói és önálló alkotási készséget. 

  

Ösztönözze a tanulót a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, 

elemzésére, a múlt és a jelen értékeinek megismerésére . 
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KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje: 

  a standard táncok: angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slow fox,  quickstep  

  alapmotívumait,  ellentétes törzsmozdulatot és testhajlást 

  a latin-amerikai táncok  ( samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive )  

  alapmotívumait. 

Legyen képes: 

  a tanult táncok és technikai elemek pontos, stílusos eltáncolására, 

  páros és csoportos feladatok végrehajtására. 

 

 

TANANYAG 

 

Alaplépések és táncok 

 

Angol keringő 

 Rivers corté 

            Back whisk 

            Basic weawe 

 

Bécsi keringő  

            Natural turn 

            Change from natural to reverse 

            Change from reverse to natural 
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Tangó  

 

          Open promenade 

                      Left foot and right foot rocks 

   

  

           Slow fox 

                    Natural weave 

                    Change of direction 

                    Basic weave  

   

 

          Quickstep 

   

                        Reverse pivot 

                       Progressive chasse to right 

                       Tipple chasse to right  

 

Cha-Cha-Cha 

 

  Cuban break in open CPP 

                        Split cuban break in OCPP 

                        Split cuban break from OCPP and OPP  

  

Samba  

          Reverse turn 

                     Corta jaca 

                     Shadow botafogos  

                     Traelling botafogos 

                     Promenade botafogo  
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Rumba  

 Open hip twist 

 Side steps 

 Shoulder to shoulder  

   

 

  

Paso doble  

 Appel 

 Basic movement 

 Sur place 

 Chasses 

 Elevations 

 Huit 

   

     

 Jive 

  Double cross whip 

            Stop and go 

            Rolling of the arm  

 

 

Tangó 

Rumba formáció 
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ALAPFOK 6. ÉVFOLYAM 

 

A TANANYAG CÉLJA 

 

Ismertesse meg a tanulóval a társastánc alapjait, technikai elemeit, a mozgás kapcsolatát a 

zenével.  

Alakítsa ki a tanulókban a tánc iránti szeretetet, ritmusérzéket, tér- és formaérzéket, 

esztétikai érzéket koncentrálóképességet, kombinációs készséget valamint a  rendszerben 

történő gondolkodás képességét. 

 

  

Ösztönözze a tanulót a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, 

elemzésére, és a szakirányú továbbtanulásra. 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje: 

  a standard táncok :angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slow fox,  quickstep  

  alapmotívumait, 

  a latin-amerikai táncok  ( samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble,  jive )  

  alapmotívumait. 

Legyen képes:  

                                                                                                                                                                                                             

az új táncok alaplépéseinek elsajátítására és a már ismert táncok alapfiguráinak egymásra 

építésére 

 

                       a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

  páros és csoportos feladatok végrehajtására. 
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Az alapfok végére a táncosoknak ismerni kell az öt standard ( Angolkeringő, Tangó, Bécsi 

keringő, Slow fox, Quickstep ) és az öt latin-amerikai ( Samba, Cha-Cha-Cha, rumba, Paso 

doble, Jive ) táncból a nemzetközileg elfogadott angol tánc-stílus alaplépéseit, alapfogalmait. 

 

TANANYAG 

 

Alaplépések és táncok 

 Angol keringő 

  Back lock  

 Reverse pivot 

  Double Reverse spin 

 Progressive Chasse to right 

                                                                                                                                                                                            

          

 

           Bécsi keringő 

                           Reverse turn 

            

           Tangó 

 

  Natural promenade turn 

  Natural twist turn 

  

                       

Slow fox 

   

                       Natural turn 

  Reverse turn 

  Change of direction 

  Reverse wave 

  Clossed impetus and feather finish 

  Basic weave 
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Quickstep 

  Natural turn and back lock 

  Running finish 

  Double reverse spin 

 

Cha-Cha-Cha 

                        Changing feet variációk 1, 2, 3 alapfigurái 

Samba 

   Travelling voltas 

                        Criss cross  

                        Volta spot turn to right for lady 

                        Volta spot turn to left for lady 

                         Continuous volta spot turn  

 

 Rumba 

   

                       Forward walks in shadow position 

                       Alemana from open facing position with handshake hold 

                       Advanced opening out movement 

 

 Paso doble 

                        Attack 

                        Separation 

                        Sixteen 

                       Twist turn 

                       Promenade 

                       Promenade close 

 

Jive 

                   Promenade walks slow 

                   Promenade walks quick 

                   Change of place with double spin  

Bécsi keringő 

Jive formáció 
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A számonkérés formája: 

 

A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és csoportosan történi. A minősítésre, 

az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel d 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

– a technikai biztonság, 

– a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

– a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

 

A tanuló ismerje 

A világtáncok kezdő– és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési szabályait, 

magatartásformáit 

A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépéseit, 

alapfiguráit, a latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépéseit, 

alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a Jive tanult haladólépéseit 

A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét 

A táncparkett szabályait 

 

A tanuló legyen képes  

A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására 

Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a közösségépítésre. A 

másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus magatartásformák elsajátítására 

A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos előadására, a páros és 

csoportos feladatok végrehajtására 

A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a társadalmi és kulturális 

tevékenység során. Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven kommunikálni 

A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való igazodásra 

Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre 

Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek teljesítésére 
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A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll  

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc főtárgy, 20–25 perc 

 

A vizsga tartalma 

– A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár által összeállított tánckombinációk bemutatásából áll 

– A tanulók párosan, csoportos formában, önálló előadásban mutatják be a táncokat 2–2 percben, 

miközben számot adnak a standard és latin tánctartás, a különböző ritmusok, stílusok, táncirányok, 

tánctechnikák ismeretéről 

– A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, 

alapfigurái, a latin–amerikai (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) táncok alaplépései, 

alapfigurái, a Slowfox (Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin) és a Jive 

(Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin) haladólépései 

 

A vizsga értékelése 

– a standard táncok és a latin–amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 

– a zene és a tánc összhangjának betartása, 

 

 

 

GYERMEKTÁNC 

 

ELŐKÉPZŐ 1. ÉVFOLYAM 

 

A TANANYAG CÉLJA 

Alakítsa ki a tanulóban a tánc iránti szeretetet, a csoportos játékokhoz szükséges 

készségeknek és képességeknek (ritmusérzék, tér- és formaérzék, egyensúlyérzék)   

Ismertesse meg a tanulóval a mozgás és a zene kapcsolatát.  

Ösztönözze a tanulót az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásba. 
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A gyermektánc oktatás elsődleges célja egy olyan egészséges, a művészetek iránt érdeklő 

gyermek nevelése, aki számára a társastánctanulás olyan tevékenységi forma, melyben 

fejlesztheti fizikális erejét, formálhatja testét, miközben fejlődnek értelmi képességei, 

térlátása, ritmusérzéke, munkához való hozzáállása és kitartása. 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje 

  a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, 

  a magyar és más népek táncainak alaplépéseit, 

                a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es  játékos táncokat, gyermektáncokat. 

Legyen képes: 

  zenére, énekre ritmikus mozgást végezni, 

  a tanult játékos táncok csoportos bemutatására, 

                        azok magatartásformáinak betartására, 

                        együttműködésre, problémamegoldásra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANANYAG 
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Tánctechnika 

 

   

Természetes gyakorlatok, rávezető gyakorlatok: 

helyes testtartás megtanítása 

járások talpon, féltalpon, hajlított térddel. 

Futások (hátul és elől felkapott lábbal, előre nyújtott lábbal) 

szökdelések és ugrások (páros-zárt lábbal, galopp, szökdelés oldalra) 

testsúly áthelyezés 

súlyos, súlytalan lépés helyzet 

térformák tudatos használata - jobbra fordulat ( 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1 ) 

balra fordulat ( 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1 ). 

Ritmikai gyakorlatok: 

Hangjegyérték gyakorlatok, hangjegyérték megtanulása, visszhang, staféta. 

Gimnasztikai gyakorlatok: játékos formájú, utánzó gyakorlatok. 

Alaplépések és táncok: 

Kerek a káposzta 

Táncolj kismadár 

Petronella 

Hacke-spitze 

Kis kacsa fürdik 

Olálá 

Country tánc I. 

Country tánc IV. 

Letkiss 

Disco séta 

Megjegyzés: ezek a táncok nem kötelezőek, hasonló táncokkal helyettesít- 

hetők. Az anyag alapul szolgál a 2/4-es, 4/4-es ütemű társastáncok tanításához. 
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ELŐKÉPZŐ 2.  ÉVFOLYAM 

 

                                                 A TANANYAG CÉLJA 

 

Alakítsa ki a tanulóban a tánc iránti szeretetet, ritmusérzéket, tér- és formaérzékét. a 

megfigyelőképességet,a rögtönzési és az együttműködési képességet (indítás, megállítás, 

gyorsítás, lassítás) 

 Ismertesse meg a tanulóval a mozgás és a zene kapcsolatát.  

Ösztönözze a tanulót emlékezésre és gondolkodásra.  

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló ismerje: 

  a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, 

  a magyar és más népek táncainak alaplépéseit. 

Legyen képes: 

  zenére, énekre ritmikus mozgást végezni, 

  a tanult játékos táncok csoportos bemutatására. 

 

 

Tánctechnika 

 

Az 2. évfolyam természetes gyakorlatai. 

