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Az intézmény intézményegységeinek neve, székhelye:
 Általános Iskola (7478 Bárdudvarnok Csokonai u. 9.)
telephelye: Óvoda (7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 25.)
 Általános Iskola (7523 Kaposfő, Kossuth u. 206.)
 Napsugár Óvoda (7523 Kaposfő, Dózsa Gy. u. 1.)
 Bokréta Óvoda (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 11.)
 Fekete László Általános Iskola (7477 Szenna, Árpád u. 1.)
telephelye: Százszorszép Óvoda (7477 Szenna, Rákóczi u. 34.)

 Kaposszerdahelyi Általános Iskola (7476 Kaposszerdahely, Kossuth u. 59.)
telephelye: Óvoda (7476 Kaposszerdahely, Kossuth u. 65.)
 Óvoda (7524 Kiskorpád Petőfi u. 20.)
Az intézmény típusa:

Többcélú intézmény
A társult önkormányzatok által fenntartott közös igazgatású
nevelési-oktatási intézmény
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Az intézmény fenntartója:
Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban (7521 Kaposmérő,
Hunyadi u. 13.) részt vevő önkormányzatok:
a. Bárdudvarnok Község Önkormányzata (7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 36.)
b. Gige Község Önkormányzata (7527 Gige, Kossuth u. 4.)
c. Kaposfő Község Önkormányzata (7523 Kaposfő, Kossuth u. 221.)
d. Kaposmérő Község Önkormányzata (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.)
e. Kaposszerdahely Község Önkormányzata (7476 Kaposszerdahely, Kossuth u.
65.)
f. Kisasszond Község Önkormányzata (7523 Kisasszond, Kossuth u. 2.)
g. Kiskorpád Község Önkormányzata (7524 Kiskorpád, Petőfi u. 20.)
h. Patca Község Önkormányzata (7477 Patca, Fő u. 9.)
i. Szenna Község Önkormányzata (7477 Szenna, Rákóczi u. 8.)
j. Szilvásszentmárton (7477 Szilvásszentmárton Fő u. 20.)
k. Zselickisfalud Község Önkormányzata (7477 Zselickisfalud, Fő u. 65.)
Az intézmény alaptevékenysége:
Szakágazati besorolás: 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenységek szakfeladatai 2009. december 31-ig:
85321-1 Bölcsődei ellátás
80111-5 Óvodai nevelés
 német kétnyelvű kisebbségi nevelés
 cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
 beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű gyermekek
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80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 egész napos, iskolaotthonos oktatás biztosítása 1-4 évfolyamon
 német nemzetiségi nyelvoktatás hagyományos nyelvoktató formában
(1-4 évfolyam)
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
 beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
 a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók
 testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, mozgásában korlátozott,
nagyot halló) tanulók
 halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és
képesség kibontakoztató felkészítése
80131-3 Alapfokú művészetoktatás
 Zeneművészeti ág
 Táncművészeti ág
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos oktatás
(szorgalmi időben)
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
92403-6 Diáksport
55241-1 Munkahelyi vendéglátás

Alaptevékenységek szakfeladatai 2010. január 1-től:
851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
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 beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű gyermekek
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
 egész napos, iskolaotthonos oktatás biztosítása 1-4 évfolyamon
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
 beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
 a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók
 testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, mozgásában korlátozott)
tanulók
 halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és
képesség kibontakoztató felkészítése
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése oktatása (1-4 évfolyam)
 német nemzetiségi nyelvoktatás hagyományos nyelvoktató formában
(1-4 évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8 évfolyam)
 beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
 a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók
 testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, mozgásában korlátozott,
nagyot halló) tanulók
 halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és
képesség kibontakoztató felkészítése
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése oktatása (5-8 évfolyam)
 német nemzetiségi nyelvoktatás hagyományos nyelvoktató formában
(5-8 évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
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852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti , táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
889101 Bölcsődei ellátás

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés

855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
 a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók
 testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, mozgásában korlátozott,
nagyot halló) tanulók
 halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és
képesség kibontakoztató felkészítése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelés igényű tanulók,
 a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók
 testi, érzékszervi fogyatékos (gyengén látó, mozgásában korlátozott,
nagyot halló) tanulók
 halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók integrációs és
képesség kibontakoztató felkészítése

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
562917 Munkahelyi étkeztetés

5

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja

Az intézmény földrajzi működési területe: Somogy megye, Kadarkút-Nagybajomi Kistérség

Az intézmény beiskolázási körzetének földrajzi megjelölése: 11 település: Bárdudvarnok,
Gige, Kaposfő, Kaposmérő, Kaposszerdahely, Kisasszond, Kiskorpád, Patca, Szenna,
Szilvásszentmárton Zselickisfalud, községek közigazgatási területe.

Csoport, osztály és létszámadatok: 2009. október
Évfolyam

Csoportok,
osztályok száma

Gyerekek létszáma

Óvodai vegyes csoport

11

283

Óvoda összesen

11

283

1.évfolyam
1-2 összevont
évfolyam
1-4.összevont
évfolyam
2. évfolyam

3

59

1

12

1

22

3

82

53

3. évfolyam
3-4 összevont
évfolyam
4. évfolyam

3

54

36

1

14

3

66

5. évfolyam

3

62

6. évfolyam

4

76

7. évfolyam

4

69

8. évfolyam

4

78

Iskola összesen

30

594

172

Mindösszesen

41

877

172

Iskolaotthon létszám

59

24
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Az intézménybe a beiskolázási körzet 11 településén kívül, még 6 körzeten kívüli településről
járnak gyermekek, tanulók. Arányuk az összlétszám 8%-a.

Az intézmény rövid bemutatása

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a
Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. július 1 –én hozta létre.
Jogelőd intézmények:
034035 Hunyadi János Általános Iskola,
Művészetoktatási Intézmény Kaposmérő

Napköziotthonos

Óvoda

és

Alapfokú

034033 Általános Iskola és Óvoda Kaposfő
034056 Fekete László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Szenna
Az intézmény funkciói:








Óvodai nevelés vegyes csoportokban
1-8. évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás
1-4. évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás összevont osztályokban
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása
Német nemzetiségi óvodai nevelés általános iskolai nevelés és oktatás
Cigány kultúra kizárólag magyar nyelvű közvetítése óvodában
Alapfokú művészetoktatás

Óvodák: 6 különböző feladat ellátási helyen, az iskolától helyrajzi számban is különálló
épületekben (Bárdudvarnok, Kaposfő, Kaposmérő, Kaposszerdahely, Kiskorpád, Szenna).
Iskolák: 1-8. évfolyamos iskolák (Kaposfő, Kaposmérő, Szenna )
1-4. évfolyamos iskolák (Bárdudvarnok, Kaposszerdahely)
Az intézmény nevelési-oktatási feladatait 94 főállású pedagógus összesen 137 alkalmazott
látja el.
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Sajátosságok
Kulcskompetenciák fejlesztése
• Kompetencia alapú oktatás elterjesztése
újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, kooperatív technikák,
(tantárgytömbösítés, háromhetet meghaladó projekt, témahét, moduláris oktatási
program, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
•

Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása
befogadó pedagógiai kultúra - integráció– támogatása

•

Digitális írástudat gyakorlattá válásának támogatása
eszközök használatára való felkészítés, IKT eszközökkel támogatott tanórák
módszertani támogatása. Egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az
oktatás minőségének javulásához

A TÁMOP 3.1.4. pályázaton a Fekete László Általános Tagiskola és Százszorszép
Tagóvoda Szenna a kaposfői tagiskola, a Napsugár Tagóvoda Kaposfő, és a Tagóvoda
Kiskorpád nyertek. Középtávú célunk, hogy minden tagintézményben bevezessük a
kompetencia alapú oktatást.
Az kaposfői, kiskorpádi, szennai óvodákban az óvodai program.

Szennai tagiskolában





Szövegértés- szövegalkotás 1.o.
Szociális kompetencia – magyar, matematika tantárgy 4.o.
Matematika, 5. o.
Szociális kompetencia – Történelem tantárgy 5.-6. o.

Kaposfői tagintézményben



Szövegértés-szövegalkotás 1. évfolyam
Szociális kompetencia 2. évfolyam
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Idegen nyelvi kompetencia 3. évfolyam
Matematika kompetencia terület 5. évfolyam
Életpálya építési kompetencia 7. évfolyam

Esélyegyenlőség, szociális hátrányok enyhítése

Az intézmény a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség közé tartozó KadarkútNagybajomiban található. A 11 fenntartó önkormányzat közül több szerepel a
munkanélküliséggel és gazdasági elmaradottsággal sújtott település listáján. Ennek a
ténynek megfelelően kiemelt terület a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása. Ennek érdekében már két jogelőd tagintézményben ahol
a feltételeknek megfeleltek: szennai iskolában 2003-óta, a kaposfői iskolában 2006-óta a
kaposfői óvodában és a kaposszerdahelyi tagintézményben 2008-óta bevezetésre került az
IPR. Középtávú célunk, hogy azokban az óvodákban, ahol nincs meg a bevezetéshez
szükséges arányú HHH gyermek, a programot bevezessük. Valamint valamennyi HHH
tanulóra vonatkozólag. Lényeges elem az óvoda iskola átmenet megkönnyítése. Fontos cél
a kedvező lemorzsolódási arányok megtartása. A továbbtanulási mutatók javítása. A HHH
tanulók minél nagyobb arányban tanuljanak tovább érettségit adó középfokú
intézményben, növekedjen az Arany János Programba bekapcsolódó tanulók aránya.
Utánkövetéssel, mentorálassal segíteni a már középiskolába került tanulók bent maradását
a rendszerben. Segítő programokkal a szociális hátrányok kompenzálása.

Idegen nyelv oktatása
Az 1-4 évfolyamos tagintézményekben negyedik osztálytól az angol nyelvet tanítjuk. 1-8.
évfolyamos iskolákban sokféle választási lehetőség találunk. Kaposfőn első évfolyamtól
választható az angol vagy a nemzetiségi német, Kaposmérőben harmadik osztálytól a
német vagy angol. Hatodik osztálytól második idegen nyelv

Nemzetiségi oktatás
Kaposfőn a helyi sváb hagyományok továbbvitele, fennmaradása érdekében 2000 – től
indult a nemzetiségi német oktatás felmenő rendszerben az óvodában és az iskolában. A
2008/2009 tanévben ballagott az első nemzetiségi csoport.
A kaposfői óvodában 2008/2009 tanévben bevezetésre került a cigány kultúra kizárólag
magyar nyelvű programja

Sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdők integrációja:
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Minden tagintézményben integráltan nevelik, oktatják a sajátos nevelési igényű
gyermekeket, tanulókat. Összesen 77 fő, akiket három főállású gyógypedagógus mellett öt
fő óraadó speciális képzettséggel rendelkező szakember segít. A sajátos nevelési igényű
tanulók főleg (diszlekszia, diszgráfia , diszkalkulia) terápiában részesülnek. Gyengénlátó,
nagyot halló, gyermeket is ellát intézményünk. Szükség van a továbbiakban a
foglalkozásoknak helyet adó, szobák, termek további fejlesztésére, eszközállományuk
gyarapítására. Kiemelten fontos, hogy az SNI tanulókat is eredményesen felkészítsük a
továbbtanulásra. Minél nagyobb arányuk tanulhasson tovább, érettségit adó intézményben
vagy szerezhessenek szakmát.
Óvoda-iskola átmenet segítése
Óvónők, tanítók, szülők együttműködésével az átmenet nehézségeinek csökkentése.
Tanköteles korú óvodások és szüleik már év elején ismerjék meg leendő tanítóikat közös
programokkal szülői értekezletekkel. A Difer vizsgálatok eredményeit az óvónő és tanítók
megismerik. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevenciós tevékenységekre. Az iskolába lépett
kisgyermekek előrehaladásáról folyamatos konzultáció zajlik a tanítók és óvónők közt.

Tehetséggondozás
Tanórai foglalkozásokon differenciált tanóraszervezés, csoportbontás. Nem kötelező
foglalkozások keretében második idegen nyelv, nyelvi fakultáció felvétele lehetséges.
Továbbá tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök, továbbtanulást elősegítő és
versenyekre felkészítő programok.

Iskolaotthonos egész napos szervezeti forma
Az 1-8 évfolyamos tagintézmények közül Kaposfőn az egész alsó tagozaton, Szennában
1-3. évfolyamon, Kaposmérőben jelenleg az első évfolyamon folyik egész napos oktatási
formában a tanítás. Célunk, hogy az egész alsó tagozaton ezt a szervezeti formát
biztosítsuk. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az 1-4. évfolyamos
tagintézményekben, ahol összevont csoportok vannak, milyen feltételekkel lehet
bevezetni. Az iskolaotthon egész napos szervezeti kedvező feltételeket biztosít az óvoda
iskola átmenet kezeléséhez, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához, a kooperatív
technikák alkalmazásához.

Alapfokú művészetoktatás
Jelenleg zeneművészeti ás táncművészeti ágon folyik képzés. Az intézmény megszerezte a
minősített intézmény titulust. Terveink közt szerepel új művészeti ágak (pl.: képző és
iparművészet) bevezetése.

A pedagógiai programot 2010. május 31-ig az intézmény felülvizsgálja..
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AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai.
II. A nem szakrendszerű oktatás megvalósítása az intézményünkben
III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok.
IV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok.
V. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek.
VI. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek.
VII. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok.
VIII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok.
IX. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek.
X. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerét, a
pedagógusok munkájának értékelését.
XI. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő
eszközök és felszerelések jegyzéke (melléklet)
XII. A szülő, tanuló, és pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének
lehetőségei.
XIII. Feltételek
XIV. Helyi tanterv
MELLÉKLETEK
1. Minőségirányítási Program
2. Egészségnevelési program
3. Környezeti nevelési program
4. Pedagógus értékelőlap
5. Képességfejlesztő program az alsó tagozatos tanuló részére
6. Művészeti képzés programja
7. Gyógytestnevelés programja1-6. osztályos tanulók részére
8. Sajátos nevelési igényű tanulók programja
9. Az alapfokú táncművészeti oktatás
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I/1. Alapelvek
Iskolánk alapelve, hogy minden tanítványunk saját lehetőségeinek optimumáig jusson el,
erkölcsi, értelmi, érzelmi és testi fejlődésben. Találjuk meg számukra a megfelelő teret, ahol
gyakorolhatják képességeiket, felfedezhetik önmagukat.

I/2. Célrendszer
Tanulóink rendelkezzenek alkotóképes tudással, mely magában foglalja az ismeretek elméleti
tudását, alkalmazását, gyakorlati felhasználását, bizonyos cselekvéseket, teljesítményeket.
Legyenek képesek tudásuk kibővítésére, folyamatos újrateremtésére, a „rendteremtés”
képességére.
Fejlesszük
 tanulóink gondolkodását,
 érdeklődését a világ dolgai iránt,
 folyamatos igényét és képességét a tanulásra,
 önálló tanulási technikáját,
 kommunikációs képességét,
 manuális képességét,
 gyakorlati érzékét,
 önismeretét, önfegyelmét, önértékelését, önbecsülését, akaraterejét, szorgalmát,
 szociális képességeiket: - konfliktusmegoldó és kudarctűrő képességüket,
 kapcsolatteremtő és kooperációs képességüket,
 empátiás képességüket.
 információszerzési, feldolgozási és átadási technikáit, idegen nyelvi képességeit, hogy
hétköznapi helyzetekben a nyelvet használni tudják.
 egészséges
életmódra
törekvését,
testi,
szellemi
teljesítő képességét,
mozgásműveltségét.
 igényét a szabadidő hasznos, kultúrált eltöltésére.
 pozitív (demokratikus, humanista) emberi, társadalmi kapcsolatokra való igényét és
képességét, hogy harmonikusan be tudjanak illeszkedni mikro és makro
környezetükbe.
 erkölcsi fogalom- és normarendszerüket, tulajdonságaikat, az erkölcsi ítéletalkotáshoz,
önálló döntéshez szükséges képességeiket.
Járuljunk hozzá, hogy a társadalom és az egyén perspektivikus érdekeit egyaránt kifejező
értékrendjük kialakuljon.
Tanulóink váljanak autonóm, stabil harmonikus személyiséggé.
Neveljük tanulóinkat kulturális örökségünk tiszteletére, megőrzésére, ápolására.
Erősítsük nemzettudatukat, hazaszeretetüket. Legyenek büszkék nemzeti értékeinkre,
nyelvünk szépségeire, a világban elfoglalt helyünkre a kultúra, a tudomány és a sport
területén.
Segítsük elő tanulóink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, helyes
pályaválasztásukat.
Ismerje fel a saját, illetve a közösségi érdekeket, tudja vállalni az érdekkülönbségből adódó
konfliktusokat.
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A kulcskompetenciák fejlesztése
Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a
versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a
kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket,
amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és
hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív
szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az
iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott
rendszere.
Az oktatásnak - mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt - alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás
alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az
emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.
Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges
elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a
kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek
fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan
fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus
gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése.
Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk kiemelt célja, (az előzőek mellett és azokkal
együtt) hogy:
Tantervünk fontos pedagógiai célnak tekinti a játékosság fokozását a bevezető és kezdő
szakaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a
tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek tartjuk ennek a
játékosságnak a révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás
okozta nehézségek oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és
meghatározó életkorban.






Óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés
és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.
Vezessük át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe.
Adjunk teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának.
Az iskolában segítsük a gyermek természetes fejlődését, érését.
Az iskolában a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket
közvetítsünk, alapvető képességeket fejlesszünk.

Az 5-8. évfolyamban folyó oktató és nevelő munkánk kiemelt célja, hogy:
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Folytassuk az első szakasz nevelő-oktató munkáját, képességek, készségek
fejlesztését.
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában figyelembe vesszük, hogy az
egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra
tagolódik.
Figyelembe vesszük, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az
érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, ill. a 13-14 éves tanulók ismeretszerzési
folyamatában megjelenik az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás.
A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük, készítjük fel a
továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre.
Megalapozzuk a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására.

I/3. Siker kritériumok
Intézményünk működését akkor tekintjük sikeresnek, ha:

A szülők legalább 70%-a a nevelő-oktató munkát eredményesnek tartja

A tanulóink döntő hányada (kb. 80%) szeret iskolánkba járni

Középiskola első félévében tanulóink tanulmányi átlaga nem romlik 0,5-nél többet

A kezdő és az alapozó szakasz közötti váltáskor a tantárgyi átlagok közötti különbség
nem nagyobb 0.3-nél.

Beiratkozott diákjaink „elvándorlása” nem éri el az iskola létszámának 5%-át

A hagyományos tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szerepelnek diákjaink

A kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladja
A kritériumok teljesítését, statisztikai adatokkal, felmérésekkel kell ellenőrizni 2-3 évente.

I/4. Feladatok
1. Alapvető ismeretek nyújtása, ahol az ismeretek elsajátítása eszköz legyen a tanulók
értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához,
fejlesztéséhez.
2. A gyermeki személyiség fejlődésének eredményes irányítása érdekében figyelembe kell
venni
a) a gyermek életkori sajátosságait,
b) a gyermek egyéni sajátosságait,
c) a gyermeki egyéniség tiszteletét.
3. Tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon lehetőséget kell teremteni a tehetséges
gyermekek magas szintű fejlesztésére, és a lemaradók felzárkóztatására.
4. A társadalmi elvárásoknak megfelelő magasabb szintű számítástechnikai és élő idegen
nyelvi ismeretek nyújtása.
5. Az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátíttatása, a testi képességek
fejlesztése, mozgáskészségek kialakítása.
6. Ismerjék meg a tanulóink a szabadidő hasznos eltöltésének módjait.
7. Oktató- és nevelőmunkánk egészét hassa át az erkölcsi, etikai értékek – erkölcs, becsület,
tisztesség- és a helyes magatartási, viselkedési normák – tolerancia, empátia, szeretet,
nyitottság, udvariasság – közvetítése.
8. Szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek
megismertetése, megőrzése, ápolása, tiszteletben tartása.
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9. Európai közös kultúra megismerése.
10. A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetvédő magatartás
kialakítása.
11. A tanuló helyes önértékelésen alapuló, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő
pálya felé orientálása.

A bevezető és kezdő szakasz tanterve
(1–4. évfolyam)
Közös célok és feladatok
Bevezető szakasz (1–2. évfolyam)
A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és
továbbfejlesztése.
A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése.
A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése.
A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése.
A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése.
A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek
kialakítása és gyakoroltatása.
A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése.
A tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére.
Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban.
A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs
képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése.
Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a
kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
Kezdő szakasz (3–4. évfolyam)
A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megóvása és megerősítése.
Az önismeret fejlesztése az önmagára vonatkozó ismeretek és tapasztalatok gyarapításával és
megbeszélésével.
A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése.
A mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése.
A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek
gyakoroltatása.
A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és
továbbfejlesztése.
A tanulók érdeklődésének felkeltése tágabb környezetük megismerése és megértése iránt.
Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése.
Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése.
A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése,
gyakoroltatása.
A narratív, a lényegkiemelő és a szabálykövető képességek kialakítása és folyamatos
fejlesztése.
A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlatias ismeretek nyújtása.
Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az emberiség és
a haza történelméről.
Az egészséges életmód mindennapi feltételeinek és összetevőinek megismertetése.
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A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs
képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése.
Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a
kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
Az 1-4. évfolyamon folyó nevelő-oktató munkánk kiemelt feladata, hogy:
 A pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon.
 A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában fejlesszük
a kisgyermekben a felelősségtudatot, kitartás képességét, és előremozdítsuk
érzelemvilágának gazdagodását.
 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
 Megalapozzuk a tanulási szokásokat.
 Támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását.
 Közreműködünk a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában.
 Törődünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociáliskulturális környezetéből vagy eltérő érési üteméből fakadnak.