 

Előkészítő szabadgyakorlatok, tartásos gyakorlatok: 

Mozgásos ( dinamikus ) gyakorlatok zenére 

   lendítések 

   emelések 

   hajlítások, nyújtások (törzs, térd ) 

   döntések, dőlések 

   fordítások és forgások 

   körzések 
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Ritmikai gyakorlatok: 

   ütemgyakorlatok 

   ütemfajták 

   ütem-felismerés 

   ütemszünet 

Alaplépések és táncok 

   Man - mixer ( Country tánc II. ) 

   Yankee - mixer ( Country tánc III. ) 

   Stomp ( disco ) 

   Polka motívumok ( előre, hátra, oldalra, kreuzpolka, galopp ) 

   Csárdás ( egylépéses és kétlépéses csárdás, nyílt rida ) 

 

-                         Disco cha-cha ( kezdő anyag ) 

   Boogie-woogie  ( rock and roll ) ( kezdő anyag ) 

   Tampes ( német tánc ) Striegel Leonóra koreográfiája 

   Gyermektáncok 

Megjegyzés: a tampet koreográfia megtanítása nem kötelező, sétakombinációkkal vagy tanult 

táncokból összeállított etűdökkel helyettesíthető. 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamában félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás párosan és csoportosan történik. A 

minősítésre, az osztályzatra a szaktanár esz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények: 

 

   az adott évfolyam tananyagának ismerete 

   a csoportos táncolás magatartásformáinak betartása 

   alapvető ritmikai szabályok alkalmazása 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok leírását tartalmazó kiadványok, jegyzetek, 
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ritmikával foglalkozó könyvek, a táncok zenéit tartalmazó CD–k, a terem méretének 

megfelelő audio készülék: CD lejátszó 

 

VISELKEDÉSKULTÚRA 

 

A növendék ebben a korban  igényli a legjobban a segítséget a mindennapok gyakorlatához. 

A különböző témaköröket a tanár által irányított beszélgetés formájában ajánlott feldolgozni 

 

 

  

A TANANYAG CÉLJA 

 

Ösztönözze a tanulót a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásainak alkalmazására 

a mindennapi életben és a társas érintkezésben.  

 

KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló ismerje: 

  a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartás formáit. 

Legyen képes: 

  az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 

               a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi életben és 

a szabadidős tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos 

alkalmakra vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására 

 

  

 TANANYAG 

 Viselkedésünk alapjai 

Viselkedés táncos alkalmakkor 

Az étkezés illeme 

Testünk, ruhánk, környezetünk tisztasága 

Nők és férfiak (fiúk és lányok) 
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Művelődés, szórakozás 

Az ajándékozás illeme 

Utazás, közlekedés 

Kapcsolattartás távolról 

Nemzeti sajátosságok 

Amit még illik tudni 

 

A számonkérés formája 

 

A tanulók az Alapfok 3. évfolyamában félévkor az órai munka alapján, év végén vizsgateszt 

kitöltése során adnak számot tudásukról. A teszt anyagát szaktanár állítja össze, s az elért 

eredmény szerint osztályoz 1 - 5-ig terjedő érdemjeggyel. 

 

 

 

 

                                TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 

 

 

                                

ELŐKÉPZŐ 5.  ÉVFOLYAM 

 

A TANANYAG CÉLJA 

 

 

Ismertesse   a XIX. századi társastáncok kialakulását, történeti hátterét, neves hazai és 

nemzetközi alkotóit és műveiket. A társastáncok stílus és formavilágát, az európai és hazai 

táncmozgalmak törekvéseit, és műhelyeik fejlődését. 

 

Fejlessze  a tanuló táncelméleti, tánctörténeti tudását, személyiségét, esztétikai és művészeti 

tudatosságát, nyelvi kommunikációjának  összegző és szintetizáló képességét. 
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Ösztönözze a tanulót az elméleti tudás megszerzésére. 

 

 

 

                                                   KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje: 

 a standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 

táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) történeti kialakulását, stílusjegyeit és 

formáit, a társasági táncélet alkalmait és eseményeit, a társastánc művészi és közhasznú 

formáit, a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait. 

 

Legyen képes: 

 felismerni a társastáncok stílusjegyeit, a társasági táncélet különböző alkalmait, jellemző 

stílusjegyeit. 

 

  TANANYAG 

 

  A társastánc művészi és közhasznú formái 

  A társasági táncélet alkalmai, eseményei 

  A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

  A standard és latin–amerikai táncok kialakulása, történeti háttere 

 

 

ELŐKÉPZŐ 6.  ÉVFOLYAM 

 

A TANANYAG CÉLJA 

 

 

Fejlessze  a  tanuló stílusérzékét, elemző képességét, aktív , egyéni és közösségi 

alkotókészségét.. 
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Ösztönözze a tanulót az elméleti tudás megszerzés 

 

                                         

KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje: a XIX. század európai és magyarországi táncélet fejlődését, jeles 

képviselőit, munkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel 

a kor társastáncainak formanyelveit. 

 

 Legyen képes: felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik értékeit. 

 

  

  TANANYAG 

  

A XIX. század társastánc élet (Ausztria, Csehország, Olaszország, Franciaország) 

  

  nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyei, képviselői 

  

Az európai táncmozgalmak törekvései és fejlődésük 

  

A XIX. századi hazai táncmozgalmak és műhelyek fejlődése 

 

 

 

 

A társastánc tanszak vizsgakövetelményei 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

1. A vizsga részei 
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A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Társastánc   20-25 perc 

2.A vizsga tartalma: 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból áll, 

melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Társastánc 

A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása, technikailag 

emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként maximum 2 percben. 

 

 

  

 

 

AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 

Ezeket a feltételeket az alapfokú művészetoktatás tanszakok feladatai, tananyaga, 

követelményei részében leírtak alapján = az adott tantárgy követelményeinek elsajátítása után 

a tanuló magasabb osztályba léphet. 

 

 

AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, 

AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI és 

FORMÁI 

A TANULÓ SZORGALMA és TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK, 

MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA 
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A tanulók értékelése 

Célja:  

- átfogó, az iskolai tanulmányok egész időszakára kiterjedő személyiségfejlesztés,  

- az önértékelési képesség kialakítása, s ezen belül az önálló tanulásra való képesség és  

   igény kialakítása. 

- a tanulás folyamatában elért eredmények, hiányosságok regisztrálása, minősítése, 

- a szülők megfelelő tájékoztatása. 

Az értékelés alapelvei: 

- Az ellenőrzés és értékelés legyen objektív, megbízható, sokoldalú, változatos. 

- Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének. 

- A tantárgyi értékelés kizárólag a tantárgyi teljesítményt vegye figyelembe. Írásbeli, 

   gyakorlati, szóbeli produktumokat értékeljük, arányukat a tantárgyi jelleg határozza meg. 

- Havonként egy alkalommal kell osztályzattal értékelni a tanuló tantárgyi teljesítményét. 

- Az értékelési rendszer - a tantárgyi követelményrendszer - a pedagógiai program  

   részeként nyilvános.  

A tantárgyi értékelés formái, módjai: 

- Értékelési rendszerünk a tanítás-tanulás folyamatára irányul, folyamatmérést valósítunk 

   meg. 

- Ellenőrizzük és értékeljük a tanuló minden tevékenységét, tanulásának eredményét, a  

   tananyag elsajátításának, az összefüggések felismerésének, ismeretei alkalmazásának  

   szintjét.  

- Az érdemjegyekkel történő értékelésnél törekszünk arra, hogy valamennyi osztályzat  

   azonos értékű legyen, tükrözze a tanuló tényleges tantárgyi teljesítményét. 

- A félévi és év végi tantárgyi érdemjegyek megállapításánál az évközi érdemjegyek  

   kapnak érdemi szerepet. A kialakult átlagtól eltérni csak az oktatási törvény előírásai  

   szerint van mód. 

 

 

A tantárgyi érdemjegyek tartalma 

 

A tanulók tantárgyi teljesítményét ötfokú skálán értékeljük. Félévkor és év végén az adott 

tárgyból a tanuló dicséretet is kaphat. 
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A tantárgyi érdemjegyek tantárgyfüggők, megállapításakor a pedagógus széles jogkörrel és 

nagy felelősséggel bír. Így csak általános elveket rögzíthetünk programunkban. 

 

 

Érdemjegyek: 

Jeles:   A tanuló kifogástalanul teljesíti a  követelményeket, 

  írásbeli munkája pontos, látja és meg tudja fogalmazni az összefüggéseket. 

  Önálló problémamegoldásra i képes. 

Jó:   A követelményeket teljesíti, tanári 

  segítséggel  tudja az  

  összefüggéseket értelmezni, 

   begyakorolt témákban 

  képes az önálló feladatmegoldásra. 

Közepes:  A követelményeket hiányosan teljesíti, az összefüggéseket csak verbálisan 

képes felidézni. Csak egyszerű esetben képes önálló munkára. 

Elégséges:  Csak a minimális követelményeket teljesíti. Jelentős tanári segítségre szorul. 

Önálló problémamegoldásra nem képes. 

Elégtelen:  Nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges alapképességekkel. A 

felzárkóztató program után is sikertelen. 

 

 

Szorgalom jegyek elbírálásának elvei 

A tanulók szorgalmát szaktanára a tanuló folyamatos munkája alapján, havonta minősíti. 

Ezen minősítés négyfokú skálán történik: 

Példás – ha a feladatokhoz való hozzáállása folyamatosan megfelelő, munkája rendszeres, 

önálló feladatmegoldásra képes. 

Jó- ha a  feladatait rendszeresen  elvégzi. 

Változó- ha  szorgalma ingadozást mutat. 

Hanyag- ha munkája hiányos, nem gyakorol. 

Kimarad- ha foglalkozásokra sem jár rendszeresen. 

 

A szorgalom érdemjegyei 

Szorgalom 
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A minősítés az egyéni képességek alapján - a körülmények mérlegelésével - kifejezi a 

tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

 

 

 

Példás                           -       tanórákra való felkészülését a rendszeresség, 

kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

-       óra alatt kitartóan, érdeklődéssel figyel, aktivitása, 

teljesítménye állandó, 

-       a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

-       tehetségéhez mérten vesz részt a csoportmunkában és 

önálló munkában. Munkája eredményes, társai munkáját is 

elősegíti, 

-       önművelése rendszeres és többirányú, 

-       szorgalmával példát mutat, serkent, ellenérzést nem kelt 

társaiban, 

-       írásbeli munkáinak külalakjára az esztétikum, az 

igényesség jellemző. 

Jó -       tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos, 

-       óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt, 

-       a tananyag iránt érdeklődik csupán, 

-       a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez 

mérten igyekszik részt venni, 

-       írásbeli munkáinak külalakja megfelelő. 

Változó -       óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat, 

-       tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

-       feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el, 

-       érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktív irányulás, 

-       önművelése rendszertelen. Információit csak esetenként 

használja fel, 

-       írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat. 

Hanyag -       a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

-       feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 
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-       az órai munkában passzív, 

-       a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

  

Jutalmazás és büntetés 

1.A jutalmazás elvei: 

a jutalom legyen megérdemelt, serkentő hatású, fejlesztő, 

 a jutalom legyen arányban a teljesítménnyel, 

 kiemelkedő teljesítményért adható, 

 egyént, csoportokat és osztályközösségeket is lehet jutalmazni. 

2. Dicséret, jutalmazás fokozatai: 

- osztályfőnöki dicséret, szaktanári dicséret, 

- igazgatói szóbeli dicséret, 

- igazgatói írásbeli dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret esetén a magatartás példás az adott hónapban. 

3.Formái: 

- dicséret, 

- oklevél, 

- könyvjutalom, 

-" tanulói kitüntetés” 

Kitüntetésben részesíthető az iskola azon tanulója:  

-aki valamilyen területen (pl.: tanulmányi verseny, pályázat, művészeti verseny stb.) 

kiemelkedő eredményt ér el, amellyel dicsőséget szerzett iskolánknak.  

A jutalmazások alkalmai: 

- dicséretek - folyamatosan, 

- egyéb - iskolai ünnepségeken, 

- meghirdetett versenyeinken, 

- tanévzáró - ballagási ünnepélyen (bizonyítvány- osztáskor). 

A jutalmazás feltételei:  

(ki és miért adhat jutalmazást, tehet javaslatot) 

A szaktanár:- kiemelkedő - iskolai, - tantárgyi, 

kiváló szakköri szereplésért, eredményekért. 

Diákönkormányzat:- az általa szervezett versenyek helyezettjeinek, 

Intézményvezető:  

-átlagon felüli – megyei, országos szintű – tanulmányi versenyek helyezettjeinek, 



 

155 

 

-átlagonfelüliteljesítményért, 

-kimagasló emberi helytállásért (katasztrófa elhárítása, vagyonvédelem), 

 

A dicséretekről és a büntetési fokozatokról a szülőket megfelelő indoklással - ellenőrző útján 

- értesítjük. 

A tanulók szorgalmának elbírálásánál figyelembe vesszük az iskolai élet minden területén 

tanúsított viselkedését, hozzáállását, tevékenységét, kötelességek és vállalt feladatok 

teljesítését. 

 

 

 

Értékelés időpontjai és formái 

 

Az előképzős évfolyamon  félévkor és év végén  

 a gyermektánc tantárgyat jól megfelelt ( jmf),  megfelelt  

(mf), nem felelt meg( nfm) minősítésekkel értékeljük. A szorgalom az ötfokú rangskála 

alapján kerül értékelésre . 

Az alapfok évfolyamtól szintén az ötfokú rangskála alapján kerül értékelésre a tanuló tudása, 

és szorgalma. Az értékelés időpontja szintén félév és év vége. 

 

 

 

 

 

 

Tornyospálca, 2017. december 20. 

 

 

Jóváhagyta:  

-a tornyospálcai tantestület a 2017. december 20-án megtartott nevelőtestületi értekezletén 

-a mezőladányi tantestület a 2017. december 20-án megtartott nevelőtestületi értekezletén 

-az anarcsi tantestület a 2017. december 20-án megtartott nevelőtestületi értekezletén 

-az ilki tantestület a 20187. december 20-án megtartott nevelőtestületi értekezletén 



 

156 

 

 

 

igazgató 

 

 

 

 

A Diákönkormányzat a pedagógiai Programot megismerte és elfogadta. 

 

 

 

Tornyospálca, 2017. december 19. 

 

 

Diákönkormányzatot segítő tanár 

 

 

 

 

A Szülői Szervezet a  Pedagógiai Programot megismerte és elfogadta. 

 

 

 

Tornyospálca, 2017. december 19 

 

 

Szülői Szervezet Képviselője 
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                                                                                  1. sz. melléklet 

 

 A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés 

a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai 

felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr. Teleki 

Judit, MKM 1997.) 

 

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

 

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez 

tartozó pontszámok: 

 

1.feladat:  HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal (elugró deszka) mögé áll úgy, hogy a 

cipőorrával a vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos 

mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elru-

gaszkodás és elugrás előre.   

          Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük méterben. 
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Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72 

2 1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75 

3 1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78 

4 1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81 

5 1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84 

6 1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87 

7 1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82  1.90 

8 1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93 

9 1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96 

10 1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99 

11 1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02 

12 1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05 

13 1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08 

14 1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11 

15 1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14 

16 1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17 

17 1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20 

18 1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24 

19 1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28 

20 1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32 

21 1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36 
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Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47 

2 1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50 

3 1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53 

4 1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56 

5 1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59 

6 1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62 

7 1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65 

8 1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68 

9 1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71 

10 1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74 

11 1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77 

12 1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80 

13 1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84 

14 1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87 

15 1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90 

16 1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94 

17 1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98 

18 1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02 

19 1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05 

20 1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08 

21 1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02     2.07 2.11 
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2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS 

FOLYAMATOSAN  

(A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és 

mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az 

egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja. 

Feladat: a tanuló az 1. ütemre törzsemelést végez, 

           2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

           3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 

           4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

 Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

     Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 20 22 24 26 28 30 32 34 

2 24 26 28 30 32 34 36 38 

3 28 30 32 34 36 38 40 42 

4 32 34 36 38 40 42 44 46 

5 36 38 40 42 44 46 48 50 

6 40 42 44 46 48 50 52 54 

7 44 46 48 50 52 54 56 58 

8 48 50 52 54 56 58 60 62 

9 52 54 56 58 60 62 64 66 

10 56 58 60 62 64 66 68 70 

11 60 62 64 66 68 70 72 74 

12 64 66 68 70 72 74 76 78 

13 68 70 72 74 76 78 80 82 

14 72 74 76 78 80 82 84 86 
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 Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 16 19 22 25 28 29 30 32 

2 20 23 24 29 32 33 34 36 

3 24 27 28 33 36 37 38 40 

4 28 31 32 37 40 41 42 44 

5 32 35 36 41 44 45 46 48 

6 36 39 40 45 48 49 50 52 

7 40 43 44 49 52 53 54 56 

8 44 47 48 53 56 57 58 60 

9 48 51 51 57 60 61 62 64 

10 52 55 56 61 64 65 66 68 

11 56 59 60 65 68 69 70 72 

12 60 63 64 69 72 73 74 76 

13 64 67 68 73 76 77 78 80 

14 68 71 74 77 80 82 83 84 

 

 

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL 

FOLYAMATOSAN  

(A hasizmok erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és 

mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóra tartás 

előre néző könyökkel. 

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. 

Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 

 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 
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PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 25 28 31 34 36 38 40 42 

2 30 33 36 39 41 43 45 47 

3 35 38 41 44 46 48 50 52 

4 40 43 46 49 51 53 55 57 

5 45 48 51 54 56 58 60 62 

6 50 53 56 59 61 63 65 67 

7 55 58 61 64 66 68 70 72 

8 60 63 66 69 71 73 75 78 

9 65 68 71 74 76 78 80 82 

10 70 73 76 79 81 83 85 87 

11 75 78 81 84 86 88 90 92 

12 80 83 86 89 91 93 95 97 

13 85 88 91 94 96 98 100 102 

14 90 93 96 98 100 102 104 106 

   Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 20 23 26 29 32 34 36 38 

2 25 28 31 34 36 38 40 42 

3 30 33 36 39 41 43 45 47 

4 35 38 41 44 46 48 50 52 

5 40 43 46 49 51 53 55 57 

6 45 48 51 54 56 58 60 62 

7 50 53 56 59 61 63 65 67 

8 55 58 61 64 66 68 70 72 

9 60 63 66 69 71 73 75 77 

10 65 68 71 74 76 78 80 82 

11 70 73 76 79 81 83 85 87 

12 75 78 81 84 86 88 90 92 

13 80 83 86 89 91 93 95 97 

14 85 88 91 94 96 98 100 102 
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4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS 