Alapozó szakasz (5–6. évfolyam)
Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése.
A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és kielégítése.
A tanulókban meglévő szolidaritásérzés, együttműködő- és segítőkészség értékének
tudatosítása és fejlesztése.
Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartásoknak és szokások
megerősítése.
A környezettel való harmonikus és konstruktív kapcsolathoz szükséges ismeretek, képességek
és készségek kialakítása és fejlesztése.
A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása.
Az értelmes tanulás feltételének megteremtése az érzékelés útján szerzett tapasztalatok
gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével.
A képi reprezentációk szerepének tudatosítása a tanulásban és a mindennapi életben.
Aktív tevékenységre lehetőséget adó feladatokat adása a tanulóknak: kísérletek,
megfigyelések, projektek stb.
A kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése.
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása
A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása.
A kreativitás fejlesztése.
Az önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek megalapozása.
A tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges szemléleti keretek és
alapfogalmak megismertetése.
Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek
megismertetése.
A közösségek demokratikus működésének megértését elősegítő alapelvek megismertetése.
Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása.
Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és beállítódás kialakítása.
A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati
tulajdonságok fejlesztése.
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Fejlesztő szakasz (7–8. évfolyam)
Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése.
A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása.
Az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése okaik, következményeik és az emberi
értékekkel való összevetésük szempontjából.
Az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmának tisztázása a környezeti,
társadalmi és kulturális konfliktusok megbeszélése kapcsán.
A megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási,
értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre.
A képi reprezentációk értelmezéséhez és tanulásban való felhasználásukhoz szükséges
vizuális képességek fejlesztése.
A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése.
A problémaszituációkban is könnyen alkalmazható és működőképes fogalomrendszer
kiépítése.
A véleményformálás és a vélemények, érvek kifejtéséhez, értelmezéséhez, megvédéséhez
szükséges képességek kialakítása.
Az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása.
A kritikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése.
A komplex és különböző forrásokból származó információk kezeléséhez szükséges
képességek kialakítása és fejlesztése.
Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása.
A tanulók felkészítése a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra.
Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása. Az egyetemes emberi
kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek megismerése.
A szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi, kulturális és vallási
emlékeinek, hagyományainak feltárására, megóvására történő ösztönzés és nevelés.
A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása.
Az emberiség előtt álló globális problémák megismerése.
Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése.
Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése.
Az önálló és kritikus attitűd kialakításának megkezdése a médiákkal kapcsolatban.
Az információs technológia adta lehetőségek felhasználása a tanítás-tanulás folyamatába.
A lakóhely tanulási terepként történő felhasználása az ismeretek alkalmazásának
gyakorlásához.
Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az
ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
Az 5-8. évfolyamon folyó nevelő-oktató munkánk kiemelt feladata, hogy:
 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük a
tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét,
szolidaritásérzését, empátiáját.
 Olyan helyzeteket kell teremtenünk, amelyekben a tanuló gyakorlati módon
igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét.
 Tudatosítjuk a tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és néhány
általánosan jellemző szabályát.
 Tisztázzuk az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek
fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban.

18

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja

I/5. Eljárások, eszközök
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése. Az a pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit
és tanulási szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos
feladatait. A tanulásszervezés optimális megoldásához persze nem elég a képzett pedagógus,
szükség van a pedagógiai infrastruktúra széles választékára: könyvekre, nyomtatott
tananyagokra, kísérleti felszerelésekre, informatikai programokra, programcsomagokra és
más eszközökre. A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontok
emelhetők ki:
- Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás belső
motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának
átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált oktatásában) a
tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak,
alkotóképességének előtérbe állítása.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az
ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az iskolák
közötti együttműködés, mind az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag lehetőséget
nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára.

Motiváció, meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás, megértés.
1. ezek módszerei: az oktatás valamennyi módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép,
példakövetés, eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás,
előadás, vita, beszámoló.
2. a tevékenységek megszervezésének módszerei: követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés,
játékos módszerek, gyakorlás, áttekintés, ismétlés.
3. a magatartásra ható módszerek:
- ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret, osztályozás,
jutalmazás.
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-

kényszerítő, gátlást kiváltó módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés,
ellenőrzés, intés, tilalom, elmarasztalás.
A módszerek alkalmazásánál elsődlegesen a pozitív megerősítés eszközeivel élünk.
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II. A nem szakrendszerű oktatás megvalósítása az intézményünkben

1. A nem szakrendszerű oktatás törvényi szabályozása

-

A módosított közoktatásról szóló 2003. évi LXI. törvény előírja, hogy az általános
iskolák 5 - 6. évfolyamán az alapozó szakaszban részben nem szakrendszerű
oktatás, részben szakrendszerű oktatás keretei között kell az oktatást megszervezni.

-

a közoktatási törvény 2006. évi LXXI. módosítása meg határozza a nem
szakrendszerű oktatásra felhasználható időkeretbe bevonható kötelező tanórák és a
nem kötelező tanórai foglalkozások arányát

-

a közoktatási törvény 8.§ (3. bekezdés) alapján az 5 – 6.évfolyamon az alapozó
szakaszban a rendelkezésre álló időkeret 25-50 %-át az iskolai alapozó funkciók
hatékonyságának növelésére , a fennmaradó 75-50%- ot a korábbi évek gyakorlata
alapján a tantárgyi szakrendszerű tanításra fordítjuk az 5-6. évfolyamon

-

közoktatási törvény 1.§ (1. bekezdés) alapján az ötödik évfolyamon első alkalommal
a 2008/2009. tanévben alkalmazzuk, majd felmenő rendszerben folytatjuk a nem
szakrendszerű oktatást

2. Nem szakrendszerű oktatásban résztvevő pedagógusok és szakképzettségek:
A pedagógussal szemben támasztott követelmények:
- A nem szakrendszerű oktatásban részt vevő pedagógus legyen alkalmas az alapvető
készségek, képességek fejlesztésére,
- rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, amelyek az érintett évfolyamokra járó tanulók
életkori sajátosságaiból adódó oktatás szervezési feladataihoz szükséges.
A tanár felkészülése a nem szakrendszerű oktatásra:
- A közoktatásról szóló törvény 17. §- ának ( 8) bekezdése alapján a nem szakrendszerű
oktatásban akkor vehet részt a tanár, ha legalább százhúsz órás pedagógustovábbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves
korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és
az eredményes felkészítéshez, szükséges módszereket.
- Az intézményünk továbbképzéssel biztosítja a nem szakrendszerű oktatásban
résztvevő pedagógusok szakmai felkészültségét.
A tanító felkészülése a nem szakrendszerű oktatásra:
- A közoktatásról szóló törvény 17.§ - ának ( 8) bekezdése szerint az ötödik és a hatodik
évfolyamon a tanító akkor láthat el nevelő és oktató munkát, ha valamely tantárgyból
szakkollégiumi végzettséggel is rendelkezik.
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3. Kiemelt fejlesztési igények, készség-képesség területei a 10-12 éves korú tanulók
vonatkozásában
-

-

-

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek,
melyek megalapozása, megszilárdítása az ötödik-hatodik évfolyamon is folyamatos,
egyénhez igazodó.
A kulcskompetenciák kialakítását szolgálja a nem szakrendszerű oktatás, melynek
célja, hogy kialakuljon a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményező
képesség, az értelmek kezelése, vagyis minden olyan tulajdonság, amely
érvényesíthető mindegyik kompetencia esetében.
A nem szakrendszerű oktatásban a képességek fejlesztésére helyeződik a hangsúly.

Alapkészségek:
olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség,
elemi rendezési képesség és elemi kombinatív képesség.
Olvasás:
olvasáskészség gyakoroltatása.
Íráskészség:
kiírt íráskészség fejlesztése.
Elemi számolási készség:
számolás készsége, mértékegység-váltás és a négy alapművelet gyakoroltatása.
Elemi rendező és kombinatív készség:
az elemi kombinatív készség fejlesztése az egyes tanulók vonatkozásában.
4. Az oktatásszervezésnél az alábbi területek kapnak kiemelt figyelmet:
-

az önálló tanulás, jegyzetelési technikák tanítása 10-12 éves korban,
az információszerzés-, és feldolgozás ( forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés,
felhasználás, új kontextusban alkalmazás ) képességének fejlesztése,
a kommunikációs képességek ( pl.: műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége,
helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben ) erősítése,
a szociális kompetenciák fejlesztése,
a térbeli, időbeli mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás,
az 5. és 6. évfolyamokon kialakítandó tanulásszervezés során a módszertani kultúra

Fejlesztendő kulcskompetenciák és egyéb fejlesztendő területek
Anyanyelvi
kommunikáció

Szövegértésiszövegalkotási
kompetenciák

Szókincs
Nyelvtani ismeretek
Nyelvi funkciók
Szóbeli kapcsolattartás
Irodalmi és nem irodalmi szövegek megértése
Nyelvi stílusok érzékelése és adekvát alkalmazása
Kommunikációs helyzetek változatai
Beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése és alkotása
Olvasás, írott szöveg megértése
Írás, szövegalkotás
A tantárgyakon átívelő tanulási képesség
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Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék
számok, mértékek és struktúrák megértése, alkalmazása
alapműveletek rutinos végzése
matematikai fogalmak megértése felismerése és alkalmazása
összefüggések átlátása
érvek láncolatának megértése és hasonlók alkotása
a bizonyítás eszközei és törvényszerűségei
matematikai, információszerzési eszközök hatékony alkalmazása
tájékozódás a térben , tájékozódás az időben
tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
A tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a gondolkodás
alapműveletei a matematikában és a verbális tevékenységekben
A hatékony, önálló írás, olvasás, számolás
saját tanulási stratégia
tanulás
összpontosítás
tanulás céljának mérlegelése
közös munka
támogatás kérés
tudatos fogyasztóvá válás
Gazdasági nevelés
kockázatok mérlegelése
rövidebb és hosszabb távú előnyök
Környezettudatosságra fenntartható fejlődés, állampolgári kötelességek
személyes felelősség, válságjelenségek
nevelés
fogyasztás és erőforrások
Érdeklődés
A tanulás tanítása
Önállóság
könyvtári és más információforrások
előzetes tudás mozgósítása, csoportos tanulás módszerei
az emlékezet erősítése, jegyzetelési technikák
forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új
kontextusban alkalmazás
Idegen
nyelvi Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció
elemeivel jellemezhető: alapvető fogalmak, tények megértése,
kommunikáció
kifejezése és értelmezése szóban és írásban.
Matematikai
kompetencia

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom
technológiáinak
(Information
Society
Technology,
a
továbbiakban: IST) használatát a munka, a kommunikáció és a
szabadidő terén.
Egészséges életmódra A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és
kielégítése. Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív
nevelés
beállítódások, magatartásoknak és szokások megerősítése.
Természettudományos
E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta
kompetencia
változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható
fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
Digitális kompetencia
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5. Tantárgyak és műveltségi területek bevonása
Matematika (benne: problémamegoldás)
- elemi számolási készség (számírás, mértékegység-váltás, a négy alapművelet 100-as
számkörben)
- elemi rendszerező képesség
- elemi kombinatív képesség
Magyar nyelv és irodalom (benne: kommunikációs képességek, szövegértés-olvasás)
- Olvasáskészség (szövegértő, élményszerző, elemi olvasástechnika)
- Íráskészség (rajzoló írástól a kiírt írásig eljutni)
További tantárgyak bevonását a törvény nem írja elő, de mivel minden iskolánkban
dolgozó pedagógussal szembeni elvárásunk a kompetenciafejlesztés minimális
feltételeinek biztosítása, ezért az alábbi tantárgyak is kapcsolódnak a nem
szakrendszerű oktatás keretéhez:
- Történelem
- Idegen nyelv
- Informatika
- Természetismeret
- Ének-zene
- Vizuális kultúra
- Technika és életvitel
- Testnevelés
6. A nem szakrendszerű oktatás időkeretei:
Az 5-6. évfolyamon megvalósuló nem szakrendszerű oktatás megszervezésénél a
rendelkezésre álló időkeret 25%-át használjuk fel erre a célra.

5. évfolyam

Tantárgyak

Heti óraszám

Éves
óraszám

Nem
szakrendszerű
oktatásra fordított
óraszám

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Idegen nyelv
Informatika
Természetismeret
Ének
Rajz
Technika
és
életvitel

4.5

166.5

44

4
2
3
1
2
1
1.5
1

148
74
111
37
74
37
55.5
37

38
19
29
10
19
10
14
10
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Testnevelés
Osztályfőnöki
Összesen:

4
0
24

148
0
888

38
0
231

6. évfolyam

Tantárgyak

Heti óraszám

Éves óraszám

Nem
szakrendszerű
oktatásra
fordított
óraszám

Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Történelem
Idegen nyelv
Informatika
Természetismeret
Ének
Rajz
Technika
Testnevelés
Osztályfőnöki
Összesen:

4

148

38

4
2
3
1
2
1
1.5
1
4
0
23,5

148
74
111
37
74
37
55.5
37
148
0
869,5

38
19
29
10
19
10
14
10
38
0
225

A nem szakrendszerű oktatásra fordított óraszám felhasználása az adott tantárgy éves
tanmenetében jelentkezik. A szaktanár kompetenciája ezen órák helyének, idejének,
tananyagának meghatározása és esetleges megváltoztatása az adott osztály képességeinek,
haladási ütemének függvényében.

III. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
„Tudós ember nem lehet mindenki, de mindenkinek erkölcsös emberré kell lenni.”
Cél a személyiségfejlesztés során: sorsát irányítani tudó, ítéletalkotásra, döntésre,
felelősségvállalásra képes, individuális értékekkel, ill. értékrendszerekkel rendelkező,
autonóm személyiség kialakítása. Tanulóink különböző szintű adottságaikkal, eltérő mértékű
fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységükkel, szervezett
ismeretközvetítéssel,
spontán
tapasztalataikkal
összhangban
minél
teljesebben
bontakoztathassák ki személyiségüket.
A fenti tények, és célok figyelembevételével kell nevelő- és oktató tevékenységünket
megvalósítani. Ennek első lépése az iskolába kerülő gyerekek személyiségének
tanulmányozása, ill. a tanulók személyiségváltozásának folyamatos feltárása, figyelemmel
kísérése, így céltudatos egyénre szabott személyiségfejlesztést tudunk megvalósítani.
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A személyiségfejlesztésre ható környezeti befolyásokat az óvodában már vizsgálják. Erre
támaszkodik az elsős tanító.
A vizsgálat módjai:
 óvodai szakvélemények és az ehhez kapcsolódó szakértői megállapítások;
 esettanulmányok és környezeti tanulmányok a családvédelmi központtól;
 az ifjúságvédelmi felelős által feltárt problémák ill. az osztályfőnökök jelzései.
Az alább felsorolt problémákra támaszkodva:
 szülőktől való elszakadás
 óvoda hatása
 lelki trauma stb.
 egyéni különbségek a személyiségfejlődésben , személyiségzavarok
 érési elmaradás
 fejlődési rögzülés
 regresszió
 agresszió
 depresszió
 fóbiák...
A személyiség tanulmányozására a következő módszereket alkalmazzuk:
1. Feltáró módszer:
 megfigyelés
 beszélgetés
 felmérés /kérdőív /
 teszt
 szociometriai vizsgálat
Ezek dokumentálását az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős végzik.
2. Feldolgozó módszer:
 minőségi értékelés
 mennyiségi értékelés
A feltárt esetleges problémák javítása, megoldása, egyrészt az iskolánkban dolgozó
pedagógusok folyamatos feladata, melybe a szülőket is bevonjuk. A problémával küszködő
gyerekeket megfelelő szakemberekhez irányítjuk, és az ő segítségükkel folytatjuk fejlesztő- és
nevelőtevékenységünket.
Minden tanuló személyiségfejlődéséhez környezeti ingereket kell biztosítanunk pl.:
Szociális hatás:
 szoktatás
 kondicionálás
 kulturális és társadalmi normák, értékek viselkedéssémák átadása
 komplex viselkedésminták differenciált megerősítése és gyakorlása
Ennek módja: a gyerekekkel való folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció, jellegzetes
emberi viszonyok, szituációk, attitűdök folyamatos elemzése, értékelése, mely segítséget ad
ahhoz, hogy az erkölcsi szabályokat, normákat betartsák. Figyelembe vesszük azt a tényt,
hogy ebben az időszakban számukra a szabályok tekintélyre épülnek, erkölcsi ítéleteik is
felnőtt központúak. Ezért is fontos, hogy megfelelő példát mutassunk számukra. Az
autonómia (önállóságra nevelés) időszakában a gyerek kezd elfordulni a felnőttől, az egymás
közötti kapcsolatok kerülnek előtérbe. A pozitív mintát nyújtó kortárs csoportok adta
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lehetőségeket felhasználjuk tanulóink személyiségének fejlesztéséhez. Ehhez nyújt további
segítséget az 5-6. évfolyamon – történelem órák keretében- az etika oktatása, melynek során
általános emberi, etikai kérdésekkel is megismerkednek a tanulók.
Például:
 jó-rossz
 pozitív-negatív
 szép-rút
 igaz-hamis
Az alapelveket a mindennapi tapasztalatok, élmények, helyzetek, szituációk révén ismertetjük
meg, az elemzések, értékelések segítségével, spontán módon válnak a tanulóink
személyiségének részévé. Ezen folyamat során a személyiség részévé válhatnak további
morális értékek is, így:
 hazaszeretet
 alkotómunka megbecsülése
 szülők tisztelete
 másság elfogadása
 emberek elfogadása
Fontosnak tartjuk a gyerekek erkölcsi érzékének fejlesztését, hogy bizonyos helyzetekben
gyorsan, a jó mellett tudjanak dönteni. Ehhez a tanulóinknak megfelelő önismerettel is kell
rendelkezniük, melynek kialakulásához a folyamatos kontroll, iskolánk átfogó értékelési
rendszere, beszélgetések, helyzet-gyakorlatok adnak segítséget.
Nevelőtevékenységünk során nagy figyelmet kell fordítanunk a tanulás motiválására: a
figyelem felkeltésére, a tanulás készségének serkentésére, ismereteik sokoldalú, kreatív
módon való felhasználására, az önképzés igényének kialakítására.
Az esztétikai nevelés során figyelmet fordítunk:
 tanítványaink lelki egyensúlyának megteremtésére
 a motivációra
 szellemi- esztétikai szükségletek kielégítésére
 az érzelmi gazdagságra
 belső kifejezési szándék megvalósítására
Ez a művészeti alkotómunkában, műalkotások befogadásában, az esztétikus környezet
kialakításában és megőrzésében realizálódik.
Az iskolai nevelésünk feladatai az iskolai élet valamennyi megnyilvánulásában
érvényesítendők.
A feladatokat a nevelés következő színtereire értelmezzük:
- tanórai nevelés
- tanórán kívüli nevelés
- iskolán kívüli nevelés
Ezen színtereken működő személyiségfejlesztés feladatait, az alábbi négy területre bonthatjuk:
a.) az értelem kiművelése
b.) segítő életmódra nevelés,
c.) egészséges és kulturált életmódra nevelés,
d.) a szakmai képzés alapozása.
a.) az értelem kiműveléséhez kapcsolódó motívumok:
- tanulási motívumok és tanítási módok
- a megismerési vágy fejlesztése
- a felfedezési vágy fejlesztése
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- játékszeretet és alkotási vágy fejlesztése
- a tanulási teljesítményvágy optimalizálása.
Ezekhez kapcsolódó képességek fejlesztése:
- kognitív rutinok (műveletek)
- megismerés (megfigyelés, értelmezés, bizonyítás)
- kommunikáció (írás, olvasás, beszéd)
- gondolkodás (általánosítás, problémamegoldás)
- tanulás (tapasztalati, értelmező, önálló)

b.) segítő életmódra nevelés feladatai
Megfelelő szociális szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek és ismeretek
elsajátításának elősegítése, hogy tanulóink megismerjék és elsajátítsák a szociális viselkedés
alapvető szabályait, megértsék szabályukat, a döntési szabadság és a felelősség szerepét.
- a pozitív egyéni értékrend és képességrendszer kiépülése,
feladata: olyan iskolai életrend kialakítása, amely az iskolai közösség mindennapi életében
elősegíti, hogy tanulóink folyamatosan megtapasztalhassák az egyének és csoportok
kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk hátrányait.
- segítőkészség fejlesztése,
feladata: az iskola kínálja fel a segítés sokféle lehetőségét, módját; olyan segítő légkört
alakítson ki és tartson fenn, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés.
- szociális szokások,
feladata: olyan iskolai életrend kialakítása, amelyben a tanuló biztonságban érzi magát, mivel
a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és
következetesen elvártak.
c.) egészséges és kulturált életmódra nevelés feladatai:
Személyes képességek fejlesztése:
 Testi képességek fejlesztésének feladata: a testnevelési órák, a minél gazdagabb
diáksportköri élet, a település sportolási lehetőségeinek optimális kihasználása; a
kézügyesség fejlesztése különféle tevékenységek során, a tanórákon és tanórán kívüli
tevékenységek során.
 Önellátási képességek fejlesztésének színterei: egészséges és kulturált étkezés,
öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet a lakásban és osztálytermekben,
háztartási és házkörüli munkák, közlekedés, vásárlás szokásai, balesetvédelem.
 Önreflexív képességek fejlesztésének feladatai: rendszeres önértékelés, a tanulók
önismeretének folyamatos fejlesztése, a tehetség felismerése és kibontakoztatásának
segítése.
d.) a szakmai képzés alapozása:
speciális kompetenciák fejlesztése: figyelembe véve azt az alapelvet, hogy minden sikeres
cselekvés a kompetencia növekedéséhez vezet és fordítva, a halmozott sikertelenség csökkenti
a kompetencia érzését.
Az alkotóképesség fejlesztése:
 Tág értelemben vett alkotóképesség, kreativitás fejlesztésének feladatai: szakkörök
fenntartása, iskolán kívüli fórumok kihasználása, tanórán kívüli feladatok
megtervezése.