FOLYAMATOSAN  

(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, 

egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, 

merőleges kar). 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A 

törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg 

kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar 

vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

     Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 5 7 9 11 13 15 17 19 

2 7 9 11 13 15 17 19 21 

3 9 11 13 15 17 19 21 23 

4 11 13 15 17 19 21 23 25 

5 13 15 17 19 21 23 25 27 

6 15 17 19 21 23 25 27 29 

7 17 19 21 23 25 27 29 31 

8 19 21 23 25 27 29 31 33 

9 21 23 25 27 29 31 33 35 

10 23 25 27 29 31 33 35 37 

11 25 27 29 31 33 35 37 39 

12 26 28 30 32 34 36 38 40 

13 27 29 31 33 35 37 39 41 

14 28 30 32 34 36 38 40 42 
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Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 1 1 2 2 3 4 5 6 

2 1 2 2 3 4 5 6 7 

3 2 2 3 4 5 6 7 8 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 11 12 13 14 15 16 17 18 

14 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 

1. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján: 

 

Elért összes pontszám Minősítés 

0 – 11 igen gyenge 

12 – 22 gyenge 

23 – 33 elfogadható 

34 – 43 közepes 

43 – 52 jó 

53 – 63 kiváló 
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SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 

 

1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 

2. A folyamat tartalmának megnevezése, leírása: A tantervi követelményekhez képest 

milyen fejlődést mutat adott időszak alatt a tanuló. Önmagához képest milyen a 

fejlődése. Készségei, képességei milyen szinten állnak adott időszakban, melyek 

alakultak ki már? Melyek szorulnak fejlesztésre? 

3. Alkalmazás területe: 2008. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben 1-4. osztály 

félévéig, az iskolában tanító tanítókra, tanárokra és a tanulókra terjed ki. Áttételesen a 

szülők is beletartoznak. 

4. Folyamat leírása: 

 

Tevékenység Módszer / forma Felelősség 

 ( ki, mikor ) 

Ellenőrzést végző 

személy 

Helyzetfelmérés diagnosztizáló 

felmérés 

Osztálytanító – 1. 

osztály, szeptember 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettes 

A tanítási-tanulási 

folyamat ellenőrzése - 

értékelése 

formatív ellenőrzés 

hiányosság feltárása – 

írásban, szóban 

korrekciós terv 

tanító – november 30. igazgatóhelyettes 

Szummatív felmérés témazáró 

tudáspróbák 

a készségtárgyaknál a 

tanult ismeretek 

együttes alkalmazása 

tanító – január vége igazgató 

A tanítási-tanulási 

folyamat ellenőrzése -

értékelése 

Formatív ellenőrzés – 

hiányosságok 

feltárása 

korrekció 

tanító – április 15. igazgató helyettes 

Szummatív felmérés témazáró, tudáspróba 

korrekció 

tanító – tanév vége igazgató 
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hiányosságok 

feltárása 

 

5. Dokumentáció: tájékoztatóban, bizonyítványban, naplóban (anyakönyv évvégén) – 

szülők tájékoztatása 

Egységes követelményrendszer alapján. 

 

1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés folyamatszabályozása 

2. A folyamat tartalma: egy folyamat, melyben szisztematikusan vizsgálják valamilyen 

folyamat értékét. 

3. Alkalmazás területe: 2008. szeptemberétől minden alsó tagozatos diákra, nevelőre – 

felmenő rendszerben 

4. A folyamat leírása: 

 

Tevékenység Módszer / forma Ki Mikor Ellenőrzést végző 

személy 

Helyzetelemzés 

– bemenő 

képességek 

vizsgálat 1. 

osztályban 

Iskolaérettségi 

vizsgálat 

1. füzet – az 

óvodai 

vizsgálóla

pokhoz 

hasonló 

lapok 

2. füzet – 5-

7- éves 

gyerekek 

általános 

értelmi 

képesség 

vizsgálatá

hoz 

1. osztályos 

tanító 

szeptember igazgatóhelyettes 

Munkaközösség 

vezető 

A Szóbeli osztálytanító, szeptember vége igazgatóhelyettes 
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helyzetelemzés 

eredményéről a 

szülők 

tájékoztatása 

megbeszélés szülők 

Továbblépés a 

szülők 

segítségével: 

fejlesztés 

megbeszélése 

Szóbeli 

megbeszélés 

osztálytanító  - 

szülő 

szeptember vége igazgatóhelyettes 

Egyéni 

fejlesztés, 

differenciálás 

Szóbeli 

megbeszélés 

osztálytanító, 

szülő 

havonta igazgatóhelyettes 

Tantárgyankénti 

értékelés  - 

havonta 

írásban, 

táblázatos 

formában 

tanító havonta igazgatóhelyettes 

Féléves és év 

végi szöveges 

értékelés 

ellenőrzőben, 

bizonyítványban 

írásban, hosszabb 

formában  

( összefüggő ) 

tanító félévkor és 

évvégén 

igazgató 

 

5. Dokumentáció: házirend, értékelő lap – táblázatos forma, szöveges értékelés – 

bizonyítvány, ellenőrző 

1. A folyamat megnevezése: a szöveges értékelés folyamat szabályozása 

2. A folyamat tartalmának leírása: A tanuló önmagához mért fejlődés a tantárgyi 

követelményeket alapul véve a következő területeken: 

a. Beszédkészség 

b. Írás-olvasás képesség 

c. Társaihoz, nevelőihez való viszonya 

d. Számolási készség 

e. Logikai készség 

f. Kreativitás 

g. Problémamegoldó gondolkodás 
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Havonta rövid visszajelzés táblázatos formában. Félévkor és évvégén hosszabb összefüggő 

tájékoztató a szeptemberben közölt szempontok alapján. 

 

3. Alkalmazás területe: 2008 szeptemberétől felmenő rendszerben, és az integrációt 

végző intézményekben már 2008 szeptemberétől felmenő rendszerben. 

4. A folyamat leírása: 

 

 

Tevékenység Módszer / forma Ki Mikor Ellenőrzést végző 

személy 

Szeptemberben 

bementi állapot 

mérése 

OKÉV 2001-es 

méréséhez 

használt 

segédanyaggal 

Osztálytanító, 

tanuló 

szeptember 1 

hete 

igazgató 

A fejlődés 

mérése a 

folyamat 

tartalmának 

leírása alapján 

Szóbeli, írásbeli 

formában 

osztálytanító, 

tanuló 

havonta, félév igazgatóhelyettes, 

munka 

közösségvezető 

A továbbhaladás 

feltételeinek 

teljesítése 

szóbeli, írásbeli osztálytanító, 

tanuló 

év vége igazgató 

 

5. Dokumentáció: mérési lapok, táblázatok havi értékelésre – munkaközösség által 

összeállított, félévkor tájékoztató füzet 

Évvégén bizonyítvány, anyakönyv 

Iratkezelési szabályzat módosítása, SZMSZ módosítása 
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Intézményi folyamatok egy lehetséges változata 

 

 

  

1, Tanórai tanulás, tanítás – módszerek tevékenységek 

 

1, A meglévő ismeretek feltárása, felelevenítése és rendszerezése, – kérdés – felelet, házi 

feladat, előzetes gyűjtőmunka alapján 

Motiváció / kép, zene, szöveg, tárgyak, dicséret, elmarasztalás 

Célkitűzés – mit?, miért?, hogyan? 

2, Új ismeretek közlése, feldolgozása:  

 - frontálisan 

 - csoportokban 

 - önállóan 

 - differenciáltan 

 - differenciált csoportokban 

 - projekt módszerrel 

 

Tevékenységi formák:  

- szövegelemzés 

- kísérlet 

- tapasztalat szerzés 

- audió-vizuális szemléltetés 

- kiselőadás meghallgatása 

- séta 

- könyvtár látogatás 

- múzeum 

- tárgyi szemléltetés 

3. Visszajelzések: szóban, írásban megadott szempontok alapján vagy spontán 

megnyilvánulások 

- kérdés- felelet 

- feladatmegoldások 

- lényeg kiemelése 

- tanulságok levonása 



 

170 

 

- gyakorlati alkalmazás 

- fogalomértés 

- tárgyi tudás 

- kifejező készség 

- feladat megoldási készség 

- alkalmazó készség 

 

4. A mélyítés, gyakoroltatás – feladatmegoldás, feladatlap 

ismeretbővítés – könyvajánlás, média 

 

5. Értékelés: dicséret elmarasztalás 
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2, A tanulás támogatása 

 

A házi feladat adásakor a feladat megbeszélése, értelmezése 

Az órai munkára épülő feladatok adása 

A házi feladatok első részét megoldani órán 

Differenciált feladatok adása, a gyengébbekkel közös megoldási terv készítése 

Fogalmak tisztázása 

Lényeges dolgok kiemelése, a tankönyvben, szómagyarázat, vázlatkészítés, kifejezés 

magyarázat 

Gyűjtőmunka – adatgyűjtés: megmondani hol találja a hozzátartozó kiegészítő anyagot. 

Vázlatkészítés fogalmazásban, a logikai kapcsolatok megbeszélése. 

Eszközök alkalmazásával tapasztalatszerzés, konkrét ismeretszerzés, szemléltetés,  

Tanulási terv javaslat – tanulja meg beosztani az idejét 

Egy feladat elvégzéséhez: időmegszabás 

Memóriafejlesztés 

Tevékenykedtetés, lehetőleg mindenhez tudjon eszközt használni 

Állandó biztatás, dicséret, értékelés személyre szólóan óra végén is. 

Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel a tanulmányi előrehaladás érdekében 

Életkorának megfelelő feladatok adása. 

Motiválás szorgalmi feladatokkal, ösztönzés. 

 

3, A tanulók értékelése 

 

Órai értékelés – folyamatos 

I. szóbeli:  dicséret, kártyák, elmarasztalás, állandó biztatás 

II. írásbeli:  pontok, csillag, nyomda, szöveges értékelés, jegyek 

III. Ellenőrzés, értékelés 

A, szóbeli feladat havonta egy alkalommal 

Cél: ismeretek ellenőrzése 

Beszédkészség fejlesztése 

Kommunikáció 

Nyelvhelyesség korrekciója 

Diagnosztizáló felmérés 
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B, írásbeli: diagnosztizáló felmérés 

Cél: helyzetfeltárás, hiányosságok kiszűrése 

Témazáró dolgozat: 

Cél: ismeretanyag elsajátításának, és elsajátításának feltárása 

 

91 -  100 % 5 

76  -  90 % 4 

51 - 75 % 3 

31 -  50 % 2 

  -  30% 1 

 

Félévi felmérés – cél a féléves munka értékelése 

Gyűjtőmunka,, kiselőadás, fogalmak értékelése  

 

Magatartás; szorgalom: 

Heti értékelés, közösségi munka, tanulmányi versenyek, önértékelés
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Javaslat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók három havonkénti szöveges 

értékeléséhez 

 

1. Külső megjelenése: 

 

Ápolt, tiszta, rendes, ápolatlan (gyakran/néha), elhanyagolt 

 

2. Viselkedése órán/ szünetben: 

 

Aktív (általában, néha) passzív, zavaró, figyelmeztetésre soha/ritkán/többször/nagyon 

gyakran szorul. 

           Figyelmetlen, fegyelmezett.  

Rendbontó, verekszik, nyugodt. 

 

3. Kapcsolata társaival/tanáraival: 

 

Tisztelettudó, illemtudó, tiszteletlen (néha/gyakran), agresszív, erőszakos, készséges, 

udvarias, kezdeményező, zárkózott, közömbös, jószívű, barátságos, konfliktust okoz 

(gyakran/néha). 

 

4. Feladat vállalása: 

 

Lelkes, önként bekapcsolódik, érdeklődő, közömbös, nem vállal feladatot, szívesen 

vállal feladatot, biztatásra vállal feladatot, szorgalmi feladatot sohasem vállal. 

 

5. Feladat tartása: 

       

           Önálló, pontos, segítséggel dolgozik, nem igényel biztatást, kitartó, biztatni    

           kell, állandó megerősítést igényel, több részletben kell elvégeztetni vele a fela- 

           datot, feladja a megoldást, kilép a feladatból, bizonytalan, hanyag. 
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6. Figyelme: 

 

Tartós, aktivizálható, kalandozó, szétszórt, felületes, figyelmetlen, kapkodó, könnyen 

elterelhető, rövid/hosszú ideig képes koncentrálni. 

 

7. Viselkedése, társas feladathelyzetben: 

 

Irányító, pozitív hatással van társaira, együttműködő, társait zavarja, izeg-mozog, 

provokatív, erősen zavaró, többször kell beavatkozni, verekedik, segítőkész, lelkes, 

tevékeny, elhúzódó, közömbös, passzív. 

 

 

8. Feladatok, utasítások értékelése 

 

Az utasításokat pontosan/pontatlanul végrehajtja, csak egy utasítást hajt végre 

egyszerre, utasítást nem érti, megértése nem pontos, megértése lassú, többször 

visszakérdez, nem képes követni a kérdéseket, utasításokat. 

 

9. Kommunikációja: 

 

Szókincse: gazdag, átlagos, hiányos, szegényes. 

Beszéde: értelmes, választékos, elfogadható, megfelelő, rövid mondatokban fejezi ki 

magát, nehezen érthető, érthetetlen, gátlásos, nehezen teremt kapcsolatot. 

Gondolatok kifejezése: választékos, pontos, értelmes, kissé nehézkes/pontatlan, 

keresi a szavakat, nehezen szólal meg. 

  

      10. Önértékelése, kritikai érzéke: 

 

      Alapos, objektivitásra törekvő, bizonytalan, kialakulatlan, nem reális, túlzó 

 

      11. Érdeklődés, hobbi: egyéni 

  

      12. Felszerelése: 
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                  Hiánytalan, ritkán hiányos, többször hiányos, gyakran hiányos, rendezetlen. 

 

      13. Környezetének rendjére hogyan vigyáz? 

 

                  Nagyon ügyel, általában ügyel, gyakran nem ügyel, soha nem ügyel, 

                  közömbös, nem érdekli, szándékosan rongál. 

   

 

  

 

 

Napközi 

 

Tanulás: 

 

Tanulásban: 

- önálló 

- segítséget ritkán igényel 

- irányításra van szüksége 

- segítségre szorul 

- önálló munkára képtelen 

- figyelme elkalandozik 

- csak rövid ideig képes koncentráltan dolgozni 

- szorgalmas 

- kötelességtudó 

- csak ösztönzésre kezd hozzá a munkához 

- csak többszöri felszólításra kezdi el a munkát 

 

Munkafegyelme: 

- kitartó 

- kiváló 

- közepes gyenge 
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Munkavégzése: 

 

- egyenletes 

- lassú 

- írásbeli munkáját gondosan készíti el 

- munkája esztétikus 

- pontosságra, helyességre törekszik 

- hanyag 

- hibátlanul 

- kevés hibával  

- sok hibával dolgozik 

- csendben tanul 

- keveset beszélget 

- állandó beszélgetésével zavarja a társait 

- szívesen segít társainak 

 

Foglalkozások: 

 

- szervezett foglalkozásokon szívesen vesz részt 

- szervezett foglalkozásokon nem vesz részt szívesen 

- érdeklődő 

- kezdeményező 

- félénk 

- visszahúzódó 

- elutasító 

- rendbontó 

- kötekedő 

- Nem szívesen vesz részt a …………….. foglalkozáson 

 

Étkezés: 

- evőeszközöket helyesen használja 

- evőeszközöket helytelenül használja 

- vigyáz környezet tisztaságára, rendjére 

- nem vigyáz környezete tisztaságára, rendjére 
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- étvágya jó 

- étvágytalan,  

- válogat 

- lassan eszik 

- gyorsan eszik 

- levest keveset, ritkán eszik 

- étkezés közben nem beszélget 

- étkezés közben ritkán beszélget 

- étkezés közben gyakran, állandóan beszélget 

 

 

Magatartás: 

- tisztelettudó 

- illedelmes 

- előzékeny 

- barátságos 

- közvetlen 

- segítőkész 

- udvarias 

- fegyelmezett 

- kiegyensúlyozott 

- visszahúzódó 

- agresszív 

- kötekedő 

- tiszteletlen 

- társaival durva, esetenként hangos 

- illetlen kifejezéseket nem használ 

- illetlen kifejezéseket ritkán használ 

- illetlen kifejezéseket gyakran használ 
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Magatartás, szorgalom érdemjegy: 

 

 Magatartás Példás Jó Változó Rossz 

1 Aktivitás, 

példamutatás 

igen magas 

fokú 

közepes gyenge negatív vagy 

romboló 

2 A közösségi célok 

érdekeinek 

figyelembe vétele, 

munkában való 

részvétel 

igen  

 

 

élen jár 

ellene nem 

vét.  

 

aktívan részt 

vesz 

ingadozó 

 

 

közömbös 

szemben áll 

 

érdektelen 

3 hatása a közösségre pozitív befolyást 

nem 

gyakorol 

nem árt negatív 

4 Törődés társaival gondos, 

segítőkész 

segítőkész ingadozó közömbös, 

gátló 

5 Házirend betartása betartja, 

arra ösztönös 

betartja részben  sokat vét 

ellene 

6 viselkedés, hangnem kifogástalan kívánnivalót 

hagy maga 

után 

udvariatlan, 

nyegle 

durva, 

goromba 

7 Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 

 

 

Magatartásból adott érdemjegyek feltételei 

 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

- közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti és társait is erre 

ösztönzi, 

- szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne, - a Házirendet 

megtartja, társait is erre ösztönzi, 
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- nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, - figyelmezett, 

megbízható, pontos, segítőkész. 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

- részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi. iskolai és iskolán kívüli 

viselkedése ellen általában nincs kifogás, 

- a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja, 

- nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, - fegyelmezett, 

segítőkész, általában megbízható, pontos. 

 

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

- a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni, 

a Házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt, állandó figyelmezetéssel tartja be, 

- nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó, 

- társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, - fegyelme ingadozó, munkája 

pontatlan. 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

- munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével 

rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be, 

- közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek, 

- a Házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem, 

- nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle, - 

fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 

 

 Szorgalom érdemjegy 

 

A szorgalmat minősítő osztályzat tartalma 

 

 szorgalom példás jó változó hanyag 

1 Tanulmányi munka igényes figyelmes ingadozó hanyag 

2 Munkavégzés kitartó, 

pontos 

rendszeres rendszertelen megbízhatatl

an 
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megbízható 

3 Általános tantárgyi 

munkavégzés 

mindent 

elvégez 

ösztönzésre 

dolgozik 

önállótlan feladatát 

nem végzi el 

4 Többféle feladatot 

vállal-e? 

igen keveset ritkán nem 

5 Munkabeosztás: igen, jó jó közepes gyenge vagy 

nincs 

6 Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

igen sokszor, 

rendszeresen 

előfordul ritkán egyáltalán 

nem 

 

Példás  

1. Tanulmányi munkában: 

Figyelembe kell venni a tanulmányi munka tényezőit: - életkörülmények helyzetét, 

- képességek szintjét. 