IV. A közösségfejlesztés pedagógiai feladatai
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Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen a
közösségben való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik.
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot
kialakítja, megteremti.
A közösségi nevelés területei:
 család
 óvoda
 iskola
 iskolán kívüli közösségek
 társadalom
A gyerekek szempontjából meghatározó a család, az óvoda és az iskola , mert az alapvető
viselkedésformákat itt sajátítják el. Nem becsülhető le a baráti kör, sportegyesület és egyéb
közösségek hatása sem, de ezek csak később kezdenek előtérbe kerülni. A társadalom
egészének hatása elsősorban a médián keresztül közvetítődik. A média hatása különösen erős
a gyerekekre. Ezt az iskolának figyelembe kell venni, és ha kell, megfelelően értelmeznie.
Az iskolában folyó közösségfejlesztés színterei:
A) Tanórák, iskolaotthonos foglalkozások
B) Tanórákon kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások:
napközi
tanulószoba
szakkörök
sportkörök
C) Tanórákon kívüli, diákok által (tanári segítőkkel) szervezett iskolai foglalkozások
Diákönkormányzat, iskolagyűlés
iskolai ünnepélyek
Hunyadi Nap, sportnap
D) Szabadidős tevékenységek
osztálykirándulások
klubdélutánok
tanulmányi kirándulások
A diákönkormányzat önálló működési szabályzattal rendelkezik, aktívan részt vesz és a
szervezésben is sokat vállal az egész iskolát érintő közös programokban. A
diákközgyűléseken feltett kérdéseivel, előforduló problémák felvetésével és a diákok
kéréseinek továbbításával segíti az iskola vezetésének munkáját.
Az iskolában folyó közösségfejlesztés pedagógiai feladatai
Az egyén szintjén alapvetően két egymással szemben álló gondolkodásmód létezik: az
individuális és a kollektív gondolkodásmód. Az iskola egyik fontos feladata, hogy a család
mellett az iskolai színtéren is megtanulják a gyerekek a kollektív gondolkodásmódot.
Ennek érdekében az iskola feladatai:
Neveljen :
 felelősségvállalásra
 saját képességek maximális kifejlesztésére
 játékszabályok betartására
 önfegyelemre
 becsületességre
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 mások győzelmének elfogadására
 mások személyének és tulajdonának tiszteletben tartására
 helyes értékítélet kialakítására
 közvetlen környezetünk (iskola) megóvására
 harmonikus kapcsolatra a társadalmi és természeti környezettel
 hon-, és népismeretre
 hazaszeretetre.
Alakítsa ki:
 a másság elfogadását (vallás, életmód, különböző kultúrák, fogyatékosság)
 az empátiás kapcsolatteremtés képességét
 a türelem és megértés képességét
 saját identitástól eltérő tulajdonságok toleranciáját
 önálló véleményformálás képességét
 érvek kifejtésének, megvédésének, értelmezésének képességét (kommunikációs
képesség)
 az új információs környezetben való eligazodás képességét.
Mutassa meg:
 hogy sokféle vélemény létezik.
 véleményét mindenkinek jogában áll képviselni, megvédeni.
A közösség fejlesztését a tanárok úgy segíthetik elő, ha az oktató-nevelő tevékenységük során
a tanári „hivatás eszméje” kerül előtérbe.
A tananyag elsajátíttatásakor
 segítse a tanulók kezdeményezéseit,
 segítse a közvetlen tapasztalatszerzést,
 biztosítson elég lehetőséget és teret a közösségi cselekvések kialakításához
 alakuljon ki a tanulóban a bátorító, vonzó jövőkép
 adjon átfogó képet a munka világáról
 alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért
való felelősség érzését.
Az iskolánkban folyó közösségfejlesztés eszközei:















tanulmányi kirándulások
osztálykirándulások
tanórák
Hunyadi - est
Hunyadi-nap, sportnap
ünnepélyek, megemlékezések
klubdélutánok
Farsang
Mikulás és nyuszi diszkó
iskolaújság
iskolajelvény (jelezve a hovatartozást
rendezvényeken feltűzzük)
Házirend
kapcsolat más iskolákkal
osztályok közötti versenyek

iskolán

kívüli

programokon,

iskolai
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iskolák közötti versenyek

V. A beilleszkedési, magatartási, zavarokkal összefüggő pedagógiai
tevékenységek
A problémák megoldásához több személy, intézmény összehangolt együttműködésére van
szükség. A beilleszkedési, magatartási zavarok hatással vannak a tanulmányi munkára, de
közvetetten a tanulási nehézség is okozhat frusztráció miatt beilleszkedési, magatartási zavart.
Éles határvonalat kell húzni a magatartászavarból eredő tanulási problémák és a kifejezés
valódi értelmében vett tanulási nehézség között, ugyanakkor a tanulási nehézség diagnózisa
után egyénre szabott fejlesztést kell tervezni.
A beilleszkedési, magatartási zavar oka:
A beilleszkedési, magatartási, zavarok sokféle kiváltó okra vezethetők vissza. Beilleszkedési
zavart okozhat a tanulási nehézség, illetve részképesség - zavar, de eredete idegrendszeri és
szociális is lehet.
A beilleszkedési, magatartási zavar hatása:
A beilleszkedési, magatartási, zavar hátráltatja a tanuló személyiségének fejlődését, s negatív
hatást gyakorol a tanulmányi munkára.
A tanuló egyéni vizsgálata határozhatja meg, hogy a rajta való segítség:
 tanórai belső differenciálással,
 külön óraszámot igénylő differenciált képességfejlesztéssel,
 külső szakember munkáját igénybe vevő fejlesztéssel történhet.
A problémák kezeléséhez feltétlenül szükség van a tanuló komplex vizsgálatára. Bevonva a
nevelési tanácsadó, tanulási képességvizsgáló szakembereit, az iskolaorvost, valamint a
pszichológust. Mindezek figyelembevételével a tanuló fejlődését állandóan nyomon követve
tervezhető a tanuló fejlesztése évfolyamról évfolyamra a fenti három forma nagyon tudatos
kombinálásával.
A program egyik alapeleme a szülővel való együttműködés. Az itt tárgyalt problémás eseteket
az iskola szülői, gondviselői együttműködés nélkül megoldani nem tudja. Ha a tanulási,
magatartási zavar szociális eredetű, akkor az iskola részéről nem érhető el eredmény a szülő
megnyerése nélkül. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartáson túl / szülői értekezletek,
fogadó órák / a kapcsolatot egyénre szabottan kell tartani, ahogy a tanuló érdeke megkívánja.

VI. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek
A közoktatási törvény szellemében arra kell törekednünk, hogy az oktatómunka
középpontjába az ismeretközléssel szemben a képességfejlesztés és a nevelés kerülhessen. A
nagymennyiségű információ elsajátíttatása helyett a kreatív gondolkodás fejlesztésére az
eredményes tanulási módszerek kialakítására kell helyezni a fő hangsúlyt.
A képzés belső szakaszai, specialitások és irányok
Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, amelyben a tanköteles korhoz tartozó gyermekek
vesznek részt. A képzés fő célja és feladata korszerű, alapvető ismeretek nyújtása és
elsajátíttatása, figyelembe véve a tanulóközösség, illetve az adott gyermek képességeit. Annak
érdekében, hogy céljainkat elérjük, az alapelvekben meghatározottakat szem előtt tartva
kiemelt fontosságú területeink:
 Idegen nyelv
 Informatika
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 Testnevelés, sport
Ennek megvalósítását indokolja, hogy napjaink jól képzett széles látókörű emberideáljának
képéhez elengedhetetlen, hogy rendelkezzen korszerű informatikai ismeretekkel, legalább egy
idegen nyelvet tudjon alapszinten használni, legyen igénye a sportolásra, egészségének
megőrzésére.
Idegen nyelvet – angol, német – harmadik évfolyamtól oktatunk fakultáció keretében.. A
csoportok kialakításánál törekedni kell az arányos csoportlétszámra. A csoportokba való
jelentkezés önkéntes. Az informatika oktatása 5. évfolyamon- 2005-től 3. évfolyamonkezdődik kiscsoportos oktatás keretében, ezen kívül tehetséges tanulóink szakkör keretében
bővíthetik tovább ismereteiket. A kötelező idegen nyelv mellett 6. osztálytól az érdeklődő, jó
képességű tanulók második idegen nyelvet is választhatnak. A lehetőséget elsősorban
gimnáziumba, szakközépiskolába jelentkező tanulóinknak ajánljuk.
Tanulóink fizikai állapotának fejlesztése, valamint mozgásigényük kielégítése érdekében
délutáni sportolási lehetőséget biztosítunk számukra. A foglalkozásokra jelentkezők
minimális létszáma 10 fő.
A kiemelt feladatok megvalósítását elősegíti a multimédiás számítástechnika szaktanterem, a
meglévő idegen nyelvi oktatóprogramok, korszerű sportcsarnok és a szabadtéri pályák.
Iskolaotthon
Az óvodai nevelés folytatásaképpen az iskola feladata a tanulók alapképességeinek –
elsősorban kommunikációs és gondolkodó képességüknek – fejlesztése, illetve a hátrányok
kompenzálása.
Növelni kell feladattudatukat, kötelességérzetüket, tudatossá kell tenni időbeosztásukat, és
fejleszteni kell olyan alapképességeket, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy
képesek legyenek a rendszeres tanulásra. Mindez elképzelhetetlen meleg, derűs, harmonikus
légkör, kellő türelem és fokozatosság nélkül.
Ezt a célt szolgálja a 2009/2010-es tanévben felmenő rendszerben az 1. évfolyamon
bevezetett iskolaotthon, ahol a különböző tanulói tevékenységek egységes rendszerbe
ötvöződnek, és célszerűen változnak a tanulással és a szabadidős tevékenységgel.
Egy iskolaotthonos osztályban két nevelő között oszlik meg a munka, tantárgyi csoportban
tanítanak. Az egyik nevelő magyar nyelvet és irodalmat, a másik nevelő matematikát,
környezetismeretet, technikát, rajzot, testnevelést tanít és kézműves foglalkozást tart. Az
éneket énekszakos tanár oktatja. Mindkét nevelő vezeti a gyerekek felkészülését (az általa
tanított tárgyakból). Naponta szabadidős tevékenységet is irányít.
Az iskolaotthonos foglalkoztatás pozitívuma, hogy:
 a tanítók többféle tevékenység közben, jobban megismerhetik a tanulókat,
 a tanítási-tanulási folyamat egységesebb, mert ugyanaz a nevelő irányítja a tanórákra
való felkészülést,
 fejlesztő tevékenységre több idő jut,
 nagyobb a lehetőség a sokoldalúbb szabadidős tevékenységre.
Az iskolaotthonos oktatás csak az első két évfolyamon működik.
A tehetséggondozás és képességfejlesztés színterei
A kötelező tanórai foglakozásokon
1. A heterogén csoportokban az egyéni képességek figyelembe vételével tartalmi és
módszertani differenciált tanórák szervezése.
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2. A 26 főnek számító osztálylétszám elérése esetén - ha az évfolyamon egy osztály indulkiscsoportos oktatással segítjük a tehetséges tanulók képesség szerinti fejlődését, másrészt
pedig a hátrányos helyzetű, gyengébb képességű tanulóknak biztosítjuk a követelmények
elsajátítását. A bontást elsősorban magyar nyelv és irodalom, matematika, informatikatechnika tantárgyak esetében végezzük, de az iskola vezetése és a tantestület határozata
alapján más tantárgyak bontására is lehetőség van. Így biztosítva a tehetséges és a
gyengébb képességű tanulók megfelelő fejlesztését, a kompetencia alapú oktatás, és a
kooperatív tanulásszervezési technikák, a nem szakrendszerű oktatás, differenciálás
alkalmazásának, gyakorlatának hatékonyságát. Az idegen nyelvi csoportokat is ideáli
létszámmal működtetjük. A fent említett feltételek esetén az alsó évfolyamon is
alkalmazunk tantárgycsoportos oktatást. Az 1-2. évfolyamon iskolaotthonos oktatás
folyik.
3. Azért, hogy az egyéni adottságokat jobban figyelembe tudjuk venni, a felső tagozaton két
párhuzamos osztály kialakítása esetén mérlegeljük a képesség szerinti bontás lehetőségét
az alábbi elvek figyelembevételével:
 A gyengébb képességű tanulók számára egy kisebb létszámú csoport kerül
kialakításra, oly módon, hogy a nagyobb létszám nem érheti el a 26 főt.
 A bontás az osztályfőnök és osztálytanítók javaslatának figyelembevételével a 4. év
végi tanulmányi eredmény (matematika, magyar, természetismeret tantárgyak) alapján
történik,
 A tanuló teljesítményét figyelembe véve szaktanári, osztályfőnöki javaslatra, szülői és
tanulói beleegyezéssel félévenként biztosítjuk a csoportok közti átjárhatóságot.
A nem kötelező tanórai foglalkozásokon a tanuló csak saját kérése alapján vehet részt, de az
írásbeli jelentkezést követően számára ez már kötelező lesz.
Kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli nyilatkozatára is szükség van, összhangban az
oktatási törvénnyel.

Nem kötelező tanórai foglalkozások (szabadon választható)
Második idegen nyelv tanulása
6. évfolyamtól kezdődően az érdeklődő tanulóknak lehetőséget biztosítunk második idegen
nyelv választására.
Tanórán kívüli foglalkozások
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett- a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez a közoktatási törvény 53. §-a alapján. A tanórán
kívüli foglalkozások szervezését a tanulók közössége, a nevelőtestület tagjai, a szülői
munkaközösség, az iskolaszék, továbbá az iskolán kívüli szervezetek (pl. Sportegyesületek,
Egyház, stb.) kezdeményezhetik az igazgatónál.
Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák lehetnek:
1. A napközis foglalkozás
Feladata a tanórára való felkészülés, a helyes tanulási módszerek megismertetése, elsajátítása,
segítségnyújtás a házi feladatok elkészítésében, önellenőrzésében, a tanulásban lemaradt
tanulók felzárkóztatása, a szabadidő hasznos, kultúrált eltöltése.
2. Tanulószobai foglalkozás
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Célja az önálló tanulás feltételeinek biztosítása (5-8. évfolyamos tanulóink számára), a felső
tagozatban belépő tantárgyak elsajátításához szükséges tanulási módszerek megismertetése,
alkalmaztatása, segítségnyújtás a házi feladatok elkészítésében, az önellenőrzés képességének
fejlesztése, a tanulók felkészülésének ellenőrzése.
3. Szakkörök
Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől, igényétől függően,
a munkaközösség-vezetők javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök vezetőit az igazgató
bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a
látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. Minimális létszám 8 fő. A szakkör vezetője
felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és
szaktárgyi osztályzatában. A szakköröket és időtartamukat fel kell tüntetni az éves
munkatervben és a tantárgyfelosztásban, - a működés feltételeit az iskola költségvetésében
biztosítani kell.
4. Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör (ISK) a tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének
kielégítésére, a mozgás a sport megszerettetésére alakult meg, keretében sportcsoportok
szervezhetők. Minimális létszám 12 fő. Az ISK, mint szervezeti forma önálló szabályzat
alapján működik, iskolánk tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon,
versenyeken, valamint az ISK által szervezett pénzdíjas tanfolyamokon való részvételre.
5. Énekkar
Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott
időkeretben. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az
iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját. Minimális létszám 15 fő.
6. Tanulmányi és sportversenyek
Intézményi szinten a tehetséges tanulók megmérettetését helyi versenyek rendezésével
segítjük.
Nyitottak vagyunk a körzeti, városi, megyei és országos meghirdetésű versenyek iránt is. Az
iskolai és az általunk szervezett körzeti versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek
határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A versenyekre való utazás módját, feltételeit,
a kísérő tanár egyezteti előre a szülővel. Szülői jóváhagyás nélkül versenyre tanuló nem
vihető el.
7. Tehetséggondozó foglalkozások
A kiemelt területhez kapcsolódó vagy a továbbtanulást elősegítő foglalkozások szervezése (pl.
informatika, magyar, matematika) lehetőség és igény szerint. A tehetség kibontakoztatása,
versenyekre való felkészítés céljából 1-3 fő részére egyéni foglalkozás szervezhető a
szaktanárok igénye, valamint az iskola anyagi lehetőségének függvényében.
8. Felzárkóztató foglalkozások.
A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. A korrepetálás
differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra vagy az egész osztályra vonatkozóan
szaktanárok és tanítók javaslatára történik.
9. Hittan oktatás .
Az egyházak önálló szervezésében folyik, az iskola a helyiségeket biztosítja.

VII. Az iskola gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai
tevékenysége
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem magában foglalja mindazokat a feladatokat, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy a gyermek, a tanuló családban történő nevelése, iskolai felkészülése
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megvalósulhasson, hogy a tanuló személyiségét kibontakoztathassa, tehetségét fejleszthesse,
hátrányát ledolgozhassa, hogy hozzájusson a fejlődéséhez szükséges ellátáshoz.
Célunk:
Feltárni, jelezni és lehetőség szerint enyhíteni a gyermek egészséges testi- és
személyiségfejlődését gátló tényezőket.
Feladataink:
Alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban nevelkedjen, ennek érdekében szükséges a
rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, pl. fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok ,
családlátogatás keretében.
A gyermekek védelméről szóló törvény és a közoktatásról szóló törvény is kiemeli, hogy a
gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon
jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét és vagyonát
érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák. A pedagógusok
feladata, hogy a tanulókat tájékoztassák jogaikról. A pedagógusok kötelessége, hogy a
gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tartsák tiszteletben. Segíteniük kell
diákönkormányzat létrejöttét és működését is.
A tanulókat és szüleiket az osztályfőnökök a tanév kezdetekor az ellenőrző könyvben
tájékoztatják a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen
időpontban és hol kereshető fel.
Az ifjúságvédelmi felelős a tanév elején ( szeptemberben ) az osztályokat felkeresve
tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az
iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.
Az ifjúságvédelmi felelős az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen faliújságon - közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl.
gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon,
gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, telefonszámát.
Az ifjúságvédelmi felelős fogadóóráin meghallgatással, pedagógiai eszközökkel,
tanácsadással segít - a tanulóknak, szülőknek, pedagógus kollégáinak - az ifjúságvédelemmel
kapcsolatos problémáik megoldásában.
Az ifjúságvédelmi felelősnek az osztályfőnökök, pedagógusok közreműködésével feladata a
veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókról ezek alapján az ifjúságvédelmi felelős
nyilvántartást vezet.
Az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős kísérjék végig ezen gyerekek sorsát, ha
szükséges intézkedjenek. A problémákat a gyermekvédelemmel foglalkozó más
szervezeteknek, személyeknek is jelezzék (pl. családvédelmi központ, gyermekjóléti
szolgálat), velük együttműködjenek.
Az ifjúságvédelmi felelős éppen ezért kapcsolatot tart az önkormányzat szociális
bizottságával, gyámügyi előadóival. A gyermekek helyzetének javítása érdekében közvetítsen
javaslatot különböző segélyek kiutalására (pl. rendszeres és rendkívüli nevelési segély,
táborozási támogatás).
A problémás esetekben az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős pedagógiai véleményt
készít a gyámhatóság, rendőrség, bíróság számára.
Javaslatot tesz a szülőnek - ha szükséges - nevelési tanácsadó, családsegítő központ
szolgáltatásainak igénybevételére, gyermek ideggondozó, gyermekpszichológiai vizsgálatra.
A ifjúságvédelmi felelős kísérje végig a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat,
programokat, ezekről a nevelőtestületet tájékoztassa.
Az iskolában törekedjenek mentálhigiénés programok bevezetésére.
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Kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek megelőzésére.
Kapjon fontos szerepet a pályaorientáció, melyet az ifjúságvédelmi felelős is segítsen elő.
Az iskolában igény alapján biztosítunk napközis, illetve tanulószobai foglalkozást, melyet oly
módon kell megszervezni, hogy eleget tudjon tenni az iskolai felkészüléssel és a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak.
A veszélyeztetett gyermekek szabadidejének hasznos megszervezését is kísérje végig az
ifjúságvédelmi felelős.
A tanulók legalább napi háromszori étkezést kapjanak a családban vagy az iskolában. Ha ez
nem valósul meg, az ifjúságvédelmi felelős kezdeményezze természetben nyújtandó ellátás
biztosítását az önkormányzat szociális bizottságánál.
Mindezen feladatok megszervezéséért és ellátásáért alapvetően az intézmény vezetője felel, a
feladatokat elsősorban az ifjúságvédelmi felelős fogja össze, de elengedhetetlen a
pedagógusok szerepe a gyermekekkel, a szülőkkel való közvetlen kapcsolattartásban, az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretátadásban.