Igényli tudása bővítését? Céltudatos és ésszerűen szervezi meg munkáját. Munkavégzése 

pontos, megbízható. 

Minden tárgyban elvégzi feladatait. 

2. Önállóság szintje: önálló a munkában, önellenőrzése rendes. 

3. kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, lankadalon. felkészült, figyel, 

érdeklődik. 

4. Érdeklődése: az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes tárgyakban a tananyagon 

felül is produkál. 

Jó 

 1. Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi.  Az órákra 

lelkiismeretesen készül fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. 

2. Ösztönző hatásokra: rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. Tudja, hogy mihez kell 

segítséget nyújtania. 

3. Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el. 4. Érdeklődése megmarad az 

 iskolai tananyag keretein belül. 
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Változó 

1. Munkája ingadozó, időszakonként, dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan. 2. 

Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. 

3. Munkája változékony jellegű: 4. Szétszórtsága jellemzi. 

 

 Hanyag 

1. Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el.  

2. Nem hajlandó munkavégzésre. 

3. Nem törődik kötelességeivel. 

4. Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

 

 

Tanulás: 

- feladattudat 

képesség szerinti teljesítés  - képességen aluli teljesítés hullámzó teljesítés 

- munkatempó kötelességtudat fegyelmezettség 

- kitartás - aktivitás 

- a munka külalakja - önálló munka 

- segítségkérés mértéke - rendszeresség 

- figyelem - emlékezet - koncentráció - megbízhatóság - önbizalom - veszélyeztetett 

- hátrányos helyzetű 

Foglalkozás: 

-  részt vesz a közösségi munkában 

-  alkalmanként vesz részt - segítőkész 

-  megbízható 

- törekszik' az esztétikus, igényes munkára 

- igénytelen' - fegyelmezett - kitartó 

Tantermi viselkedés: 

- szabálytudat - feladattudat 

- monotónia tűrés 
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- rendetlen, fegyelmezetlen - hiperaktív 

- igényli a rendet, tisztaságot - igénytelén 

- figyelmes - rendbontó - szemtelen 

 

Étkezés: 

- köszön a napszaknak megfelelően - ismeri az alapvető tisztasági szokásokat - tudja 

használni az evőeszközöket 

- fegyelmezett az étkezés ideje alatt - mindent megeszik 

- válogat 

- tiszteli az' iskola dolgozóit és 

a munkájukat 

Társas viselkedés: 

- köszön társainak, nevelőinek - illemtudó 

- engedelmes - agresszív - példamutató 

- rossz példát mutat 

- betartja  a házirendet 

- társaival igyekszik betarttatni - őszinte 

- hibáit elismeri 

- könnyen befolyásolható - udvarias, figyelmes 

- segítőkész 

- vezér egyéniség - hangadó 

- visszahúzódó 

- a közösségi élet nem érdekli - tanárainak nem adja meg az - őket megillető tiszteletet 

- keresi a veszélyhelyzeteket 

Általános érdeklődés: 

- " sokrétű az érdeklődése - kitartó az érdeklődése 

- hullámzó az érdeklődése 

- humán tárgyak iránt érdeklődik - reál tárgyak iránt érdeklődik 

- készségtárgyak iránt érdeklődik 

Beszéd: 

. beszédkészsége életkorának megfelelő - szókincse bő 

- szókincse szegényes beszédhibás - nehezen tudja kifejezni magát - gátlása. varnak 

- lényegre törően beszél 

- világosan, érthetően beszél - vulgárisan beszél összefüggően beszél 
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- halkan beszél, motyogva beszél - elsikkad a lényeg - bőbeszédű 

szűkszavú 

 

Szempontok a szöveges értékeléshez 

Tanulás: önálló, segítséget igényel, segítséggel is nehezen halad, önállótlan, intenzív 

segítségre szorul, motiválható, rendszeresen választ önművelő tevékenységet, segítség nélkül 

dolgozik, de lassú 

Foglalkozás: aktív résztvevő, rendelkezik megfelelő felszereléssel, felszerelése hiányos, 

érdeklődő, igényes, kreatív alkotó 

Udvari viselkedés: fegyelmezett, fegyelmezetlen, szertelen, durva verekedős, agilis, 

barátkozó, aktív, visszahúzódó, mozgékony, közösségi 

Tantermi viselkedés: fegyelmezett, fegyelmezetlen, környezetét rendben tartja, kötelességét 

teljesítő, óvja a közös tárgyakat, ügyel társai dolgaira is 

Étkezés: használja az evőeszközöket, válogat, nem válogat, jó étvágyú, csak levest eszik, 

csak főzeléket eszik, ismeri a kulturális étkezés szokásait 

Társas viselkedés: segíti társait a tanulásban, betartja a játékszabályokat, jó közösségi 

ember, nem köt bele másokba, alkalmazkodó, gyakran kerül összetűzésbe társaival, érzelgős, 

kultúrlény 

Általános érdeklődés: tájékozott, tájékozatlan, sokirányú az érdeklődése, muzikális zenei 

érdeklődésű, manuális fúr-farag, témafelvető, kezdeményező 

Beszéd: szépen beszél, 1-2 csúnya szót használ, csúnya kifejezéseket használ, durva 

kifejezéseket használ, csúfolódós, hangoskodó 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 

 

ÉRTÉKELÉS A NAPKÖZI OTTHONBAN 

 

Tanulás 

 

1.  A tanuláshoz való viszonya kiemelkedő, feladattudata példamutató. Feladatait önállóón 

hibátlanul megoldja 

2.  Feladatai felidézésében néha segíteni kell. Az önálló tanulásban is kevés segítséget 

igényel 

3.  Többször nem tudja mi a feladata, a megoldásban tanulásban a nevelő segítségét igényli 

4. Csak a nevelő segítségével, dolgozik, tanulását felnőtt irányításával is gyengén végzi. 

Nincs feladattudata. 

5. A gyerek tanulási stílusa /ismeretszerzés és alkalmazás módja / - figyelem; feladat 

megértése 

6.  Emlékezet / auditív, vizuális / 

 

Foglalkozások 

 

1. A foglalkozások levezetésében, szervezésében aktív szervező, kezdeményező és kivitelező 

2. Foglalkozásokon aktív szívesen részt vesz benne, de a szervezést nem vállalja. 

3. A foglalkozásokon unszolásra vesz részt, de a feladatokat elvégzi, nem bomlasztó hatású. 

4. Foglalkozásokon nem vesz részt, társai játékait, foglalkozásait zavarja, bomlasztja. 

Udvari, tantermi és társas viselkedés 

1. Játékokban és foglalkozásokban példamutató magatartású és aktivitású. Társaira 

serkentőleg hat, segíti őket. 

2. Nem mindig vesz részt közös játékokban, de a társait nem zavarja, önálló játékra és 

elfoglaltságra képes. 

3. A közös játékokban, foglalkozásokban nem vesz részt, társait zavarja, kineveti, bomlasztja 

a közösséget. 
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Étkezés 

 

1. Az étkezés illemszabályait betartja, társait is arra ösztönzi. 

2. Az étkezés illemszabályait igyekszik betartani, más társa étkezését nem zavarja.  

3. Az étkezés illemszabályai ellen sorozatosan vét, mások étkezését is zavarja. 

 

 

Általános érdeklődés 

 

1.Folyamatosan kommunikál, szókincse életkorának megfelelő, az udvariassági szabályokat 

betartja, szívesen beszélget a felnőttekkel és társaival. 

2. Kérdésekre mondatokkal válaszol, szívesen beszélget; de nem kezdeményező 

3.Válaszai szavaltra korlátozódnak, nem ~zivesen beszél, véleményt csak ritkán nyilvánít: 

4. Egyáltalán nem nyilvánít véleményt, kérdésekre is csak egyszavas válasz adnak. 

 

 

Udvari viselkedés: 

törekvő készséges megbízható alapos figyelmetlen rendetlen fegyelmezetlen stb. 

- viszonya társaihoz 

- közős játék szabályainak betartása - részt vesz-e közös játékokban? 

- udvari játékokhoz, tárgyakhoz való viszonya - egyedül, vagy hársaival hátszik 

- vezéregyéniség, visszahúzódó, befolyásolható, barátságos, fegyelmezett, csendes, önző, 

ellenséges, udvarias 

 

Tantermi viselkedés: 

- tanterem tisztaságának, rendjének betartása - közös játék szabályainak betartása 

- kultúrált uzsonnázás 

- a terem felszerelésének védelme - a felelősi munka elvégzése 

 

Társas viselkedés: 

- társaival való kapcsolata: 

- segítőkész barátságos együtt érző nyílt 

  - őszinte fegyelmezett szerény csendes visszahúzódó érvényesülni akaró önző 
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  - ellenséges udvarias vidám tapintatos figyelmes megbízható titoktartó kedves humoros stb. 