VIII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok
A tanulási kudarcnak kitett tanulók köre
Sajátos nevelési igényű az a tanuló, aki átható fejlődési zavarral (pl. autista), illetve
részképesség és iskolai teljesítmény zavarral küzd, ennek következtében fejlődésében és a
tanulási folyamatban tartósan akadályozott.
Területei:
 diszlexia
 diszgráfia
 diszkalkulia
 a tanulást megalapozó kognitív képességek zavara (percepció, emlékezet, észlelés,
figyelem, szerialitás, intermodális integráció, téri orientáció)
 szociális és értelmi fejlődés zavara
 mozgáskoordinációs zavar
 tanulási zavarhoz társuló magatartási zavar (hiperaktivítás, figyelemzavar, agresszió,
stb.)
A probléma feltárását segítő intézmények:
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Nevelési Tanácsadó
Gyermek - ideggondozó
A problémák kezelését segítő szakemberek:
Pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus.
A fejlesztő munka alapelvei, céljai
A tanulási zavarral küzdő gyerek sikeresen megfeleljen az általános iskolában.
A gyermek sikerélményhez juttatása, személyiségének és képességeinek pozitív irányba
történő változtatása.
A tanulók önbecsülésének fejlesztése, hogy higgyenek saját képességeikben és abban, hogy
sikereket tudnak elérni.
Neveljük arra az „ép” tanulóközösséget, hogy a „másságot” el tudják fogadni.
A fejlesztő munka feladatai
 a problémák feltárásának lehetőségei: a tanulók viselkedésének, tanulásuk jellemző
tulajdonságainak, egyéni fejlődési tempójuknak a megfigyelése, stb.
 együttműködés és közös munka a gyermeket tanító pedagógusokkal és a szülőkkel
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 a rendelkezésre álló szakvélemények (orvosi, pszichológiai, pedagógiai)
tanulmányozása és elemzése
 egyéni fejlesztési terv készítése
 fejlesztő foglalkozások tartása
 kontrollmérések elvégzése
 következtetések levonása, további fejlesztő feladatok meghatározása.( Ha szükséges
felmentés az értékelés alól.)
Tanulási nehézség vagy gyengeség
Tünetei a kultúrtechnikák nehezített megtanulásában, e feltűnő és problémát okozó tanulási és
szociális viselkedésben, az iskolai munka eredménytelenségében mutatkoznak meg
elsősorban. Megelőző intézkedésekkel, kompenzáló neveléssel, fejlesztő oktatással, az oktatás
szervezeti - metodikai változtatásával kedvezően befolyásolhatók. Ezek az eljárások, valamint
az osztálytanítók és a szülők együttműködése sokat segíthet, esetenként meg is szüntetheti a
tanulási problémát.
Iskolánkban alkalmazott segítő programok
Intézményünkben növekszik azon tanulók száma, akik a szakértői bizottság illetve a Nevelési
Tanácsadó véleménye alapján az osztálylétszámban két-három főnek számítanak.
Az ő megsegítésükre a következő programokat tervezzük:
 beszéd- és nyelvfejlesztő pedagógus valamint- lehetőség függvényébengyógypedagógus vezetésével fejlesztő foglalkozások tartása
 azok a tanulók, akik a szakvélemények alapján az idegen nyelv értékelése alól
felmentettek, kötelesek részt venni a tanítási órákon, de teljesítményük nem
minősíthető
 azok a tanulók, akik a szakvélemények alapján írásbeli munkájukban nem
osztályozhatók, felméréseknél csak a tartalmilag értékelhetők, illetve javasolt szóbeli
számonkérésük
 egyéni továbbhaladás esetén az oktatási törvény 70.§-ának 7-8-9 pontja értelmében jár
el a tanító.

IX. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
A törvényalkotó arra ösztönzi a tantestületeket, hogy külön is végiggondolják, és rendszerbe
foglalják azokat a tevékenységi formákat, amelyek a szociális hátrányok enyhítését segítik.
Ehhez szükséges a szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése, problémáik
megismerése.
Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek
1. Tanórán belüli tevékenységek



Differenciált oktatás: differenciált osztályok
differenciálás
Felvilágosítás a drogmegelőzéssel kapcsolatban

szervezése,

ill.

tanórán belüli

37

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
2. Tanórán kívüli tevékenységek












Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken
Szülő motiválása arra, hogy a gyermek tanulószobai ellátást vegyen igénybe
Kapcsolattartás a szakszolgáltató intézménnyel, az áthelyező bizottsággal
Pályaorientációs tevékenység
Felvilágosítás a drog-és bűnmegelőzéssel kapcsolatban
Felzárkóztató programok szervezése
Tankönyvtámogatás
Taneszközök biztosításának segítése
Gyűjtések szervezése: ruhagyűjtés, taneszköz gyűjtése
Napközi
Tanulószoba

X/ 1. Nevelő-oktató munka ellenőrzési rendszere
Az intézményen belül folyó munka eredményeinek feltárásához, nyomom követéséhez ,
folyamatos javításához szükség van a belső ellenőrzés megszervezésére.
Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó
tevékenységekről, ill. a tevékenységek által elért eredményekről. Az ellenőrzés célja, hogy a
feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket hozzunk, amelyekkel az esetleges hibák,
problémák kijavíthatóak.
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Ellenőrzési ütemterv
A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve
Az ellenőrzés területei
Tanmenetek
Munkatervek
Naplók

IX. X. XI.
mkv. Ig.
Ig.
Igh.

Anyakönyvek, bizonyítványok.
Igh.
Füzetek, dolgozatfüzetek
Óralátogatások
Napközis foglalkozás, tanulószoba.
Szakkörök, korrepetálások.
Munkaközösségi tervekben szereplő
feladatok megvalósulása
Mérések szervezése
Igh.
Továbbtanulások előkészítése
Pályázatokon való részvétel
Rendezvények, ünnepek
Versenyek
Tanulói szokásrendszer
Ügyeleti rend
Igh.
DÖK programjai
Átruházott ellenőrzési jogkörök

XII.

I.

II.

Ig.
Igh.

III.

IV.

V.

VI.

Igh.

Ig.
mkv.
Folyamatos : ig., igh. mkv.
Igh.
Igh.
mkv.
Ig.
mkv.
Igh.
Ig.
mkv.
mkv. Igh.
mkv.
Ig.
mkv.

mkv. mkv.

Ig.

Ig.
Igh.

Igh.

Folyamatos: Ig.
Igh.
mkv. Ig.
Igh. mkv. mkv. mkv. Ig.mkv
Folyamatos: ig., igh., mkv.,of.
Folyamatos : ig. , igh.
Igh.
Ig.
Folyamatos : Ig.

X/2. A nevelő-oktató munka mérési rendszere
A mérés a tanulóink által nyújtott teljesítmények kimutatására szolgál.
Mérést végző Tantárgy

Téma

Évfo Mérés ideje
lyam

Módszer,
eszköz
típus
Diagnosztizál
ó

Osztálytanító,
fejlesztő
pedagógus
Osztálytanító Magyar

Tanuláshoz
1.
szükséges
képességek
Olvasás2-3szövegértés,
4.
hangos
olvasás,
írás, helyesírás

Szeptember

Év elején

Feladatlapok,

Osztálytanító, Matematika
szaktanárok,
igh.
Osztálytanító Magyar

Matematikai
4.
gondolkodás,
számolási készség
Olvasás2-3.
szövegértés,
hangos
olvasás,
írás, helyesírás

Tanév végén

Mérőlapok,
tesztlapok

Tanév végén

Mérőlapok
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Osztálytanító

Matematika

Osztálytanító

Matematika

Osztálytanító

Magyar

Matematikai
2-3.
gondolkodás,
számolási készség
Számolási készség 1.

Olvasásszövegértés,
hangos
olvasás,
írás
Osztálytanító, Magyar
Olvasásszaktanárok,
szövegértés, írás,
igh.
helyesírás,
nyelvtani
ismeretek,
szövegalkotás
Osztálytanító Matematika Matematikai
gondolkodás,
számolási készség
Szaktanárok Magyar
Az alsós szófaji és
mondattani
ismeretek,
helyesírás, olvasás
Szaktanárok Magyar
Az 5. osztály
jelentéstani,
hangtani ismeretei;
a magyar ábc;
helyesírás
Szaktanárok Matematika Alapműveletek
természetes
számokkal,
egyszerű szöveges
feladatok
Szaktanárok Matematika, Alapműveletek a
racionális számok
körében, egyszerű
szöveges feladat,
mérés.
Szaktanárok Magyar
Helyesírás,
szövegértés

Szaktanárok

Matematika

Tanév végén

Mérőlapok

Tanév végén

Tantárgyi
mérőlapok
Tantárgyi
mérőlapok

1.

Tanév végén

4.

Tanév végén

Feladatlapok

2-34.

Év elején

Diagnosztizál
ó

5.

Tanév elején

5.

Tanév végén

Feladatlap,
hangos
olvasás,
szövegértés
Feladatlap

5.

Tanév eleje

6.

Év eleje
Diagnosztizál
(nem
ó, szintmérő
szakrendszerű
oktatáshoz)

6.

Év eleje
Diagnosztizál
(nem
ó, szintmérő
szakrendszerű
oktatáshoz)
Tanév vége
Felmérőlapok

Alapműveletek
5.
természetes
számokkal,
törtekkel,
mértékegységek,
kerület-,
területszámítás,
szöveges feladatok

Diagnosztizál
ó
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Szaktanárok

Szaktanár,
osztálytanító
Szaktanárok
OKÉV

Magyar

A
tanult 7.
mondatrészek,
szófajok
Testnevelés Fizikai
és 1-8.
motorikus
képességek
Idegen nyelv Szókincs, nyelvtan 7.
Matematika
magyar

Osztályfőnök

Tanév végén

Feladatlapok

Ősszel és
tavasszal

Teljesítményt
eszt

Tanév végén

Adott szöveg
fordítása
Kompetencia
mérés
Kérdőív

4.6.8 május

Szociometriai
5-8. Tanév elején
felmérés
A felsoroltakon túl, a felmerülő problémák függvényében esetenkénti méréseket végzünk.
(Pl. neveltségi szintmérés)
Értékelésünk során az elért eredményeinket összevetjük a kitűzött céljainkkal. E folyamat
során szem előtt kell tartanunk, hogy az értékelés legyen szakszerű, ösztönző hatású,
személyre szóló, folyamatos és kiszámítható, nyilvános.
Az értékelés a következő területekre terjed ki:
 A pedagógiai program, helyi tanterv megvalósulását a nevelőtestület kétévente
értékeli.
 Tanulói teljesítmények vizsgálatát, értékelését az igazgató, igazgatóhelyettes,
szaktanárok, munkaközösség vezetők folyamatosan végzik.
 A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulását az iskola vezetése folyamatosan
figyelemmel kíséri.
 Vezetői munka értékelése, kétévente szakértő által összeállított klímateszttel.
 Értékelésünk során a tanulók eredményeit elsősorban a tantervi követelményekhez
hasonlítjuk, figyelembe véve tanulóink képességeit.

X/3. Az iskola értékelési rendszere
Az egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére nevelés tantestületünk egyik fő
alapelve. A másik fél munkájának elfogadása és tisztelete kell, hogy vezérelje tanárainkat és
tanítványainkat! A jó hangulatú, eredményes oktatás, nevelés egyik feltétele az értékelési
rendszerünk egységesítése, annak céltudatos végrehajtása.
A tanulás folyamata és értékelése
Ahhoz, hogy értékelni tudjuk tanulóinkat, ki kellett dolgozni a cél és feladatrendszerünket és
ehhez meghatározni a követelményrendszert ismeret, jártasság és készség szintjén,
kihangsúlyozva a minimum és optimum feltételeket. (Ezek részletesen a helyi tanterv
tantárgyi kidolgozásánál jelennek meg.) Értékelési feladataink teljesítésekor törekszünk arra,
hogy megfeleljünk - legalább alapfokon-az érvényesség (validitás) és megbízhatóság
(reliabilitás ) feltételeinek.
Diagnosztikus értékelés módszerét alkalmazzuk amikor tájékozódunk a tanulók előzetes
tudásáról , egy-egy nagyobb tanítási egység megkezdése előtt. Ennek eredményeképpen lehet
dönteni, pl.a differenciálásról, a felzárkóztatásról.
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A formatív értékelésünk a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. Elsősorban nem
osztályozást jelent. Célja az eredményes tanulás elősegítése, a tanulási hibák, nehézségek
differenciált feltárása, amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást.
Értékelésünk domináns formája a normára orientált szummatív értékelés, amelynek lényege,
hogy adott populációban minden tanuló találjon önmaga számára megoldható feladatokat. Ez
biztosítja a minősítő és összegző értékelést.
Értékelésünk legyen:
 folyamatos: megjelenése rendszeres, aktuális, tervszerű, nem kampányszerű
 sokoldalú: méri az emlékezeti teljesítményeket, az ismeretek alkalmazását, a tudást
 feladat-meghatározó változatos: vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, a
személyiségtípusokat
 következetes
Szemlélet és gyakorlat egysége
A sokoldalú fejlesztés igénye szükségszerűvé teszi, hogy a tanulók iskolai és iskolához
kapcsolódó tevékenysége is sokoldalú legyen. Az értékelésünk nem szorítkozik csupán az
ismeretek, készségek osztályozására, folyamatosan értékelnünk kell a tanulók képességeinek,
magatartásának, egész személyiségének fejlődését.
Az ellenőrzéshez, értékeléshez megfelelő légkört kell biztosítani. A tanulók érezzék, hogy az
ellenőrzés természetes kísérője a tanulásnak. Értsék és érezzék, hogy az ellenőrzés - és vele
együtt az értékelés- arra szolgál, hogy megfelelő ütemben, helyen, irányban haladjak a
tanulásban.
Követelményszintek, osztályzatok
Követelményeink a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, rendszerezésére,
elmélyítésére, elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezzük a hangsúlyt.
Mindezzel tanulóinknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő jártasságait,
rutinszerűen, automatizáltan működő készségeit, a tevékenységek széles körében
érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánjuk megalapozni.

Értékelés az alsó tagozatban
A szöveges értékelés célja, hogy
 segítse a gyermeki személyiség eltérő ütemű fejlődését ,
 feszültségmentes iskolai légkört teremtsen,
 irányt, távlatokat mutasson a tanulónak a továbblépéshez, és erősítse meg benne azt,
amit jól csinált,
 tájékoztassa a szülőt és a gyermeket a gyermek fejlődéséről, teljesítményéről,
értékeiről és hiányosságairól.
A szöveges értékelés alapelvei





A tanító értékelő véleménye legyen megalapozott, tükrözze a gyermek alapos
ismeretét.
Érthető legyen a gyermek és a szülő számára.
Mennyisége legyen optimális, szerkezete jól tagolt, könnyen áttekinthető.
Megfogalmazása ne legyen bántó a gyermek és szülője számára.
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A szöveges értékelés tartalma


A tanuló magatartásának értékelése minősítés nélkül
- viselkedése az iskolában és az iskolán kívül (iskola által szervezett programokon),
hangneme
- fegyelme a tanórákon és tanórákon kívül,
- társas kapcsolatai (az osztálytársaival és a felnőttekkel)
- környezetének alakítása, védelme,
- feladatvállalása a közösségben és azok ellátása.
- Házirend betartása



A tanuló szorgalmának értékelése minősítés nélkül
- Tanórai aktivitása, figyelme.
- Tanulmányi munkája
- Munkavégzése
- Többletfeladatok vállalása.
- Felszerelések megléte, rendben tartása.
- Házi feladatainak gondossága, elkészítése.
- Kötelességtudatának fejlődése.
Tantárgyi értékelés



A szöveges értékelés formái és rendszeressége


Szóbeli értékelés
A tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről a tanítási órákon
és más iskolai rendezvényeken.
 Írásbeli értékelés
1. évfolyam: negyedévente szöveges értékelő lap – magatartás, szorgalom, tantárgyi.
Tájékoztató füzetbe: a tanulói produktumokról írt rövid, lényegre utaló észrevételek
megfogalmazása, felmérések megoldásának értékelése %-kal kifejezve.
2.-3-4. évfolyam: érdemjeggyel, félévkor és tanév végén szöveges értékelő lap
Tájékoztató füzetbe: a tanulói produktumokról írt rövid, lényegre utaló észrevételek
megfogalmazása, felmérések megoldásának értékelése %-kal kifejezve.
 Írásbeli minősítés
Félévkor és tanév végén 4. osztály félévéig a magyar nyelv és irodalom, matematika
környezetismeret tantárgyak átlaga alapján összminősítést adunk: „kiválóan megfelelt, jól
megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul” kifejezésekkel.
A 4. osztály év végén osztályzattal minősítünk.
Az értékelő lapok a mellékletben találhatók.
A tanulók írásbeli munkájának értékelése
Teljesítmény
0-44 %
45-60%
61-80%
81-90%
91-100

Érdemjegy
Elégtelen(1)
Elégséges(2)
Közepes (3)
Jó (4)
Jeles (5)
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A tanulók félévi és az év végi szöveges minősítésének alapelvei az alsós munkaközösségi
tagok megállapodása szerint:
Minősítő kategóriák

Kiválóan teljesített
Jól teljesített
Megfelelően teljesített
Felzárkóztatásra szorul

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Környezetismeret
tantárgyak átlaga
91-100%
75-90%
51-74%
50% alatt

Az írásbeliség mellett a tanulók szóbeli megnyilvánulásait is a minősítésnél figyelembe kell
venni, ez a tanítók szakmai kompetenciája. A % határok iránymutató jelleggel bírnak, nem
kezelendők mereven.
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XI. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát
segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
A pedagógiai program végrehajtásához (még) szükséges nevelő oktató munkát segítő
eszközök és felszerelések jegyzéke a 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 7.sz. melléklete alapján.
A fenntartónak leadott táblázat
Megnevezés

A
fenntartó A
jóváhagyott
által
hiány
Megjegyzés
jóváhagyott
megszüntetésének
a
a jelenlegi a hiányzó
tervezett Kalkulált
szükséglethiány
szükséglet mennyiségmennyiség
éve költsége
Az intézmény
alapján

[db]

[ db ]

adatközlése

[ db ]

[db]

[db]

Egyéni fejlesztést
szolgáló speciális
taneszközök

Természettudományi
szaktanterem

2

2

0

2

2

[év]

[Ft]

2004

100000

2005

2006
Nyelvi labor 16 főre
1-es ütem oktatói
egység ,
munkahelyek
2-es ütem
szerelések, vezérlés
szoftverek

0

1

1

1

2007

2008

Sikeres pályázat
esetén
Saválló padok
700000
beszerzése
Munkabiztonság
növelése
Szerelési
munkálatok
200000
elszívó
berendezés
Sikeres pályázat
esetén pályázati
2200000
pénz
felhasználásával
200000

A helyiségek jórészt megfelelnek a törvényi előírásoknak. Taneszközök, tárgyak, eszközök
beszerzése elhasználódásuk függvényében folyamatos. Az OKÉV-nek leadott ütemtervnek
megfelelően.

XII. A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének módjai,
továbbfejlesztésének lehetőségei
A nyitott iskola
Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny
közreműködése nélkül. Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére
segítséget adjanak gyermekük neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési feladatok
végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van azokra az információkra, amelyeket csak a
szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a tanuló fejlődését előrevivő vagy hátráltató
tényezőket. Ezért az iskolának meg kell teremtenie, és rendszeresen működtetnie kell azokat a
fórumokat, amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a
vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához.
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Az utóbbi években a család mintha kissé „félrevonulva”, a távolból kísérné figyelemmel
gyermeke fejlődését. A feladatok jelentős része tehát áttevődött az iskolára. Tapasztalatunk
szerint az iskolai ünnepélyeken azok a szülők vesznek részt, akiknek gyermeke szerepel.
Kevesebben jönnek el nyílt napokra és szülőértekezletekre. A fogadó órák látogatottsága
évről-évre csökken, nem elégedhetünk meg ezzel a ténnyel. Ezek a problémák elsősorban a
felső tagozaton jelentkeznek. Pedagógusi munkánk egyik fő feladata, hogy a gyermeken
keresztül eljussunk a szülőhöz: foglalkozzunk nevelési nehézségeivel, ötletekkel, tanácsokkal
segítsük. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének
elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált aktív
együttműködése.
Az együttműködésünk alapja:
- a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség
megvalósulásának formája:
- kölcsönös támogatás, tájékoztatás
- koordinált pedagógiai tevékenység
feltétele:
- a kölcsönös bizalom és tájékoztatás
- az őszinteség
eredménye:
- a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki
személyiség.
Ezek színterei:
 szülői értekezlet (előre tervezett és rendkívüli)
 fogadóóra
 esetleges családlátogatás
 nyílt tanítási nap(ok) szervezése
 iskolaszék
 üzenetek a tájékoztató füzetbe, esetleg levélen keresztül
 rendszeres, folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről.
A szülők részéről a következőket várjuk el az előzőek megvalósulásához:
 aktív részvétel az iskola rendezvényein
 őszinte véleménynyilvánítás
 együttműködő magatartás
 nevelési problémák őszinte megbeszélése
 érdeklődő-segítő hozzáállás
 szponzori segítségnyújtás.