  - felnőttekkel való kapcsolata - kapcsolatteremtő készsége 

  - szabályokhoz, napirendhez való alkalmazkodás - csoportban betöltött szerepe 

  - átlagostól eltérő magatartásjegyek 
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Magyar nyelv és irodalom I. félév 

 

Teljesítmény 

Terület 

kiváló jó megfelelt felzárkóztatásra szorul 

Szavak bontása hangokra hibátlanul 1-2 hibával 2-5 hibával nem tudja 

Hangok ejtése minden hangot tisztán ejt tisztán ejti a hangokat esetenként téveszt logopédia segítségre szorul 

Tanult betűk felismerése A tanult betűket biztosan 

felismeri 

A tanult betűket biztosan 

felismeri 

2-3 betűt téveszt 3-tól több betűt téveszt 

Olvasás hibátlanul szótagolva olvas, 

ütemesen 

hibátlanul szótagolva olvas betűzve olvas betűcsere, kihagyás 

Betűkapcsolás, betűalakítás szabályos vonalvezetés, 

helyes kapcsolás 

helyes kapcsolás egyes betűalakok 

torzítottak 

legtöbb betűje torzított, 

nehezen olvasható 

Másolás hibátlanul másol szavakat 

írott és nyomtatott 

szövegről 

1-2 hibával másol 3-4 hibával másol 4-nél több hibával másol 

Írásbeli munkája tetszetős, esztétikus többnyire tiszta  maszatos, rendetlen 

Tollbamondás rövid szavakat hibátlanul ír 1-2 hibával ír 3-4- hibával ír 4-től több hibával ír 
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Helyzetfelismerő, 

problémamegoldó 

képessége 

kreativitása 

logikus gondolkodás, 

önálló feladatmegoldás 

logikus gondolkodás kevés segítséget igényel folyamatos segítséget 

igényel 

Órai munkája 

csoportos tevékenysége 

aktív, társait segíti a munkában általánosan 

részt vesz 

részvétele hullámzó nincs feladattudata 

Tanítóhoz való viszonya udvarias, figyelmes udvarias változó nem adja meg a kellő 

tiszteletet 

Ismerete az aktuális 

témakörben 

sokoldalúan tájékozott jól tájékozott hiányosak az ismeretei nem érdeklődő 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 2. félév 

 

                     Teljesítmény 

Terület 

kiváló jó megfelelő felzárkóztatásra szorul 

Szavak bontása hangokra hibátlanul 1-2 hibával 3-4 hibával nevelői segítséggel 

Hangok ejtése minden hangot tisztán ejt helyes hangoztatás 1-2 hangot hibásan ejt logopédiai segítségre szorul 

Tanult betűk felismerése minden betűt biztosan 

felismer 

biztos betűfelismerés 1-2 betűt téveszt  

Olvasás hibátlanul, szóképekben, hibátlanul, szóképekben szótagolva olvas betűcsere, kihagyás 
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kifejezően olvas olvas 

Betűkapcsolás szóközöket, betűarányokat 

megtartja 

   

Másolás szavakat, rövid mondatokat 

helyesen másol 

1-2 hibával másol 3-4 hibával másol 4-től több hibával másol 

Írásbeli munkája tetszetős, esztétikus többnyire tiszta  maszatos, rendetlen 

Tollbamondás rövid mondatokat, 

hibátlanul ír 

1-2 hibával ír 3-4 hibával ír 4-től több hibával ír 

Emlékezetből való írás logikus gondolkodás, 

önálló feladatmegoldás 

logikus gondolkodás kevés segítséget igényel folyamatos segítséget 

igényel 

Helyzetfelismerő,  

problémamegoldó 

képessége, 

kreativitása 

aktív, társait segíti a munkában általánosan 

részt vesz 

részvétele hullámzó nincs feladattudata 

Órai munkája 

Csoportos tevékenysége 

udvarias, figyelmes udvarias változó nem adja meg a kellő 

tiszteletet 

Tanítóhoz való viszonya sokoldalúan tájékozott jól tájékozott hiányosak az ismeretei nem érdeklődő 
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Matematika 1. évfolyam 1. félév 

              teljesítmény 

terület 

Kiválóan jól megfelelően felzárkóztatásra szorul 

Számfogalom biztos számfogalom a 10 

számkörben 

biztos számfogalom a 

10-es számkörben 

1-2 esetben bizonytalan a 10-

es számkörben 

számfogalma 

bizonytalan 

Számok nagyságszerinti 

összehasonlítása 

Relációs jeleket megfelelően 

alkalmazza 

helyesen alkalmazza a 

relációs jeleket 

1-2 esetben téveszt bizonytalanul 

alkalmazza a relációs 

jeleket 

Számjegyei írása, 

olvasása 

pontosan alakítja és felismeri 

a szám nevét és jelét 

A számok nevét és jelét 

felismeri 

1-2 hibával alakit több esetben téveszt 

Páros-páratlan számokat biztosan felismeri hibátlanul felismeri segítséggel felismeri bizonytalan a 

felismerésben 

Művelet fogalom biztos művelet fogalom biztos művelet fogalom 1-2 esetben téveszt segítséget igényel 

Számok bontása önállóan, hibátlanul hibátlanul 1-2 hibával csak segítséggel 

Írásbeli munkája tetszetős, esztétikus többnyire tiszta elfogadható rendetlen 

Számszomszédok teljes önállósággal felismeri felismeri számegyenesen felismeri eszköz segítségével 

felismeri, bizonytalan 

Sorozat folytatása önállóan felismeri és a 

szabálynak megfelelően 

alkalmazza 

felismeri és alkalmazza 

a szabályt 

segítséggel dolgozik nem képes a sor 

folytatására 

Feladat megoldási megfelelő ütemű jó ütemű lassú nem megfelelő ütemű 
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tempója 

Helyzetfelismerő, 

problémamegoldó 

képessége, kreatívitása 

logikus gondolkodása fejlett összefüggéseket 

felismeri 

kevés tanítói segítséget 

igényel 

az összefüggéseket nem 

ismeri fel 

Órai munkája, 

csoportos tevékenysége 

aktív, kitartó, segíti társait, 

irányít 

általában aktív órákon a teljesítménye 

hullámzó 

nincs feladattudata 

Tanítóhoz való viszonya Figyelmes, segítőkész udvarias változó tiszteletlen 

Ismerete az aktuális 

témakörben 

sokoldalúan tájékozott jól tájékozott ismeretei hiányosak nagyon kevés ismerete 

van 

Tanórai viselkedése példamutató fegyelmezett változó fegyelmezetlen 

Matematika 1. évfolyam 2. félév 

              teljesítmény 

terület 

Kiválóan jól megfelelően felzárkóztatásra szorul 

Számfogalom biztos számfogalom a 20 

számkörben 

biztos számfogalom a 20-es 

számkörben 

1-2 esetben bizonytalan a 

20-es számkörben 

számfogalma 

bizonytalan 

Számok nagyságszerinti 

összehasonlítása 

Relációs jeleket megfelelően 

alkalmazza 

helyesen alkalmazza a 

relációs jeleket 

1-2 esetben téveszt bizonytalanul 

alkalmazza a relációs 

jeleket 

Számjegyei írása, 

olvasása 

pontosan alakítja és felismeri a 

szám nevét és jelét 

A számok nevét és jelét 

felismeri 

1-2 hibával alakit több esetben téveszt 

Páros-páratlan számokat biztosan felismeri hibátlanul felismeri segítséggel felismeri bizonytalan a 
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felismerésben 

Művelet fogalom biztos művelet fogalom biztos művelet fogalom 1-2 esetben téveszt segítséget igényel 

Számok bontása önállóan, hibátlanul hibátlanul 1-2 hibával csak segítséggel 

Írásbeli munkája tetszetős, esztétikus többnyire tiszta elfogadható rendetlen 

Számszomszédok teljes önállósággal felismeri felismeri számegyenesen felismeri eszköz segítségével 

felismeri, bizonytalan 

Sorozat folytatása önállóan felismeri és a 

szabálynak megfelelően 

alkalmazza 

felismeri és alkalmazza a 

szabályt 

segítséggel dolgozik nem képes a sor 

folytatására 

Feladat megoldási 

tempója 

megfelelő ütemű jó ütemű lassú nem megfelelő ütemű 

Helyzetfelismerő, 

problémamegoldó 

képessége, kreatívitása 

logikus gondolkodása fejlett összefüggéseket felismeri kevés tanítói segítséget 

igényel 

az összefüggéseket nem 

ismeri fel 

Órai munkája, 

csoportos tevékenysége 

aktív, kitartó, segíti társait, 

irányít 

általában aktív órákon a teljesítménye 

hullámzó 

nincs feladattudata 

Tanítóhoz való viszonya Figyelmes, segítőkész udvarias változó tiszteletlen 

Ismerete az aktuális 

témakörben 

sokoldalúan tájékozott jól tájékozott ismeretei hiányosak nagyon kevés ismerete 

van 

Tanórai viselkedése példamutató fegyelmezett változó fegyelmezetlen 
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Környezetismeret – 1. osztály 

 

Teljesítmény kiváló jó megfelelt felzárkóztatásra szorult 

terület 

fogalom ismerete biztos jó bizonytalan nem megfelelő 

naptáron való 

tájékozódás 

teljes biztonsággal jól tájékozódik 1-2 esetben téveszt sokat hibázik 

foglalkozások sokoldalúan tájékozott, érdeklődő jól tájékozott hiányosak az ismeretei kevés az ismerete 

érzékszerveink biztosan felismeri jól felismeri általában felismeri többször téveszt 

lakóhely ismeret sokoldalúan tájékozott jól tájékozott megfelelően tájékozott hiányosak az ismeretei 

testünk részei pontos a megnevezés és a felismerés felismeri, megnevezi 1-2 esetben téveszt többször téveszt 

tisztálkodás ismeri és helyesen alkalmazza a 

tisztálkodás alapvető szabályait 

ismeri és általában helyesen 

alkalmazza a tisztálkodás 

szabályait 

Ismeri, de nem mindig 

alkalmazza a tisztálkodás 

szabályait 

Hiányosak az ismeretei 

közlekedés ismeri a gyalogos közlekedés alapvető 

szabályait 

ismeri a szabályokat és jeleket ismeretei hiányosak nem ismeri vagy sok 

esetben téveszt 

 

Ének-zene 1 évfolyam  

 

                

Teljesítmény 

terület 

kiváló jó megfelelő 



 

194 

 

Éneklés A dalokat hibátlanul, kifejezően, 

megfelelő tempóban énekli hallás után 

A dalokat jól, kifejezően, jó tempóban 

énekli hallás után 

A dalokat kevés hibával énekli hallás 

után. 

Zenei hallás A tanult ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, hibátlanul felismeri, 

olvassa. 

A tanult ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, kevés hibával 

felismeri, olvassa 

A tanult ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, segítséggel ismeri fel 

és olvassa. 

Zenei olvasás - 

írás 

A tanult dallam és ritmikai elemeket 

hibátlanul felismeri betűkottáról és 

kottaképről 

A tanult dallam és ritmikai elemeket 

kevés hibával felismeri betűkottáról és 

kottaképről 

A tanult dallam és ritmikai elemeket sok 

hibával felismeri betűkottáról és 

kottaképről 

Zeneértés A meghallgatott zeneműveket 

hibátlanul felismeri, a művekben 

megszólaló hangszereket megnevezi. 

A meghallgatott zeneműveket kevés 

hibával  felismeri, a művekben 

megszólaló hangszereket megnevezi. 

A meghallgatott zeneműveket sok 

hibával felismeri, a művekben 

megszólaló hangszereket megnevezi. 

 

Rajz tantárgy – 1 évfolyam 

 

teljesítmény Kiváló Jó Megfelelő  

terület 

Rajz, vizuális kultúra A környező világ téri, formai és 

színbeli összefüggéseit felismeri. 

A megfigyelés útján szerzett 

ismereteit munkáiban nagyon jól 

alkalmazza. Rajzaiban minden 

lényeges elem  meg van és 

A környező világ téri, formai és 

színbeli összefüggéseit felismeri. A 

megfigyelés útján szerzett ismereteit 

munkáiban jól alkalmazza. Munkái 

szépek 

A felmerülő képi összefüggéseket a 

pedagógus segítségével felismeri. 

Rajzainak egészében és részleteiben is 

hibák találhatók. Munkája esztétikai 

szempontból kifogásolható. 
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valósághű az ábrázolása 

Munkái esztétikai szempontból is 

kifogástalan.  

Órai munkája aktív aktív hullámzó  

Tanítóhoz való viszonya pozitív pozitív negatív  
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Testnevelés 1 évfolyam 

 

                     teljesítmény 

terület 

kiváló jó megfelelő  

 

testnevelés Mozgás, játék és 

sportműveltség terén 

kiemelkedő. Ügyessége 

cselekvés gyorsasága, 

állóképessége nagyon jó. 

Mozgás, versengési, játék 

igénye magas. 

Aktív, kezdeményező, 

fegyelmezett. 

Mozgás, játék és 

sportműveltség terén jó. 

Ügyessége cselekvés 

gyorsasága, állóképessége  

jó. 

Mozgás, versengési, játék 

igénye jó. 

Aktív, fegyelmezett. 

Mozgás, játék és 

sportműveltség terén 

megfelelő. Ügyessége 

cselekvés gyorsasága, 

állóképessége megfelelő. 

Mozgás, versengési, játék 

igénye megfelelő. 

Nem elég aktív, 

kezdeményező, 

fegyelmezett. 
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Javaslatok a szöveges értékelés gyakorlati megvalósításához 

 

     Az iskola pedagógiai programjában az ellenőrzési, értékelési rendszer kidolgozásakor 

megfogalmazza és elfogadja a tantestület a szóbeli és írásbeli értékelésnek azt a 

szempontsorát, azokat az értékelési formákat, amelyek az iskola egészére, vagy külön a felső, 

külön az alsó tagozatra vonatkoznak. 

     Ezekből következik az egyes tantárgyakra vonatkozó szempontok lebontása, 

megfogalmazása, a tantárgy keretén belül fejleszthető készségek és képességek 

figyelembevételével, az értékelési formák megnevezésével. 

     Ha a tantárgyi programba a célok, fejlesztési feladatok 1-4. évfolyamra vannak 

meghatározva, akkor jó az én példám, ahol a szempont sor is 1-4. évfolyamra érvényes. 

     Ha évfolyamonként szerepel a cél és fejlesztési feladat megfogalmazása, akkor ezeket a 

szempontokat is le kell bontani 1. 2. 3. 4. évfolyamra. 

     Javaslatom a tantárgyi tanterv elejére 1-4. évfolyamra vonatkozó szempontsor, s 

évfolyamonként a tanmenetek elejére. Többször használjuk, elővesszük azt, mint a tantárgyi 

tantervet. 

 

 Magyar nyelv és irodalom 1 osztály 

Értékelés, ellenőrzés 

 

Első osztályban év elején elvégezzük a tanulók tanulási képességvizsgálatát.  

A tanulók tudásszintjének mérése minden évfolyamon év elején, félévkor, tanév végén: írás-

helyesírásból és olvasás-szövegértésből. 

Rendszeres szóbeli és írásbeli ellenőrzés a tanulás folyamatosságának és eredményének 

megjelenítéséhez.  

 

Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai 

  

A tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás. 

Helyes hangerő, hanglejtés a szóbeli közléseknél. 

Szóbeli kifejezőképesség fejlődése. 

Egyszerű szóbeli közlések, utasítások megértése. 

A hangos olvasási készség fejlődése. 
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Szövegértő műveletek végzése. 

Íráskészség fejlődése. 

Helyesírási képesség alakulása. 

A szóbeli értékelés formái: feleltetés, kiselőadás, beszámoló, gyűjtőmunka, a tanulók 

munkájának folyamatos megfigyelése. 

 

 

Írásbeli szöveges értékelés szempontjai 

 

A feladatokhoz való hozzáállás, munkavégzés. 

Beszédtevékenység: kifejezésmód, szóbeli szövegalkotás. 

Olvasástechnika. 

Szövegértés, a szövegértést bizonyító műveletvégzés. 

Írástechnika, írástempó, külső alak. 

Anyanyelvi ismeretek, helyesírás. 

Írásbeli szövegalkotás, fogalmazási ismeretek. 

Az írásbeli szöveges értékelés formái:  

- diagnosztikus értékelés (év elején, differenciáláshoz) 

- formatív (röpdolgozat, témazáró felmérések) 

- szummatív (félévkor, év végén) 

 

Negyedik osztály végén a tanulók tanulási képességvizsgálatának mérése. 

A tanuló önmagához mért fejlődése a tantárgyi követelményeket alapul véve.  

A következő tantárgy témakörei. 

 

 

 

Matematika 1. osztály 

 

Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai 

 

A tantárgy iránti érdeklődés aktivitás. 

Tulajdonságok felismerése, szétválogatása, halmazok összehasonlítása. 



 

199 

 

A valóságról szóló állítások igazságának eldöntése. 

Számfogalom a tízezres számkörben. 

Tájékozódás a tízes számrendszerben. 

Analógiák és algoritmusok követése a tízes számrendszerben. 

Műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

Szöveges feladatok alkotása, kreativitás. 

Problémamegoldási képesség: a probléma felismerése, a megoldás útja. 

Kételkedés, ellenőrzés, indoklás. 

Pontosság, pontatlanság, eszközhasználat. 

Geometriai tulajdonságok felismerése, kiválasztása, transzformációk létrehozása. 

Mérés szabványegységekkel, át és beváltások. 

 

 

Írásbeli szöveges értékelés szempontjai. 

 

A feladatokhoz való hozzáállás, munkavégzés. 

Számfogalom a számok közötti összefüggések. 

Szóbeli és írásbeli műveletvégzés az alapműveletek körében. 

Problémalátás, problémamegoldás, sorozatok, nyitott mondatok. 

Matematikai szövegértő képesség, szöveges feladatok megoldása. 

A logikus gondolkodás és problémamegoldás fejlődése. 

Mérőeszközök és mértékegységek ismerete, alkalmazása.  

Tér és síkgeometriai szemlélet alakulása. 
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1. osztály technika 

Folyamatos szóbeli értékelés, ellenőrzés szempontjai 

 

A tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás. 

Elemi munkaszokások. (helyes testtartás, rend, pontosság, balesetvédelem) 

Gyakorlottság az elvárható eszköz és szerszámhasználatban. 

Megfigyelőképesség, anyagok tulajdonságainak felismerése. 

Összefüggés felfedezése az anyagok és a belőlük készült tárgyak tulajdonságai között. 

Műveleti sorrend követése tervezési, kivitelezési folyamatban, alkotóképesség. 

Saját és mások munkáinak értékelése az adott szempontok szerint. 

A gyakorlati tevékenységekben a hosszúság becslése és mérése. 

A gyalogos közlekedésben a balesetek megelőzési lehetőségének ismerése, az utazással 

kapcsolatos helyes magatartásformák ismerete. 

Képes beszámolni a segélyhívó telefonszámokról és a környezetben lévő szolgáltatások 

igénybevételéről. 

 

 

Írásbeli szöveges értékelés szempontjai 

 

A feladatokhoz való hozzáállás, munkavégzés. 

Eszközhasználat. 

Anyagismeret. 

Tervezés. Kivitelezés.  

Önértékelés, társai munkájának értékelése. 

 

 

 

 
 

 