XIII. Feltételek
Személyi feltételek
Az iskolai tantestület jelenlegi (2009.10.26.) létszáma 23 fő. Megoszlása: egy igazgató, egy
igazgatóhelyettes, 12 tanár, 8 tanító egy fejlesztő pedagógus. Négy személy rendelkezik
egyetemi végzettséggel.
Szakvizsgával egyenértékű képesítése jelenleg négy főnek van. Az alapképesítésen kívül
többen rendelkeznek egyéb képesítéssel is.
A továbbképzések jelenlegi formája lehetőséget ad arra, hogy olyan képesítést szerezzenek a
kollégák, amelyek az iskola nevelési feladatainak megvalósítását könnyebbé tehetnék.
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Óraadó rajz szakos tanár, iskolapszichológus, gyógytestnevelő, illetve logopédus segíti az
oktató nevelő munkát.
A szakos ellátás 100%-os, 2005-től alapfokú művészetoktatást biztosítunk diákjainknak.
A jelenlegi gazdasági, illetve kisegítő személyzet létszáma – 7 fő -megfelelő segítséget
biztosít a pedagógiai program zavartalan végrehajtásához.

A tanítás infrastruktúrája
Iskolánk 1975-ben épült. Azóta némi belső és külső átalakítás során alakult ki a jelenlegi
helyzet. 2000.áprilisában az iskolaépület új szinttel bővült, melyben hét új tanterem, öt
szertár-dolgozó, valamint egészségügyi helyiségek kaptak helyet.
Megszépült az épület kívülről is, hőszigetelt vakolattal, valamint hőszigetelt műanyag
ablakokkal. Kialakítottunk-pályázati pénzből-egy kis „játszóteret” a kicsiknek, valamint
építettünk egy külső salakos sportpályát. Az iskola előtti teret parkosítottuk 2007-ben.
Az iskola új szintjének átadásával mind a tanulók mind a pedagógusok és alkalmazottak
munkakörülményei jelentősen javultak. Kialakítottunk nagyrészt a szaktantermi rendszert,
amely javítja az oktatás minőségi feltételeit.
A pedagógusok zavartalanabb munkáját segítjük a szertár- dolgozók kialakításával.
A nem pedagógus munkatársak munkakörülményei is jobbá váltak azáltal, hogy egy világos,
jól szellőztethető helyiséget biztosítottunk számukra.
Oktatási eszközeinknek külön raktárat, valamint- a büfé kialakítása miatt megszűnt- irattárat
alakítottunk ki.
Jelenleg az iskola épületében 18 tanteremben folyik az oktatás, valamint itt kapott helyet a
községi és iskolai könyvtár, a büfé, tanári dolgozók, gazdasági iroda, iskola titkári, játék
szoba, táncterem,az egészségügyi helyiségek, valamint a pince. 1993-ban építettek az
iskolához egy 20 m x 40 m-es tornatermet egy tanteremmel, kis zsibongóval, két öltözővelfürdővel, egy szertárral és egy nevelői szobával. A régi iskola épületében kapott helyet a
konyha és az ebédlő.
Az intézmény 3 ha-os területén található még egy-egy bitumenes - felújításra szorulókézilabda pálya, ill. egy füves focipálya, melyek egyúttal a község lakosainak sportolását is
szolgálják.
A tantermek, a folyosói szekrények állapotának javítására, felújítására évek óta nem jut
megfelelő mennyiségű pénz (festés, mázolás, csiszolás, lakkozás,). Várhatóan a jövőben is
csak fontossági sorrend alapján lesz lehetőség felújításra, a belső komfort kialakítására
Ebben a munkában továbbra is szeretnénk támaszkodni a szülők segítségére. Sikerült a
tornatermi öltözők fűtésének és meleg vízzel való ellátásának leválasztása. Megoldottuk az
ebédlő egybenyitását a tornatermi folyosóval. Így a gyerekeknek ősszel és télen nem esőbenhóban kell közlekedniük, másrészt rendezvények szempontjából is jobban hasznosítható lett a
tornaterem (bevételi forrás).
Az oktatást segítő legszükségesebb eszközeink megvannak, de lassan elöregednek,
tönkremennek. Lecserélésük nem oldható meg egyik évről a másikra.
Évente csak kismértékű eszközbővítést tudtunk megvalósítani.
(Írásvetítő, színes tv, CD lejátszó, nyelvi programok, mikroszkóp, térképek, fénymásoló,
sportszerek)
Szakmai lapok segítik a módszertani ismeretek bővítését, felújítását.
( Tanító, Fejlesztő Pedagógia, Köznevelés, Raabe kiadványok) Sikerült kialakítani egy
modern multimédiás számítógéptermet 1997-ben.
Ezt folyamatosan-igaz kis lépésekben-tudtuk bővíteni. 1999-ben ISDN telefonvonalat
vezettünk be, így az Internet kapcsolat is kiépült, rácsatlakozhattunk a világhálóra. 2003-ban
önerőből megvalósítottuk, hogy számítógépeink egy része már hálózatban is működött. 200547
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től sulinetes szolgáltatásra is rákapcsolódtunk. 2006-ban elkészült az iskola honlapja, melyről
fontos információkhoz lehet jutni az iskola életével kapcsolatosan. E-mail levelezési címek és
fax készülék segíti- a mai világban elengedhetetlen - gyors információcserét. A kollégák
számára két számítógépet, a könyvtárba pedig játékra alkalmas gépet a diákoknak állítottunk
be. Az iskola vezetőinek munkáját szintén egy-egy számítógép segíti.
A kötelező eszközjegyzékben szereplő taneszközöket 2008. szeptember 1-ig kell beszerezni.
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XIV. HELYI TANTERV
Célok és eszközök az intézmény oktatási folyamatában
Intézményünk helyi tanterve – az óraszámok változatlanul hagyása mellett – előírja a
természettudományok súlyának növelését. Az említett műveltségi területnek különös
figyelmet adunk az oktatási folyamatban, és a vonatkozó kompetenciákat a többi tantárgyhoz
kapcsolódó tevékenységek során is fejlesztjük. A kidolgozandó tanmenetekben átjárókat és
kapcsolódási pontokat keresünk a többi tantárgyhoz.
Tantervünk fontos pedagógiai célnak tekinti a játékosság fokozását a bevezető és kezdő
szakaszban. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a
tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek tartjuk ennek a
játékosságnak a révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás
okozta nehézségek oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és
meghatározó életkorban.
Tantervünk elengedhetetlen pedagógiai követelménynek tekinti a terhelésnek a
képességekhez való igazítását. Tantervünk - az oktatási folyamatot irányító dokumentumként
– előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, és a differenciálás révén megvalósítható
egyéni terhelés követelményét, gyakorlatát.
Az oktatásirányítás és az iskola saját kezdeményezésére sorra kerülő diagnosztikai méréseket
elengedhetetlennek tartjuk az egyéni fejlesztés útján. A mérések rendszeressé tételéhez azzal
is biztosítani kívánjuk a technikai feltételeket, hogy rögzítjük: a mérések napján tanulóinknak
felmentést adunk – a testnevelés és a szabadon választott órák kivételével – a többi tanórán
való kötelező részvétel alól.
Intézményünk fontosnak tarja, hogy fokozza a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók
állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében a nem szakrendszerű képzés
keretében, a többi tanra kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni
teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a
felzárkóztatást.
A hatékony, önálló tanulás
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 szükségleteit 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.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő
ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről
49

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse
saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint
képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket,
útmutatást/támogatást.
A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás,
olvasás, számolás, valamint az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek,
elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját
tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása,
valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell
lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére
és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére.
A pozitív attitűd, tanulási iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához
elengedhetetlen, hogy korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási
lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben
alkalmazzuk.

1. Tantárgyi modulok integrálása
A modulok elhelyezése:
1. Tánc
2. Dráma
3. Hon és népismeret
4. Hon és népismeret
5. Ember és társadalom ism.
6. Etika

5.évf.

6.évf.

7.évf.
testnevelés

8.évf.

magyar
rajz
rajz
történelem
Töri és Töri
és
állampol állampolg.ism.
g.ism.

7. Mozgókép és médiaismeret
8. Egészségtan

rajz
biológia

Az 1-4. évfolyam és az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma
Tantárgy/évfolyam
1. 2.
Magyar nyelv és irodalom
8 8
Történelem és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
Második idegen nyelv
Matematika
5 5

3. 4.
7.5 7
2

2

4

5

5.
4
2.5
3
2
4

Informatika

1

1

1

6.
4
2.5
3
2
4

7.
4
2
3
2
3.5

8.
4
2
3
2
3.5

1

1

1
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Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika és életvitel
Testnevelés és sport 48§(2)
Osztályfőnöki
Össz óraszám

1

1

1.5 1.5

Kötelező tanórai foglalkozás
KT 52.§ (3)

20 20 20 22.5 22.5 22.5 25 25

2

1
1
1
4

1
1
1
4

1
1
1
4

1
1
1
4

2

1
1
1
4

1
1
1
4

1.5
1,5
1
1,5
1
1
1
4

1
1.5
1,5
1,5
1
1
1
4

21 21 23 23.5 25.5 25.5 28 28

1-4. osztály testnevelés 3 óra + 1 óra képességfejlesztő (választható
testnevelés, kézműves foglalkozás)

Iskolaotthonos oktatás óraszámai:

Tantárgy/évfolyam

1.

2.
Gyakorló órák
Gyakorló órák
8
7
8
7

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
Második idegen nyelv
Matematika
5

4

5

4

1

1

1

Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz

1

1
1

1
1
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Technika és életvitel
Testnevelés és sport 48§(2)
Szabadidős tevékenység
Óraszám

1
4
21

Összóraszám
Kötelező tanórai foglalkozás
KT 52.§ (3)

1
4
7
19

21

40
20

7
19
40

20

Felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, korrepetálásra, szakkörre mindig a jelentkezők
létszámától és a rendelkezésre álló órakerettől függően történik a döntés.
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2. Tanulóink munkájának értékelése
Értékelési stratégiánk akkor nevezhető sikeresnek, ha sokféle értékelő módszerrel dolgozunk,
minden lehetséges alkalmat megragadva arra, hogy az egyéni különbségeket figyelembe véve
megerősítéseket adjunk tanítványainknak.
Az adott tanévben minden tanulónak legyen szóbeli feleletből adódó érdemjegye. Az írásbeli
házi feladatokat mennyiségi szinten, valamint tanulóink füzeteit, tanszereit minden órán
ellenőriztetjük ill. ellenőrizzük (minőségi szintű ellenőrzés néhány tanulónál).
A tanulók gyűjtőmunkáját (kiselőadás, gyűjtés egy adott témáról, szemléltető eszközök
gyűjtése) a minőség jellegétől függően értékeljük!
Mérést minden alsós évfolyamon évente két alkalommal - tanév elején és végén- magyarból
és matematikából végzünk. Felső tagozaton matematikából, magyar nyelvtanból az 5. és 7.
évfolyamokon, idegen nyelvből a 7. évfolyamon mérjük a tanulókat. A mérőeszközöket
helyben a szaktanárok készítik, ill. más intézményektől veszünk át. Ezeknek összhangban kell
lenniük a helyi tantervünkben leírt követelményekkel. Alkalmazása, adaptálása korrekció után
történhet.
Az írásbeli beszámoltatások formái:
A nagy témazárók írását minden esetben legkésőbb az előző órán be kell jelenteni. Lehetőség
szerint egy, de maximum kettő nagy témazáró iratható egy nap. A dolgozatokat két héten
belül ki kell javítani. Éves szinten nagy témazáró dolgozatot, minimum hármat iratunk. A
dolgozatok pontszámainak osztályzatokra való átváltása a helyi tantervben a tantárgyaknál
szerepel és ez tagozatonként és tantárgyanként egységes. A félévi és év végi osztályzatok
kialakításánál, az átlagok kerekítésénél figyelembe kell venni a nagy témazárók szerepét
(kétszeres értékkel)!
Nagy témazáró dolgozat érdemjegyét piros tintával írjuk be az osztálynaplóba.
Az iskolai dolgozatok, témazáró feladatlapok, stb. érdemjegyét a szaktanár az osztálykönyvbe
való bejegyzéssel egyidejűleg az ellenőrző könyvbe íratja be (keltezés, téma, tanár aláírása).
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai:
A házi feladatokat iránymutatóan minden esetben ellenőrizni kell. A házi feladat az órán
feladott anyag gyakorlása, ezért nem osztályozható. Fontosnak tarjuk, hogy tanulóink otthoni
írásbeli feladatokat is kapjanak, ennek mértékét, típusát az adott szaktanár határozza
meg.(Figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit)
A heti 1-2 órás tantárgyak esetében félévenként min. három, ennél nagyobb óraszámú
tárgyaknál min. négy jegyből osztályozható a tanuló. Az érdemjegyeket a félév során
időarányosan osszuk el!
Időnként olyan strukturált értékelési módszereket is fel kell használni (feladatlap, teszt),
amelyekkel rövid idő alatt tanulóink egyszerre sok megerősítést kaphatnak. A tanulók minél
többféle tevékenységét értékeljük.
Az új, belépő tantárgyakban eleinte szövegesen értékeljük, és minél konkrétan rámutatva az
elért eredmények vagy kudarcok okaira, javaslatot téve a korrekcióra. Ebben az időszakban
ismertessük meg a tanulókkal az új tantárgyak sajátos tanulási módszereit, tudatosítjuk
bennük, hogy milyen típusú munkát és teljesítményt várunk tőlük az adott tantárgyban.
A tanulók munkájának értékelése, osztályzatok, osztálykönyvi bejegyzésének módozatai
Szóbeli, írásbeli feleleteket: kék tintával.
Egyéb, osztályzattal honorálható munkára: zöld tintával.
Nagy témazáró dolgozat érdemjegyét piros tintával.
A felelés témáját az ellenőrző könyvben az osztályzat előtt jelöljük.
A tanuló helytelen viselkedése miatt szaktárgyi elégtelen osztályzat nem adható.
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A különféle feladatlapokat, felméréseket, amelyek az osztályozás tárgyát képezték, a
következő tanév elejéig meg kell őrizni.
A szaktanár a tantárgyi füzeteket félévente minimum két alkalommal ellenőrzi, minőségi
ellenőrzését legalább az utolsó két tanóra anyagára terjeszti ki. A füzetrend a tantárgyi
értékelésnél nem vehető figyelembe.
A tanuló tudja, értse milyen teljesítményt, milyen irányú fejlődést várunk tőle.
Sikeres és sikertelen munkáját egyaránt értékeljük.
A tanuló teljesítményének minősítésének formái
Osztályzattal történő értékelés
Jeles (5)
ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot,
mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál,
saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni.
Jó (4)
ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget.
Közepes (3)
ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, nevelői segítségre
(javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan
dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. Rövid mondatokat mond.
(Párbeszéd alakul ki tanár és tanuló között.)
Elégséges(2)
ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz
szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik.
Elégtelen (l)
ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A minimumot
sem tudja.
Szöveges értékelés
Az előírtnál korábban beléptetett, valamint a választható tantárgyakat szövegesen értékeljük
az alábbiak szerint:
Értékelés idegen nyelvből
5-6-7-8. osztályban ( második idegen nyelv) az alábbi fokozatokat használjuk:
A féléves és az év végi értékelés fokozatai:
 kiválóan megfelelt
 jól megfelelt
 megfelelt
Kiválóan megfelelt
az a tanuló, aki az évfolyamonként megfogalmazott követelményeket – hallás utáni megértés,
beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség tekintetében - az évközi felmérések
szerint szinte maradéktalanul elsajátította, a tananyag feldolgozásában aktívan részt vett.
Ismereteit tudja alkalmazni.
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Jól megfelelt
az a tanuló, aki az évfolyamonként megfogalmazott követelményeket- hallás utáni megértés,
beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség tekintetében-az évközi felmérések
szerint apróbb hiányosságokkal teljesítette. A tananyag feldolgozásában és alkalmazásában
néha segítségre szorul.

Megfelelt
az a tanuló, aki az évfolyamonként megfogalmazott követelményeket- hallás utáni megértés,
beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség tekintetében- az évközi felmérések
szerint minimális mértékben sajátította el. A tananyag feldolgozásában, elsajátításában és
alkalmazásában jelentős tanári segítségre szorul.
.

3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei
Minimális teljesítmény (a tanulók továbbhaladásához, tudásuk, ismeretszerzésük, tanulásuk
eredményes folytatásához elengedhetetlen ismeretek, jártasságok, készségek, általános
képességeik alsó szintjei).
Jelest kap az a tanuló, aki a tanterv által előírt törzsanyagra vonatkozó követelményrendszert
teljesíti.
A teljes követelményrendszeren belül fontos a minimumszint meghatározása, vagyis az
elégséges osztályzat kritériuma, valamint az optimum meghatározása.
A százalékos vagy más jellegű értékelése az írásbeli munkáknak, a tantárgyi tanterv
összeállításánál található meg. Ezt munkaközösségek ill. kisebb csoportok állítják össze.
Tanulóink a minimum teljesítmény 90%-át teljesítve léphetnek tovább.
Minden magasabb évfolyamra járó akkor léphet a következő évfolyamra, ha az adott
tantárgyból legalább elégséges (2) szinten teljesítette a tantervi követelményeket.
Ha a tanuló a tanév végén egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, akkor
javítóvizsgát tehet. Ha az elégtelen osztályzatok száma három vagy annál több, akkor az adott
évfolyamot meg kell ismételnie.
Mint az előző fejezetben leírtuk, az értékelésünk egyik formája az osztályozás.
Ezen elv alól csak a tanulási zavarral küzdő tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia )
jelentenek kivételt, abban az esetben, ha a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkeznek. Ha a
szakvélemény alapján az idegen nyelv oktatása alól felmentettek, akkor kötelesek részt venni
a tanítási órákon, de nem osztályozhatók, illetve írásbeli munkáik – ha erről a szakvélemény
rendelkezik – csak tartalmi szempontból vehetők figyelembe, javasolt szóbeli számonkérésük.
A szorgalmi időben nem osztályzásról, hanem érdemjegyről beszélünk. Ezzel is kifejezésre
akarjuk juttatni az osztályzat és az érdemjegy közti különbséget. Az érdemjegy visszajelentő,
informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott témához tartozó tantervi
követelmények összehasonlításának eredménye. Az osztályzat, amit a bizonyítványba írunk ,
összefoglaló képet ad a tanuló összteljesítményéről, osztályozza, minősíti a tanulót. A
tantárgyi osztályzatok kizárólag a tantárgyi követelmények megfelelő tudásszinten való
elsajátítását minősítik.
Fontos, hogy az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és ne pusztán
érdemjegyek középarányosaként jelentkezzen. Tükrözze az esetleges fejlődést. Ezt segíti, ha
az osztályzatban a pedagógus a tantárgy feladatrendszerének minél több elemét értékeli, a
tanulók sokféle teljesítményét veszi figyelembe.
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A modulok közül az etikát nem integráltan oktatjuk. Szóban értékeljük, de érdemjeggyel nem
minősítjük. A többi modult összevont tantárgy keretében oktatjuk, félévkor, ill. év végén egy
érdemjeggyel minősítjük.

4. A magatartás értékelése
A "magatartás" kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára utal, tartás és nem viselkedés
csupán.
A magatartás osztályzat az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli
fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett
felelősségérzetét
értékeli.
Tanulóink a házirendben írtakat betartva, és azt társaikkal betartatva együttesen értékeljék.
Hangsúlyozni kell, hogy az iskola által támasztott erkölcsi követelmények jelentik a
viszonyítási alapot.
A következő táblázatok szerinti értékelési rendszerünket a havi magatartás és szorgalom
értékelésénél használjuk
Magatartás
Példás
Jó
Változó
Rossz
Fegyelmezettsége

Nagyfokú,
Megfelelő,
állandó, másokra másokra sem
kiható
pozitívan, sem
negatívan nem
hat

Másokat zavaró,
kifogásolható,
gyenge,
ingadozó, de
igyekszik
javulni.

Erősen
kifogásolható,
másokat erősen
zavaró, negatív.

ViselkedéskulKifogástalan,
túrája, hangneme példaértékű,
tisztelettudó,
udvarias

Kevés
Udvariatlan,
kivetnivalót hagy nyegle.
maga után.

Durva, romboló,
közönséges,
goromba, heves,
hangoskodó.

Hatása
közösségre,
társas emberi
kapcsolatai

Pozitív, aktív,
segítőkész,
jóindulatú, élen
jár,
kezdeményező,

Részt vesz, de
befolyást nem
gyakorol,
jóindulatú.

Nem árt,
ingadozó,
közömbös,
vonakodó,
komisz.

Negatív,
goromba, ártó,
lélektelen,
megfélemlítő.

Házirend
betartása

Betartja, arra
ösztönöz.

Néha hibázik.

Részben tartja
be.

Sokat vét ellene.

Felelősségérzete

Nagyfokú
felelősségtudat

Időnként
feledékeny

Felelőtlen,
megbízhatatlan.

A dicséretek és elmarasztalások jellegüktől függően a magatartáshoz vagy a szorgalomhoz
számítanak
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5. A szorgalom értékelése
A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való
viszonyát, munkavégzését és kötelességtudatát értékeli.
A magatartás és szorgalom követelményeinek helyi meghatározását a nevelőtestület állapítja
meg.

Szorgalom
Tanulmányi
munkája

Példás
Jó
Céltudatosan
Figyelmes,
törekvő, odaadó, törekvő.
igényes a tudás
megszerzésére.

Változó
Ingadozó

Hanyag
Hanyag, lassító.

Többletmunkája

Érdeklődő.

Ritkán

Egyáltalán nem.

Ritkán

Egyáltalán nincs.

Felszerelése
gyakran hiányos

Gyakran nincs
felszerelése,
sűrűn hiányos

Tanórán kívüli
Rendszeres
tevékenysége
Kötelességtudata Kifogástalan,
precíz

Ösztönzésre
dolgozik,
időnként
Többször
előfordul
Megfelelő, néha
bíztatni kell

Az értékelés formája ugyanaz, mint a magatartásnál.

6. Általában alkalmazható jutalmazások, büntetések
Jutalmazások
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szaktanári dicséret
Osztályfőnöki szóbeli dicséret
Osztályfőnöki írásbeli dicséret
Igazgatói elismerés (az osztály előtt ismertetni kell)
Igazgatói dicséret (írásban)
Nevelőtestületi dicséret (a 5-6. fokozatot a tanulóifjúság előtt ismertetni kell)

Automatikus kategóriaugrást jelent 3 azonos fokú dicséret.( pl.3 szaktanári dicséret után
osztályfőnöki szóbeli dicséret jár, 3 igazgatói dicséret után nevelőtestületi dicséret stb.)
Büntetések
1. Szaktanári figyelmeztetés
2. Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés
3. Osztályfőnöki intés
4. Osztályfőnöki megrovás
5. Igazgatói szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés
6. Igazgatói intés
7. Igazgatói megrovás
8. Nevelőtestületi megrovás
9. Fegyelmi eljárás
(a 8-9. fokozatot, ill. határozatot a tanulóifjúsággal ismertetni kell)
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A büntetéseknél ötlépcsős „átváltás” érvényes. (Pl. Az osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés öt
szaktanári beírás után „jár”.)
A jutalmazás és büntetés alkalmazásainál - indokolt esetben- nem kell a fokozatok
betartásához ragaszkodni, azonnal magasabb fokozatú jutalmazás és büntetés is adható.
A jutalmazásokat illetve büntetéseket a magatartási és szorgalom osztályzatok
megállapításánál figyelembe kell venni, és attól csak a nevelőtestület határozata alapján lehet
eltérni. Az 5. büntetési fokozat elérésékor a tanuló a nem kötelező iskolai rendezvényekről
eltiltható.
(Pl. klubdélután, osztálykirándulás, iskolai diszkó, csapatversenyek, du. szabadidős
tevékenységek) A jutalmazások, büntetések minden esetben az ellenőrző mellett az
osztálynaplóba is kerüljenek beírásra, a "megjegyzés" részben (akitől és amikor a gyermek azt
kapta). Az értékelésre, osztályozásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási és
büntetési fokozatokat a tanév elején (ha szükséges , folyamatosan) a gyermekekkel és a
szülőkkel ismertetni kell.

7. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
Minden tanár és tanító szabadon választhat a számára megfelelő tankönyvcsalád és
taneszközök közül. Egy adott tantárgy tanítása nem történhet különböző tankönyvcsalád
könyveiből. Csoportbontásnál azonos tankönyvcsaládot kell alkalmazni.
Ennek megfelelően a kiválasztás szempontjai:
 A könyv tartalma fedje le:
- az adott tantárgy kerettantervi követelményrendszerét,
- minél nagyobb mértékben a helyi tanterv cél- tartalom - és követelményrendszerét.
 Szaktudományos megfelelés és igényesség jellemezze.
 A tananyagfeldolgozás módja:
- közel álljon a tanár metodikai felfogásához,
- az osztály összetételének leginkább megfeleljen.
 Teremtsen lehetőséget az önálló tanulásra-, differenciálásra, rögzítésre, gyakorlásra.
 Az ismeretszerzés és az alkalmazás aránya megfelelő legyen.
 Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak:
a. tartalmában
b. szókincsében
c. illusztrációiban
d. betűméretében
 Nyelvi megformáltsága igényes legyen, egyértelmű, pontos utasításokat tartalmazzon.
 A tankönyvek mellett használt munkafüzetek, feladatgyűjtemények legyenek szinkronban
egymással.
 A kötés és a borító minősége tegye lehetővé a tartós használatot.
 Ára elfogadható legyen.

8. Fizikai állapot méréséhez szükséges módszer
HUNGAROFIT (F. Mérey Ildikó)
Az országban egységes adatszolgáltatáshoz – évente két alkalommal (tanév elején és tanév
végén) –a tanulók általános fizikai teherbíró-képességének minősítéséhez az általános testi erő
mérésére összeállított motorikus próbákban elért kell mérni és értékelni.
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Minősítő kategóriák:
0 – 20,5 pont
21 – 40,5 pont

igen gyenge
gyenge

41 – 60,5 pont
61 – 80,5 pont

kifogásolható
közepes

81 – 100,5 pont

jó

101 – 120,5 pont
121 – 140,5 pont

kiváló
extra

1. Helyből távolugrás:
3 kísérlet, 1cm pontosság
Végrehajtás: térdhajlítás – páros lábú elrugaszkodás előre – talajfogás páros lábra.
2. Lökés egykézzel tömöttlabdával:
3 kísérlet, 5cm pontossággal.
12 év alatt 2kg-os, 12 év felett 3kg-os labda.
3. Fekvőtámaszban karhajlítás – nyújtás kifáradásig: - db
Végrehajtás: kiindulóhelyzet - mellső fekvőtámasz, tenyerek vállszélességben, törzs
egyenes. A vizsgált személy karhajlítást – karnyújtást végez. A karhajlításnál a felkar
vízszintes helyzetben van.
4. Tömöttlabda vetés két kézzel, fej felett – hátra: - (m)
mint a 2. gyakorlat)
5. Hasonfekvésből törzsemelés – és leengedés – kifáradásig: max. idő 4 perc
6. 2000 m-es síkfutás
(1. osztály – 1 mérföld – 1609m )
7. Hanyattfekvésből felülés és leengedés kifáradásig:max. idő: 4 perc
Végrehajtás: kiindulóhelyzet: hanyattfekvés, tarkóratartás, térdek 90 fokos szögben
behajlítva. A vizsgált személynek a felülésnél azonos oldali combokat könyökével érinti.

Tudnivalók:
A próbák előtt általános és speciális bemelegítés
őszi: október 30-ig
tavaszi: május 30-ig.
A vizsgálati pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján történik.
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Értékelés
Kislabdahajítás (m)

FIÚ
Érdemjegy

5. o.

6. o.

7. o .

8. o.

2

14

16

18

20

3

18

20

22

24

4

22

24

26

28

5

26

28

30

32

2

12

14

16

18

3

16

18

20

22

4

20

22

24

26

5

24

26

28

30

6.o.

7.o.

8.o.

LEÁNY

60 m síkfutás (mp)

FIÚ
Érdemjegy 5.o .
2

11,5

11,2

10,8

10,2

3

11

10,8

10,2

9,8

4

10,5

10,2

9,8

9,2

5

10,0

9,8

9,4

8,8
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LEÁNY
2

11,8

11,4

11,0

10,8

3

11,2

11,0

10,7

10,5

4

10,8

10,6

10,2

10,0

5

10,5

10,2

9,9

9,7

MAGASUGRÁS: (cm)

FIÚ
Érdemjegy
2

5.o
55

6.o
60

7.o
65

8.o
70

3

65

80

80

90

4

75

90

100

110

5

85

105

115

120

2

50

55

60

65

3

60

70

75

80

4

70

80

85

90

5

80

90

95

100

LEÁNY
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MELLÉKLETEK
1.
2.
3.
4.

Minőségirányítási Program
Egészségnevelési program
Környezeti nevelési program
Az alapfokú táncművészeti oktatás
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A Tagiskola
Kaposfő
Pedagógiai Programja
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Preambulum
Bevezetés
Az intézmény jellemző adatai
1. Az iskola neve, alapításának éve:Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Kaposfői Tagiskola 1898.
2. Az iskola feladatai: biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében
időarányosan felkészíteni a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére.
3. Az iskola alaptevékenysége: az általános műveltséget megalapozó iskolai nevelés és
oktatás, melynek során nappali tagozatos oktatást végez. Hagyományos német nyelvoktató
kisebbségi oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása. Intézményi
étkeztetés, munkahelyi vendéglátás, intézményi vagyon működtetése, sportintézmények,
sportlétesítmények működtetése. Az 1-4. évfolyamon iskolaotthonos szervezeti formát az
5-8. osztályos tanulók részére napközi ellátást és tanulószobát is nyújt.
4. Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve: Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás.
5. Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó.
Az alapító okirat száma, kelte:
A tagiskola címe:
Telefon:
A tagiskola vezetője:

191//87//101/2003./XII. 18./
Kaposfő, Kossuth u. 206.
06 82 577-004
Lesz Gyula

I. Az iskola helyzete, háttere
Mit tükröz az iskola belső világa, környezete?
Az iskola mind a pedagógusnak, mind a tanulónak munkahely, és mint ilyen a közösségi élet
gyakorlásának színtere.
Ebből következően az itt folyó munka alapfeltétele
 az értelmes rend, a biztonságot nyújtó szervezettség,
 az egymás tiszteletére épülő normakövető magatartás.
Iskolánk nyitott a korszerű, változó világ újdonságainak befogadására, emellett értékelési
rendszerével elősegíti a hagyományos erkölcsi normák érvényesülését.
Merev illemszabályok és formák helyett tanulóinkkal a derűs és kiegyensúlyozott jó
szándéktól vezérelt viselkedés példáját és szabályrendszerét ismertetjük meg és ennek
követésére ösztönözzük.
Mindehhez szükség van a követelmények ésszerű megalkotására, az életkornak megfelelő
belső lelki törvényszerűségek ismeretére, figyelembe vételére.
A pedagógusok egyéni és közösségi magatartásának tükröznie kell azt az értékrendet, amire
tanulóinkat nevelni akarjuk.
Iskolánk törekvése, hogy a gyermekek az általános emberi- és gyermeki jogok
egyezményeinek megfelelően a lelkiismereti szabadság és tanszabadság jegyében korszerű
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tudást nyújtó sokoldalú és tárgyilagos iskolai oktatásban szeretetteljes, gyermekközpontú
nevelésben részesüljenek.
A tanulók esélyegyenlőségét egyéni bánásmóddal differenciált foglalkozással, fokozott
odafigyeléssel biztosítjuk.
Kiemelten fontos feladatunk a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges
tanulókkal való törődés, az integrált pedagógiai rendszer bevezetése.
Célunk, hogy az intézmény képes legyen a különböző háttérrel és különböző területeken
eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére.
Figyelembe vesszük az eltérő képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, a különféle családi és
társadalmi háttérrel rendelkező tanulók sokféleségét, sokszínűségét, érzékenységét.
Nem csupán egyéniségük, jellemük, felelősségtudatuk fejlesztésére neveljük őket, hanem a
másság, a különbözőség elfogadására, megértésére is.

Intézményünk erőssége nevelési szempontból a rendszeresen megújuló, esztétikus, igényes
belső környezet.
 Osztálytermek
Dekorációik anyagukban és tartalmukban a tantárgyak, az iskolai élet, a gyerekeket körülvevő
és érdeklő világ sajátosságait, értékeit közvetítik.
Célunk a tanulóbarát osztálykörnyezet kialakítása
 Szaktantermek
A szakmai munka megértésén túl figyelembe veszik az igényes külső megjelenítés elvét is.
 Folyosók
A folyosók dekorációja mindkét területen az egységes arculat kialakítását követi. A
feliratozás formai, színbeli összhangot tartva készül. A hirdetőfal és információs táblák
folyamatosan gazdagodnak a tanulói teljesítmények dokumentumaival. (Munka, eredmények
megbecsülése.)
 Udvar
A fejlesztési terv megvalósulásával egyre kellemesebb környezetnek ígérkezik. (fából készült
padok, asztalok.)
Szerepe a napközi életében egyre nő. Kihelyezett padok, asztalok jól szolgálják a rajzolni,
pihenni, beszélgetni vágyók igényeit.
Az udvar biztonságát folyamatos karbantartással kell megnyugtatóan fenntartani. A fák,
virágok, bokrok telepítése folyamatos és fontos feladat. Az udvar parkosítása, gondozása
folyamatosan történik.
1. Tárgyi feltételek
Az intézmény városkörnyéki, körzeti, 8 évfolyamos általános iskola, a település egyetlen
iskolája. Beiskolázási körzete: Kaposfő, Kisasszond, Kiskorpád, Gige, Jákó községek. Az
intézmény két udvaron, több - egymással esetenként lazán kapcsolódó - épületben
helyezkedik el. (A továbbiakban "intézmény" alatt az általános iskolai oktatás intézményét
kell érteni.)
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Az iskolaépület komfortját, otthonosabbá tételét évenkénti szelektív festéssel, szükség szerinti
felújítási és karbantartási munkálatokkal oldottuk meg. Épületeink folyamatos felújításra
szorulnak. Ablakcsere, festés, járólapozás, ajtócsere.
A tornacsarnokunk felszereltsége megfelelő, a sportudvar felszereltsége kielégítő, két
aszfaltozott szabadtéri sportpályánk mellett egy füves pályánk is van.
Az iskolaépület keleti és nyugati szárnyán megtörtént a tetőjavítás, a nyugati szárnyon a
tetőátépítés és csatornacsere is. A konyha 2003-ban átépítésre került, felszereltségét,
üzemelését folyamatosan korszerűsítettük. (ablak-, ajtócsere)
Az oktatáshoz szükséges audiovizuális, illetve szemléltető eszközök számában és
minőségében az elmúlt években fejlődés történt, a folyamatos korszerűsítés, pótlás, bővítés
továbbra is fontos teendő. Rendelkezünk televízióval, videomagnóval, magnóval,
fénymásolóval, hangosító berendezéssel, DVD-lejátszóval, projektorokkal, interaktív táblával.
A szükséges szakkönyveket, folyóiratokat (közlönyöket), a beindított programokhoz a
szakmai anyagokat biztosítottuk. A szertár(ak)- és taneszköz-állomány fejlesztését azonban
folyamatosan folytatni kell.
A tanulók elhelyezésére jelenleg 12 normál méretű tanterem, 1 kisméretű tanterem 1 fejlesztő
terem és 1 nagyméretű tornacsarnok szolgál. E termekben kell megoldani a technikai jellegű
tanfoglalkozásokat, könyvtárazást, számítástechnikát.

2. Személyi feltételek
Az oktató-nevelő munka személyi feltételei biztosítottak. A tantestület aktív létszáma 21 fő,
valamennyien szakképzett pedagógusok.
A pedagógiai munkát 1 könyvelő-iskolatitkár, 1 fűtő-karbantartó, 2 takarító, 1
élelmezésvezető, 7 konyhai dolgozó (500 napi lefőzött ebédadaghoz) segíti.

3. Tanulói összetétel (2009. 10 01-i állapot):
Iskolánkban 208 gyermek tanul az alábbi megoszlásban:
1-8 osztályos tanulócsoport 11, (iskolaotthonos csoport 5) összevont napközis csoport 3,
Intézményünkben sok a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos és veszélyeztetett
tanuló, akik különféle szociális támogatásokra - ingyenes étkezésre, ingyenes tankönyvekre
stb. - vannak utalva, csak így képesek elvégezni az általános iskolát. Egyre több a szociálisan,
morálisan sérült gyermek.

4. Az intézmény eredményessége
Iskolánk a 2009-2010. tanévtől bevezeti és működteti a kompetencia alapú oktatási rendszert,
melynek keretén belül sor kerül:
- új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetésére,
- a digitális írásbeliség elterjesztésére,
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- digitális készségek fejlesztésére
- esélyegyenlőség javítására
4.1 A kompetencia alapú oktatás előnyei:
 Gazdagítja a módszertani kultúrát.
 Változatos tanulásszervezést biztosít.
 Befogadó iskolát teremt.
 Biztosítja a versenyképesség növekedését.
 Alkalmazásképes tudást nyújt.
 Esélyt teremt.
 Motiválja a tanulókat.
 Egyéni tanulási utak kialakulásához segít.
 Elősegíti az együttműködést, a csapatmunkát.
4.2 Feladatok a pedagógusok számára:
 A tanuló tanulási képességének fejlesztése
 Önálló tevékenységre alkalmas tanulási környezet kialakítása
 A tanulói motiváció fejlesztése, fenntartása
 Az „iskolába kívülről behozott” előzetes tudás rendszeres felhasználása
 Együtt nevelés kultúrájának és módszertanának kialakítása és fejlesztése
 Mást és másképpen kell tanítani
A kompetencia alapú tananyagok egy olyan oktatási program részei, amelyek:
 moduláris felépítésűek,
 tanuló-és tevékenységközpontúak,
 differenciált módszerek alkalmazására épülnek,
 egyéni fejlesztésre is alkalmasak,
 korszerű pedagógiai és tanulásszervezési eljárásokra épülnek (kooperatív munka,
projekt, epochális rendszerű tanulási folyamat, differenciálás, tantárgytömbösítés)
4.3 A kompetencia alapú oktatás indikátormutatói
 Az iskola számára
- Eszközfejlesztés
- Új módszerek, tanítási- tanulási technikák bevezetése
- Továbbképzések
- Szervezeti kultúra fejlődése
- Szemléletváltás
 A tanulók számára oktatás terén
- Csoportmunka megismerése. (alkalmazkodás, mindenki dolgozik és felelősséggel
tartozik a csoportban végzett munkáért)
- Megszűnik a hagyományos ülésrend.
- Gyűjtőmunkák sokasága
- Internethasználat
- Gyakran kell megszólalniuk, véleményt, értékelést adniuk
- Sikerélmény a tanulás
 A tanulók számára nevelés terén
- Reális énkép kialakulása.
- Reálisegyéni célok kitűzésének és követésének képessége.
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-

Szabályok és vágyak összehangolásának képessége.
Döntési képesség.
Kezdeményező képesség.
Akaraterő és kitartás erősítése.
Empátia.
Kommunikációs kooperációs készség.
Vitázó és érvelő képesség.
Konfliktustűrő-, kezelő-, megoldó képesség.
Vezető- és szervezőképesség.


-

A pedagógus számára
Szerepváltás. (előadóból partner)
Kérdéskultúra átalakítása – kutatószemlélet.
Tanulói kreativitás maximális kihasználása.
Sok-sok eszközhasználat
Továbbképzések.

Intézményünk a következő kulcskompetenciákat vezeti be a 2009-2010. tanévtől:
- Szövegértés, szövegalkotás 1. osztály.
- Szociális, életviteli, és környezeti 2. osztály.
- Idegen nyelvi (angol, német) 3. osztály
- Matematika 5. osztály.
- Életpálya építés 7. osztály.
Bízunk a kompetencia alapú oktatás eredményességében, melyet leginkább Cicero gondolatai
támasztanak alá:
„Mondd és elfelejtik,
mutasd meg és emlékeznek,
vond be őket és megtanulják!”
5. Az intézmény kapcsolatrendszere
5.1. Az iskola közösségeinek kapcsolata egymással, és más szervezetekkel:
A nevelőtestület munkához való viszonya, munkafegyelme, szakmai felkészültsége jónak
mondható, igénylik és részt vesznek a különféle szakmai továbbképzéseken, a napi
munkájukban hasznosítják az ott szerzett ismereteket, tapasztalatokat. Az utóbbi években
bővült azoknak a nevelőknek a száma, akik tudatos munkát végeznek, szakmailag jól
felkészültek, s különösen örvendetes, hogy munkájuk sikeréért áldozatot is képesek hozni. A
nevelőtestület az utóbbi négy esztendőben rendkívül sokat tett az intézményért. Az intézmény
teljesítményét, szakmai hírnevét romló feltételek mellett is növelte.
Az intézmény társadalmi ellenőrzés alatt működik, a társadalom igényei alapján. Legfőbb
szolgáltatási kötelezettsége az alapozás. Az alapozói munka rendkívül bonyolult, összetett és
sokrétű tevékenység, teljes értékűen csak széles összefogással valósítható meg.
A Kaposfői Tagiskola a szülők közössége szempontjából szerencsés helyzetben van, két főbb
okból is. Egyrészt azért, mert jól szervezett, lényeglátó, gondoskodó és cselekvőkész szülői
szervezete van, másrészről azért is, mert az elért eredményeket regisztrálja és
megbecsülésével értékeli, véleményének pedig - a megfelelő fórumokon - hangot is ad. Jó
együttműködést alakított ki az intézményt fenntartókkal és irányítókkal is. Segítsége nemcsak
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a pedagógiai munkában, de karbantartásban, szállításban, szervezésben, sok - sok operatív
tevékenységben is értékes.
Kaposfő, Kisasszond, Kiskorpád, Gige, Jákó községekben jelentős számú és erejű, változatos
összetételű társadalmi, civil és vallási szerveződések, továbbá kiemelkedően értékes közéleti
személyiségek vannak. Csoportjaikról, személyükről elmondható, hogy a gyermekközösségre
pozitív módon hatottak, gyakran vállalva anyagi és szellemi áldozatot is. E megállapításom
helyességét igazolja az a sok - sok önként felajánlott és elvégzett munkaóra, szellemi és
anyagi termék, ami általuk épült be a diákok személyiségébe. A HHH tanulók még
eredményesebb felkészítése érdekében a napi kapcsolatot tartunk a helyben működő
Tanodával.
Intézményünk nemcsak az oktató- és nevelőmunka terén jeleskedik, hanem felvállalja, hogy a
település fontos kulturális centruma is, hiszen a községi, állami és egyházi megemlékezések,
ünnepélyek állandó résztvevője, szervezője és lebonyolítója, nagyon sokszor helyszíne is.
Saját kulturális programjaink és rendezvényeink is vannak szép számmal, melyek nyitottak a
községek lakói előtt is. (pl. előadói estek, kiállítások stb.) Ugyancsak meghatározó szerepe a
sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, lebonyolításában és ezek helyszínének
biztosításában (pl.: Falunap).
Helyt adunk intézményünkben más jellegű társadalmi eseményeknek is, illetve felszerelést,
eszközöket biztosítunk egyes rendezvényekre (pl.: esküvő, edzések)
Elmondható - ezek alapján -, hogy iskolánk nem csupán a gyerekeké, ahol csak tanítás
történik, hanem valóban a településeké, és e települések igényeinek, elvárásainak kívánt,
illetve kíván megfelelni a jövőben is.
Ehhez az eddigiekben is megkaptunk minden támogatást az önkormányzatoktól, a szülőktől
és más szervezetektől, s erre a jövőben is számítunk, támaszkodunk.

5.2. A kapcsolatrendszer jellemezői, törekvéseink:
 A kapcsolatot a fenntartóval tárgyilagosság, őszinteség, kölcsönös bizalom, egymás
iránti tisztelet jellemezze. Partnerközpontúság.
 A pedagógusok és más dolgozók közti kapcsolat minta legyen a társadalmi
érintkezésben a tanulóknak.
 A munkakapcsolatot a másik embernek kijáró tisztelet és megbecsülés hassa át.
 A tanárok közti kollegiális kapcsolat nem baráti, de azt megközelítő őszinte és
tiszteletteljes viszony legyen.
 A nevelőtársak legyenek nyitottak egymás szakmai észrevételeire.
 A szakmai vitákat tárgyszerűség, tolerancia jellemezze, indulatoknak nincs helye.
 Az osztályfőnök nem felettes, egyenrangú partner a nevelésben, de nélküle nevelési
kérdésekben eljárni helytelen.

5.3. Kapcsolat az iskola volt diákjaival:
Formái:
 rendezvények látogatása
69

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
 ünnepélyeken, rendezvényeken való szereplés
 felkészüléshez való segítségkérés
 tanórák látogatása engedéllyel
 élménybeszámoló az új iskoláról
 osztálytalálkozó helyszínének biztosítása
 vizsgatanítás, gyakorlat
 volt énekkari tagok találkozója évente egyszer
Követelményei:
A volt diákok pedagógussal egyeztetve az iskola érvényben lévő dokumentumai alapján
tarthatják a kapcsolatot iskolánkkal.
Minősége:
 baráti
 egyenrangú
 fejlesztő
 kölcsönösen segítő viszony
5.4. A belső és külső nyilvánosságról vallott nézeteink:







Szakmai titkok megőrzése kötelesség.
Szakmai információk megosztása kötelesség.
Hiteles információkhoz való jutás joga.
Információ megszerzésére való törekvés.
Információ-továbbítási kötelezettség.
A titoktartási kötelezettség feloldására a gyermek érdekeit képviselő hivatalos
személy közbenjárása esetén van lehetőség.

5.5 A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének
lehetőségei:






A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról
a tagiskola vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök
tájékoztatják.
a tagiskola vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. A
HHH tanulókat három havonta szövegesen értékeljük.
 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a tagiskola vezetőjével, a
nevelőkkel, vagy a nevelőtestülettel.
 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
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feladatokról a tagiskola vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
a tagiskola vezetője legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi
ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.


5.6 A szülők és a pedagógusok együttműködésének fórumai:
Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve
tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
Szülői értekezlet
Feladata:
a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
a szülők tájékoztatása
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
 a helyi tanterv követelményeiről,
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről,
problémáiról,
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és
továbbítása a tagintézmény vezetőjének.
 HHH tanulók három havonkénti értékelése
Fogadó óra
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás,
szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás,
továbbtanulás stb.)
Nyílt tanítási nap
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. (tanévenként két
alkalommal)
Bemutató tanítások: (esetenként szervezzük) Célja: az iskolaválasztás megkönnyítése.
Írásbeli tájékoztató
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
Az iskolahasználók (szülők) tájékoztatásának további formái:

 szülők klubja
 iskolai hirdetőtablók
 tájékoztató szórólapok, plakátok
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 iskolai kiadványok
 médiák (faluújság, helyi televízió, iskolai honlap.)
5.7 A nevelőtestület szervezetei:
szakmai munkaközösségek (működése a közoktatási tv. és az SZMSZ szerint történik)
 osztályfőnöki
 napközis
 alsós
 IPR munkacsoportok
 Támop 3.1.4 munkacsoport
5.8 A tanulók szervezetei
(működésük a vonatkozó törvények szerint történik)
 Diákönkormányzat
 Sportkör
5.9 Közös pedagógiai feladatok:
 Verbai-nap
 gyermeknap (falunap)
 őszi szüreti nap
 farsangi mulatság
 hulladékgyűjtés
 tábori felügyelet
 kirándulásszervezés, kísérés
 a tantermek tisztasági védnöksége
 forrásbővítési kampányok
 a Verbai-alapítvány működésének támogatása
 a szülők klubjának megrendezése
 a pedagógusnapi ünnepség, közös beszélgetés az iskola
eredményeiről, gondjairól
5.10 A kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségei:
A szervezeti kultúrákban:
 a szervezeti felépítések tudatosítása
 a tisztségviselők feladat- és hatásköreinek pontosítása
 a működési jogkörök számbavétele, értelmezése, tudatosítása
 a képviseleti mechanizmusok begyakorlása
 a tisztségviselők képzése, folyamatos tájékoztatása
 a kétirányú kommunikáció érdemi művelése
A rendezvényeken:
 részvétel közös (iskolai és nemzeti) ünnepélyeken
 karbantartási, iskolaszépítési délutánok, udvarrendezés
 további forrásbővítő akciók felkutatása, végzése
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5.11 Az iskolaválasztás segítésének lehetőségei:
 az első osztályt tanító kollégák szoros kapcsolatot alakítanak ki az óvodákkal.
Tartalma: közös szülői értekezletek, nyílt tanítási napok)
 nyílt tanítási napokon, valamint egyéb napokon bejelentkezési kötelezettség mellett
megismerhetik azt a pedagógust, akire gyermeküket bízzák.
 a leendő kisiskolások szüleikkel részt vehetne a "Vár az iskola" c. játékos
foglalkozáson megismerhetik a leendő tanító nénit, az iskola épületét.
 szülői értekezletekkel, fogadóórákkal, családlátogatásokkal, esetenként (igény
szerint) bemutató órákkal
 óvoda-iskola átmentet segítő munkacsoport működik az IPR keretében
Az óvoda-iskola átmenet segítő csoport munkaterve:
 Szülői értekezlet, tájékoztató az iskolaotthon kialakításáról, véleménycsere.
 Hospitálás foglalkozásokon októbertől kezdve.
 Készségszint, szokásrend megfigyelése, kötetlen tevékenység során.(étkezés,
fogmosás, játék)
 Rendezvényeken való részvétel, anyák napja, évzáró.
 Óvodások szereplése iskolai műsorban.(pl. Verbai)
 Szintmérés DIFER-rel óvónő végzi, megbeszéli a tanítóval.
 Óvodások, óvónők látogatása az első osztályban.
 Nyílt nap, leendő elsősök szüleinek látogatási lehetőség az iskolánkban.
 Játszóház az óvodásoknak az iskolában, szülők és pedagógusok részvételével.
 Tapasztalatok megbeszélése az óvónőkkel munkaközösségi foglalkozásokon.
Beszélgetés a jelenlegi elsősökről és a következő évfolyamról.
 Tájékoztatás alkalmanként jelentősebb pozitív eredményekről.

5.12 Szülői képviseleti fórumok az iskolában
Iskolánkban a szülők érdekeinek képviseletét a szülői közösségek látják el. A szülők
kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével.
Hogyan kapcsolódhat be a szülő az iskola közéletébe?
 mint a szolgáltatás megrendelője
 mint a nevelési - oktatási folyamat segítője
 mint az iskolai közélet szereplője
kérheti:
 az emelt szintű programokban való részvételt
 az idegen nyelv megválasztását
 az ifjúságvédelem segítését
 az iskolában működő szakszolgálatok segítségét
 a napközis és tanulószobai ellátást
 a nem kötelező, tanórán kívüli szolgáltatások megszervezését
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 az étkezési hozzájárulás csökkentését
bekapcsolódhat:
 a Verbai-alapítvány támogatásába
 az iskola eszközparkjának gazdagításában
 az iskola esztétikai arculatának alakításában
 a turisztikai feltételek javításában
az alábbi formákban:
 pénzadomány
 tárgyi támogatás
 szellemi és társadalmi munka
5.13 Tanulói részvétel az iskolai szervezetben
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeik képviseletére diákönkormányzatot
hoznak létre.
Az osztályközösségek a tanév első napján választják meg az osztálytitkárt, akit delegálnak a
diákönkormányzat vezetőségébe.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A nevelőtestületi értekezleten és az iskolavezetés értekezletein a diákönkormányzatot segítő
tanár képviseli a diákok érdekeit.
Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, melyet évente
legalább két alkalommal hívnak össze. A diákközgyűlésre a tanulók diákképviselőt
választanak. A közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi.
Résztvevői: a küldött tanulók, a tagiskola vezetője, a diákok felnőtt segítői. A diákok az iskola
életét érintő ügyekben kérdéseket tehetnek fel, új megoldási javaslatokat tehetnek.
A diákönkormányzat, a tanulóifjúság és a nevelőtestület közös feladata az iskola hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése.
6. A költségvetés főbb összetevői:
Tárgyi, dologi költségek:
Bér:
TB:
Kiadások összesen:
Bevételek:
Finanszírozás:

7. Irányítás
A tagiskola irányítását a tagiskola vezetője végzi.
Az iskolavezetéshez tartoznak: a diákönkormányzat pedagógus vezetője (patronálója), az
alsós és felsős munkaközösség-vezetők, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a reprezentatív
szakszervezeti bizalmi.
Az intézmény működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
Továbbra is hatékonyan ténykedik a Szülői Munkaközösség is.
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8. Nem szakrendszerű oktatás bevezetése
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény alapján iskolánkban a bevezető és a kezdő
szakaszban – az 1-4. évfolyamon – nem szakrendszerű oktatás történik. A törvény előírja azt
is, hogy az 5-6. évfolyamon - részben nem szakrendszerű oktatás, részben szakrendszerű
oktatás keretei között kell dolgoznunk. A következőkben a kt. 2006. évi LXXI. törvénnyel
történt módosításainak figyelembevételével kidolgozott elveinket fektetjük le.
Általános alapelvek:
Az utóbbi évtizedben végzett hazai és nemzetközi felmérések eredményei a tanulók készség,
képességbeli hiányosságaira hívják fel a figyelmünket. A hiányosságok elsősorban
szövegértés-olvasás és a problémamegoldás-matematika területén jelentkeznek. Ezeket az
országos tendenciákat a saját intézményünkben végzett kompetencia-mérések is
alátámasztják. Ezért egyértelmű, hogy az alapkészségek, képességek fejlesztése nem
fejeződhet be a 4. évfolyam végén. Ezért minden iskolánkban dolgozó pedagógussal
szembeni elvárásunk a kompetenciafejlesztés minimális feltételeinek biztosítása
valamennyi tanórán és tanórákon kívüli foglalkozáson:
 tanulóközpontú, differenciált módszertan
 személyre szabott tanulási stratégiák
 motiváció, önszabályozó stratégiák kialakítása
 változatos tanulásszervezési megoldások
 tevékeny tanulói magatartásra épülő tanári munka
 kooperáció és csapatmunka (tanulók, tanárok)
 megváltozott pedagógus-szerep: új kompetenciák
 befogadó iskola, együttnevelés
 IKT alapú támogatás

A nem szakrendszerű oktatásban részvevő tanulók:
Tanulóink diagnosztikus vizsgálatok során elért eredményeit, hiányosságait megvizsgálva,
úgy döntöttünk, hogy a nem szakrendszerű oktatás egy részébe az 5. majd a 6.évfolyamon
külön csoportban, differenciáltan a készségek, képességek területén lemaradást mutató
diákokat fogjuk bevonni. A nem szakrendszerű oktatásra fordítandó további időben, az adott
tantárgyi óra 30%-ában, valamennyi tanuló részvételével kell biztosítani a készség-,
képességfejlesztést.
A 4. osztály végén elvégzett kompetencia mérés eredményeit közösen értékelik ki az osztályt
tanító pedagógusok és a leendő magyar nyelv és irodalom illetve matematika tanárok. Így
választjuk ki azokat a tanulókat, akik alapkészségeik kialakulása terén még nem érték el a
befejező illetve optimális szintet. Számukra biztosítanunk kell az alapkészségek, tehát az
olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség, elemi rendszerező képesség és elemi
kombinatív képesség további fejlesztését.
A nem szakrendszerű oktatás arányának összetevői
Pedagógiai Programunkat, helyi tantervünket, személyi és tárgyi feltételeinket áttekintve úgy
döntöttünk, hogy a nem szakrendszerű oktatást a következő módon valósítjuk meg:
1. Kifejezetten a lemaradást mutató diákok számára:
– 2 óra matematika,
– 2 óra magyar nyelv és irodalom
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óra hetente, melyek során az alapkészségek, az anyanyelvi kommunikáció illetve a
matematikai kulcskompetenciák fejlesztése a cél. A pedagógusok ehhez eszközként az adott
tantárgy minimum követelményeit szem előtt tartva, az aktuális témakör tananyagtartalmát
használják fel. Ez alatt a 2-2 óra alatt tehetségnevelést végezhetünk a szakrendszerű oktatás
keretében foglalkoztatott tanulókkal.
2. Valamennyi tanuló számára:
– a természetismeret,
– a történelem,
– az idegen nyelvek,
– az informatika
tantárgyak tanóráinak 30%-ában kifejezetten készség-, képességfejlesztés, az említett
kulcskompetenciák fejlesztése kell, hogy történjen.
3. Valamennyi tanuló számára:
– 0,5 drámaóra
hetente, melyet elsősorban a szociális kompetencia, az énkép, önismeret fejlesztésére
használunk fel.

A nem szakrendszerű oktatásban részvevő pedagógusok:
A nem szakrendszerű képzést a törvény előírásának megfelelő képzettségű tanítók és tanárok
végzik.
Munkájukban a tanulásszervezés követelménye az egyéni foglalkoztatás mellett a páros
munka, a differenciált csoportmunka, a tanulók részére a visszajelzés folyamatos
megszervezése, a szöveges értékelés következetes alkalmazása.
A feladat megoldása nem kötődik tankönyvhasználathoz. Az egyéni tanulói elmaradás feltárt
területei szerinti differenciált foglalkoztatáshoz pedagógusaink egyéni módszertani kultúrája,
mesterségbeli tudása adhat garanciát.
A nem szakrendszerű oktatásban részvevő tanulók értékelése:
Az előkészítő és bevezető szakaszban már kipróbált szöveges értékelést tovább folytatjuk a
heti 2-2, kifejezetten készség, képességfejlesztő tanórán, a differenciáltan foglalkoztatott
tanulók tekintetében.
A bevezetés ideje:
A nem szakrendszerű oktatást az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tanévben, majd
azt követően az ötödik és a hatodik évfolyamokon felmenő rendszerben szervezzük meg.
Kiemelten fejlesztendő készségek, képességek az anyanyelvi kommunikáció illetve a
matematikai kompetenciák területén:
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készségek

gondolkodási
képességek

számlálás, számolás, mennyiségi
következtetés, becslés, mérés,
mértékegység-váltás,
szövegesfeladat-megoldás

rendszerezés,
kombinativitás,
deduktív következtetés,
induktív következtetés,
valószínűségi
következtetés,
érvelés, bizonyítás

a matematikai
kompetencia

tudásszerző
képességek
problémaérzékenység, problémareprezentáció, eredetiség, kreativitás,
problémamegoldás, metakogníció

kommunikációs
képességek
relációszókincs,
térlátás, térbeli viszonyok
ábrázolása, prezentáció,
szövegértés,
szövegértelmezés

tanulási
képességek
figyelem, rész-egész észlelés,
emlékezet, feladattartás,
feladat-megoldási sebesség

77

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
készségek

Gondolkodási
képességek

beszédkészség, olvasáskészség, íráskészség,
grammatikai, nyelvhelyességi, helyesírási készség,
ritmuskészség, orientációs készség térben, időben

gondolkodási műveletek (igaz-hamis,
összehasonlítás, analízis-szintézis,
konkretizálás-absztrahálás)
logikai műveletek (meghatározás, felosztás,
általánosítás, bizonyítás, cáfolás)
kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás
problámamegoldás

Tudásszerző
képességek
problémaérzékenység, problémamegoldás,
kritikai érzék, képzelet, rendszerezőképesség,
metakogníció,

Kommunikációs
képességek
Az
anyanyelvi
kompetencia

Szókincs, szövegértés,
Szövegértelmezés,
szövegalkotás, empátia,
odafigyelés, tolerancia

Tanulási
képességek
Figyelem, szerialitás, rész-egész,
Alak-háttér, emlékezet, észlelés
(vizuális, auditív, taktilis)
nagy- és finommotorika, keresztcsatornák
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II. Iskolai egészségnevelési program
1. Az iskolai egészségnevelés célja:
Nevelésünkben különös hangsúlyt kap, hogy az iskola alakítsa ki az igényt az egészséges
életmód iránt. Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy az egészség érték, annak megóvása
minden ember elemi érdeke és legfőbb feladata. A kulturált ember ismeri a veszélyeket,
felkészül azok elhárítására.
Egészségen testi és lelki egészséget értünk, s mindkettőt egyformán fontosnak tartjuk.
Célunk tanulóink pozitív gondolkodásának fejlesztése, szemléletének alakítása annak
érdekében, hogy egészséges felnőttként feleljenek meg az élet kihívásainak.
2. Egészségnevelési feladatok:
2.1. Higiénés magatartásra nevelés:


A személyi higiénére nevelés területei:
- általános testápolás,
- egészséges öltözködés,
- fogápolás,
- serdülőkori higiénés problémák.



A tisztaság iránti tartós igény kialakítása.



A környezet higiénére való nevelés területei:
- a közvetlen tanulói környezet, az iskola higiénéje,
- a lakás, a lakókörnyezet higiénéje,
- a település higiénéje.

2.2. Egészséges táplálkozásra nevelés:

A táplálkozás-élettani optimumra törekvés ösztönzése.

A korszerű táplálkozástechnika megismertetése.

A táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása.

Megfelelő étkezési szokások kialakítására nevelés:
az étkezések higiéniája,
az étkezések esztétikája,
az étkezések társas jellege.

Különböző
csoportok
eltérő
táplálkozási
sajátosságainak
megismertetése.
2.3. Egészséges mozgásfejlődés biztosítása:
 A rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése.
 A sportolás szükségletté tétele.
 A mozgás esztétikumának, örömszerző funkcióinak felismertetése.
 Erőnlét, terheléstűrés, fittség, állóképesség egyéni fejlesztése.
2.4. Balesetmegelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés:


Felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére:
az iskolában,
a háztartásban,
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a közlekedésben.
Elsősegélynyújtási ismeretek adása.
Beteggondozási alapismeretek nyújtása.
A gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalomra nevelés.
A szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése.






2.5. Mentálhigiéné, krízisprevenció:





A lelki egészség megóvására nevelés.
A perszonalizációs és szocializációs folyamatok segítése.
A problémamegoldó, konfliktuskezelő, konfrontációtűrő-képesség fejlesztése.
A pozitív jövőkép kialakulásának támogatása.

2.6. Függőséghez vezető szokások megelőzésére nevelés:



A függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése.
Az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés.

2.7. Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés:





Folyamatos, reális önismeretre nevelés.
A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése.
Elfogadó, toleráns magatartásra nevelés.
Felelős, örömteli párkapcsolatok kialakítására nevelés.

2.8. Családi életre, társsá, szülővé nevelés:






A nemi szerepvállalásra való felkészítés. Felvilágosító órák.(védőnő)
Családtervezésre, gyermekgondozásra, gyermeknevelésre való felkészítés.
A család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való
felkészítés.
A családi szerepek megélésére való nevelés.
Harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés.

3. Tevékenységi formák az egészségnevelés terén kitűzött célok megvalósításához:
3.1. Testnevelésórákon:
 Évente egy alkalommal mérjük a tanulók fizikai állapotát. Fizikai és
motorikus képességük méréséhez, minősítéséhez az Oktatási
Minisztérium által kiadott útmutatót használjuk. (Dr. F. Mérey Ildikó:
Hungarofit – teszt)
A mérések a következők:

alap állóképesség mérés: 12 perces futás

izomerő mérés: helyből távolugrás páros lábbal

dinamikus erő állóképesség: hanyattfekvésből felülés

a hátizmok erőállóképességének mérése: hasonfekvésből
törzsemelés, leengedés

vállövi karizmok erőálló képességének mérése: karhajlítás
fekvőtámaszban
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A feladatok valamint a mérések eredményei tanulócsoportok szerint számítógépes
adatbázisba kerülnek. A program a testmagasság és a testsúly alapján kiszámítja a
testsúlyindexet, ez adja a fittségi pontok alapját. A pontszámok fejezik ki a tanulók
pillanatnyi fizikai állapotát.
A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök
valamint az iskolai védőnő is.
A tanulók fizikai állóképességének fejlesztéséhez ez adja a mérhető, összehasonlítható
adatokat.
A testnevelést tanítók a mindennapos munka során alkalmazzák a tartásjavító gerinc
torna gyakorlatait.


A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje:
Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre is csak az
iskolaorvos mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A tanuló részt vesz a
tanórán, de nem dolgozik.
A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos
könnyített – vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra.
A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi
testnevelésórákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától
függően – nem kell végrehajtania.
Az iskolaorvos – a szakorvosi vélemény figyelembe vételével – a tanulókat
gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja, ahol megjelenésük és aktív
részvételük kötelező.
A gyógytestnevelés kistérségi szervezésben zajlik.

3.2. Tevékenységi formák a többi tanórán:

Osztályfőnöki órákon kötelező egészségnevelési témákat dolgozunk fel
osztályonként, melynek során kiemelt fontosságú a testi egészség mellett a
lelki egészség is.

A lelki egészség fejlesztését szolgálják a személyiségtesztek (6. és 8.
évfolyam) értékelése utáni feladat-meghatározások az osztályfőnöki
tevékenység során.

Kortárs segítő középiskolások szükség szerint részt vesznek osztályfőnöki
órákon a 7. és 8. évfolyamon.

Igény szerint külső szakember (orvos, védőnő, egészségszervező) meghívása.

A helyes testtartás megkövetelése minden évfolyamon.

A testi egészségre nevelést erősíti az Iskolai Egészségnevelő Program témaköreinek
feldolgozása az osztályfőnöki, természetismeret, biológia, technika és életvitel, etika
órákon.
Ezek: - egészséges táplálkozás
dohányzás
alkohol és drog
szexualitás, AIDS

A lelki egészségre nevelést a program konfliktuskezelés témájának
feldolgozása szolgálja; a feldolgozandó anyagnál természetesen figyelembe
véve a gyerekek életkorát (önismeret, stressz-kezelés, döntéshozás, pozitív
döntéshozás).

A témakörökkel osztályfőnöki órán foglalkozva, ezek az ismeretek erősítik az
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emberismeret feldolgozandó témáit is.
3.3. Tevékenységi formák tanórán kívül:
 Sportköri foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak a törvényben előírtaknak
megfelelően.


Támogatjuk és elősegítjük a sportegyesületekben végzett munkájukat.



A kulturált táplálkozás követelményeinek megismertetése és gyakoroltatása a
tízórai szünetekben, az ebédlőben, a délutáni uzsonnázás során, szabadidős
programok során.



Osztálykirándulásokon, táborozások alkalmával az egészséges életre nevelés
kiemelt hangsúllyal szerepel.



A városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendezvényein részt veszünk a
gyerekekkel, s mozgósítjuk a szülőket is a programokra.



A lelki egészségre nevelés érdekében nem hiányozhatnak a kulturális
programok sem a tanórán kívül: színházlátogatás, rendhagyó irodalomórák,
kiállítások, koncertek, művészeti közösségformáló csoportok működtetése.

3.4. Szabadidős programok:


Osztályprogramok a szabad levegőn az évszakokhoz igazodva (séta,
akadályverseny, hóemberépítés, kerékpározás, körjátékok, labdajátékok)



Az egészségnevelési programok a tanév folyamán:
- tablókészítés
- egészségnevelési TOTÓ korcsoportonként
- keresztrejtvények kitöltése, találós kérdések versenye a témához
kapcsolódóan
- csapatverseny a felső tagozaton egészségnevelő bevonásával
- salátakészítő verseny
- gyümölcs- és zöldségbábok készítése
- gyümölcsnap
- sportversenyek



Tevékenységek a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódóan:
- szüreti mulatság, mustkészítés
- mézes receptek versenye a téli időszakban
- hagyományőrző húsvéti ételek készítése



Egészségnevelési feladataink megoldásában kiemelt jelentőségű a napközi
otthon, az iskolaotthon, és a menza a helyes szokásrend kialakításában,
gyakoroltatásában betöltött szerepével.

 Az iskolai büfé működtetése során – lehetőségeinkhez mérten – szem előtt
tartjuk az egészségnevelés követelményeit.
4. Az egészségügyi felügyelet és ellátások rendje
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A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója
megállapodást köt iskolaorvosi teendők ellátására.
Az iskolaorvos és az iskolai védőnő munkáját a megállapodásnak megfelelően végzi, s
tevékenységét a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szabályozza. A tanulók egészségügyi
ellátását az orvos és a védőnő a tagiskola vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi.
Együttműködés az évente visszatérő feladatok során:


Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel egyeztetett időpontokban kerül sor a szükséges
szűrővizsgálatokra és védőoltásokra. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői
felügyeletet biztosítanak.



Az osztályfőnökök tanévenként egy alkalommal fogászati szűrővizsgálatra kísérik
tanítványaikat.



Az iskola megszervezi a 8. osztályos, továbbtanuló gyerekek alkalmassági
vizsgálatát.



A krónikus beteg, valamint testi, érzékszervi és egyéb fogyatékos tanulók
háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése.



A pszichés fejlődés zavaraival és magatartási problémákkal küzdő tanulók segítése,
szükség esetén szakértői bizottság elé utalása.
Iskolánkban a 2008-2009-es tanévtől iskolapszichológus foglalkozik a gyerekekkel.



5. Az intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza az
egészségneveléssel kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat:






A védő – óvó intézkedéseket.
A tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat.
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat.
A rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket.
A helyes és biztonságos közlekedésre nevelés feladatait.

6. Az egészségnevelés feladatai:
A követelmények indokoltságát, motiváltságát meggyőződéssé kell fejleszteni. Ennek útját
és menetét is látnunk kell. Ismereteket kell nyújtani, azokat rendszerbe kell foglalni.
Normákat kell megfogalmazni, azokat rendszerbe kell foglalni. Érzelmeket kell kelteni,
kapcsolni az ismeretekhez, a normákhoz; a belátásig kell eljuttatni a gyermekeket, majd
egy hosszú nevelési folyamatban formálódik a meggyőződés. A fentieket természetesen az
életkor függvényében és az alkalmazott módszerek átgondolt megválasztásával, jó
alkalmazásával érhetjük el.
7. Az egészségnevelés nevelőtestületre vonatkozó követelményei:




A gyermekek életvitelüket minták követésével is alakítják, ezért különösen jelentős a
pedagógus, a pedagógusközösség életmódja.
A pedagógusok személyes példamutatása nevelésünk felelőssége.
Az iskola mint élettér is befolyásolja a gyerekek egészségi állapotát, ezért az iskolai
környezetnek meghatározó szerepe van az egészségnevelésben.
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Az egészségnevelés együttműködést kíván az iskolán kívüli közösségekkel is.
Alapvető a családokkal való együttműködés, a kezdeményezés tudatos vállalása.



Lényeges az egészségügyi hálózat lehetőségeinek felhasználása.

8. A mindennapos testmozgás feltételei, módszerei
Az általános iskola első-negyedik évfolyamán biztosítani kell a mindennapos
testmozgást [Kt. 52. § (10)].


Heti 3 óra testnevelés biztosított az alsó tagozaton.



Heti 2 óra sportköri foglalkozást tartunk a következő bontásban:
- 1 óra az első és második évfolyamnak
- 1 óra a harmadik és negyedik évfolyamnak
A SPORTKÖRI FOGLALKOZÁSOKON JÁTÉKOS, EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TESTMOZGÁST
VÉGEZNEK A GYEREKEK.
 Heti 1 órában futball-edzés van a tagozat tanulóinak.
 A napközis csoportokban és az egész napos oktatási formában dolgozó osztályokban
a délutáni szabadidőben sportfoglalkozásokat tartanak a pedagógusok.
A foglalkozások ideje – minden olyan napon, amikor nincs testnevelésóra – legalább 30
perc.
Módszereiben az adott évfolyam helyi tantervbe meghatározott módszereire épül,
ezen belül főként mozgásos játékokra.
- énekes-táncos, társas népi játékok
- iskolai játékok (futó-fogójátékok, sor- és váltóversenyek, labdajátékok)
- küzdőjátékok
 A 1-4. évfolyamon heti 2 órában népi játékokat, néptáncot tanulnak a gyerekek
órarendbe illesztve.


A sokirányú mozgásos tevékenységre tekintettel az óraközi szünetekben szervezett
mozgásra nem kerül sor.
Az óraközi szünet a szabad játék ideje. Iskolánk adottságainak köszönhetően,
ha az időjárás engedi, a gyerekek a friss levegőn töltik szabadidejüket.


Az alsó tagozaton tanítók a tanórai terheléstől függő gyakorisággal 3-5 perces,
mozgásos légző-gyakorlatot végeztetnek a gyerekekkel.

9. A mindennapos testedzés feltételei, módszerei
Az iskolaköteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket,
valamint köteles biztosítani az iskolai sportkör működését [Kt. 52. § (9)].
 A testnevelésórák szakszerű megtartásához biztosítottak a tárgyi feltételek.
 Heti 4 óra sportköri foglalkozást tartunk, minden felső tagozatos évfolyamon heti 1
órát.
 A testnevelési órák anyaga, valamint a testedző programok megfelelnek az
egészségfejlesztés feladatainak. Minden testnevelési órán és minden testmozgásos
alkalmon megfelelő keringési- és légző-rendszeri terhelésre kerül sor.
 Minden tanórán van gimnasztika, benne légző-torna és tartásjavító torna.
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 Sportjátékra is jut idő minden foglalkozáson, a tanulók kellő elméleti ismereteket
kapnak az életmód – sportágak felnőttkori gyakorlásához, különösen a labdajátékok
terén (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, asztalitenisz).
 Azon gyerekek számára, akiknek aznap sem testnevelésórájuk, sem sportköri
foglalkozásuk nincs, lehetőséget biztosítunk a délutáni órákban legalább 45 perces
testmozgásra. Jó idő esetén a szabadban, rossz idő esetén a tornateremben.
Ezen alkalmak alapvetően a sportjátékok valamint az életmód – sportágak
gyakorlására adnak lehetőséget.
A tanulók felügyeletét, a játékok lebonyolítását a nevelőtestület tagjai végzik
ügyeleti beosztás szerint.

III. Az iskola drog-stratégiája a legális és illegális szerek
használatának elsődleges megelőzését, valamint a
másodlagos prevenció elősegítését célzó program
A droggal kapcsolatos problémák egyre jobban érintik a magyar társadalom minden tagját. Az
iskolai megelőző tevékenység primer prevenció, mely csak akkor lehet igazán eredményes, ha
diákjaink nem kerülnek közvetlen kapcsolatba a kábítószerrel.
Tapasztalataink szerint napjainkban is egyre nagyobb teret nyer a "könnyű drogok"
kipróbálása, szorongásoldók, antidepresszánsok rendszeres használata.
A társadalmi problémák tanulóink családi életébe is begyűrűznek: megfigyelhető a csonka
család, a nehéz anyagi körülményekkel küzdő réteg (a tanuló rákényszerül arra, hogy saját
keresetével hozzájáruljon a család megélhetéséhez). Ugyanakkor megtalálható az a
családmodell is, ahol a gyerekekkel való foglalkozás a zsebpénz odaadásában kimerül. Arra
már nem jut ideje a szülőnek, hogy segítsen a felmerülő problémák, feszültségek
megoldásában, egyedül marad a gyerek kilátástalannak látva helyzetét. Pedig egyre nagyobb
követelményeknek kell megfelelniük, melyeket az iskola, a társadalom támaszt velük
szemben.
Mindezek tükrében megfigyelhetjük, hogy diákjainkba egyre több feszültség, és szorongás
szorul, melyet nem tudnak jól kezelni. Így iskolánk fontos feladata az egészségnevelési és
drogstratégia kidolgozása, melynek sarkalatos pontja, hogy megtanítsuk diákjainkat a
konfliktusok kezelésére.
Az egészségnevelési és drogstratégia célja:
Az iskolánkban az egészségfejlesztési modellt spirális rendszerben valósítjuk meg. A témák
koruknak és érdeklődésüknek megfelelően minden évben készségfejlesztő, kiscsoportos
formában kerülnek feldolgozásra. A drogprevenciót sok oldalról, multiplex módon közelítjük
meg: megpróbáljuk a serdülők normáit, elvárásait megváltoztatni, szociális ismereteket
adunk, kialakítjuk az ellenállási gyakorlatokat (hogy hogyan mondjon a kísértésre nemet a
diák), és egyben igyekszünk a közösségre is hatni a közösségi értékek és normák
megváltoztatásával. A harmonikus személyiségtől elválaszthatatlan a személyközi
kapcsolatok kialakításában és a konfliktusok kezelésében való jártasság. A megfelelő

85

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
önbizalom, a szükségesség érzete, a közösségekhez tartozás, a párkapcsolatok alakításának
képessége nélkül elvész az önirányítás képessége, az egyén egyre kevésbé érez felelősséget
saját sorsának alakításáért. Az egyensúly felborul, a labilis személyiség kapaszkodót keres, és
ideiglenesen talál is a "pótszerekben", pótcselekvésekben. A megfelelő prevenció tartalmát
ismét a képességek és készségek adják.
Célunk mindemellett az is, hogy a tiltások mellett alternatívát mutassunk a szabadidő
tartalmas, hasznos és kellemes eltöltésére, arra, hogy a boldogság átélhető drogok nélkül is.
A korrekt tájékoztatásban (kellemes érzések és egészségügyi károk együttes ismertetése), a
felnőttek mellett a kortárssegítők tudnak a leghatékonyabbak lenni. A legfertőzöttebb
színtereken is el tudják érni a diákokat, és az Ő tájékoztatásuk nagyon hiteles a többiek
számára. Az ISM-OM pályázat programjában részt vevő diákok körében végzett kiinduló
felmérés értékelése is azt mutatja, hogy a diákok által legmagasabban értékelt informátorok az
osztályfőnöki órákon előadást tartott személyek mellett az idősebb, ill. kortárs haverok,
barátok.
Igényes szabadidős programokkal várjuk majd a diákokat félévi rendszerességgel.
Az egészségnevelési és drogstratégia megvalósítása:
 Az egészségnevelési és drogstratégia megvalósítása. egy iskolai bizottság feladata
lesz: Egészségnevelési és Drogprevenciós Bizottság (rövidítve EDB tagjai: DÖK
vezető és a mindenkori 7-8. osztály osztályfőnöke)
 Az adott bizottság rendszeres működésének feltételeit és lehetőségét az iskola
igazgatósága és tantestülete biztosítja, terveinek megvalósulását minden lehetséges
eszközzel segíti.
 Éves programterv kialakítása szükséges, melyet minden tanév elején felül kell bírálni,
és jóvá kell hagyni az iskola nevelőtestületének. A program megvalósulását évente
értékelni kell, és ebbe a folyamatba be kell vonni a diákönkormányzatot és kérni kell a
szülői szervezetek együttműködését is.
Az egészségnevelési és drogmegelőzési program általános terve:
 Az iskola vezetője meghatározza az iskolai drogkoordinátor személyét, megbízza azt az
iskolai szakembert ennek a feladatnak az ellátásával, aki e témát megfelelő érzékenysége
és szakképesítése okán feladatául kapja. Az ő feladata az iskolai drogellenes stratégia
koordinálása, a megfelelő információ biztosítása a tanárok, a diákok és a szülők felé. Ő
tartja a kapcsolatot az iskolán kívüli segítő szervezetekkel. Amennyiben lehetőség nyílik
rá, az iskolai drogkoordinátor feladataival a félállású ifjúságvédelmi felelőst kell
megbízni.
 A tantestület bizottságot hoz létre (EDB) az egészségnevelési és drogstratégia
eseményeinek tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére. A bizottság maga alakítja ki a
működési rendjét, választja meg a különböző területek felelőseit.
A bizottság mindenkori tagjai:
- a tagintézmény vezetője
- az ifjúságvédelmi felelős
- az iskolai drogkoordinátor, ha személye nem egyezik az ifjúságvédelmi felelőssel
- az intézmény orvosa
- az intézmény védőnője
- az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
- a diákmozgalmat szervező pedagógus
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 A bizottság üléseire meghívott az igazgató, és a DÖK elnöke. Bármely bizottsági tag, vagy
bármely iskolai szervezet képviselőjének kérésére bizottsági ülés hívható össze, továbbá az
ülés mindenki részére nyitottá minősíthető a tagok többségi egyetértésével.
 A bizottsági ülések előkészítéséről és összehívásáról a drogkoordinátor gondoskodik, aki
az ülésről rövid emlékeztetőt is készít az irattár számára.
 A bizottság a Pedagógiai Program, az SZMSZ és a Házirend előírásainak figyelembe
vételével és betartásával éves tervet készít, évente rövid beszámolót terjeszt a tantestületi
értekezlet elé.
Fontosabb feladatok:
- Létrehozni, rendszerezni és folyamatosan frissíteni egy olyan adattárat, amely a
legfontosabb drogellenes és drogprevenciós szervezetek nevét, címét,
szakembereinek megnevezését és elérhetőségét tartalmazza. Ezen adattár nyilvánossá
tétele, meglétének folyamatos tudatosítása, a hozzáférés biztosítása.
- Szakmai kiadványok, ismeretterjesztő anyagok gyűjtése, dokumentációs tár
kialakítása. Külön könyvtári részleg kialakítása szakmai alapkönyvekből,
videofilmekből és egyéb fontos ismerethordozókból.
- Faliújság kialakítása a legfontosabb ismeretek és hírek folyamatos közzétételéhez.
- Az iskolaújságban állandó rovat fenntartása az egészségnevelési és drogmegelőzési
program céljaira.
- Az osztályok részére kidolgozott egészségnevelési és drogmegelőzési program
megvalósítása osztályfőnöki órák keretében, a program megvalósításához szükséges
anyagi források előteremtése pályázatok útján.
- A kortárssegítő képzés folyamatossá tétele, a diákok bevonása a prevenciós
programok lebonyolításába.
- A kortárssegítők által vezetett klub hátterének megteremtése, a működéshez
szükséges eszközök beszerzése.
- A tantestület tagjai részére évente egy alkalommal munkamegbeszélés keretében
tájékoztatás, továbbképzés biztosítása.
- A szülők részére fórum szervezése tájékoztatás céljából.
- Együttműködés kialakítása és rendszeressé tétele minden, az egészségnevelési és
drogmegelőzési program megvalósulását segíteni tudó szervezettel, kölcsönös
tapasztalatcsere hasonló intézményekkel.
Az iskola az egészségnevelési és drogstratégia megvalósítása során az igazgatóság
véleményének kikérése mellett együttműködik a bűnmegelőzés és bűnüldözés
szervezeteivel.
Az iskola vezetése évente megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a szakmai kiadványokra,
a EDB akcióira, programjaira milyen forrásokat tud biztosítani, és a keretösszegre
vonatkozóan tájékoztatást ad a bizottság részére. Ugyanakkor az Igazgatóság
véleményének kikérésével az EDB pályázhat olyan külső források elnyerésére, amelyek
az egészségnevelési és drogstratégia megvalósulását segíthetik.
Drogprevenciós program
5. osztály
1-5. óra: Önismeret, önbizalom
· beilleszkedés, közösség kialakítása, a közösség értékei, normái
· pozitív önértékelés, önmagam elfogadása, énkép erősítése
· kommunikáció, kapcsolattartási készségek, érzelmek kifejezése
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Módszerek: szerepjátékok, szituációs játékok, tematikus önismereti, önbizalom-erősítő
játékok, kommunikációs gyakorlatok, együttműködés kisebb csoporton belül-lehetőség
egymás megismerésére.
Eszközök: csomagolópapír, írólap, filctollak, névkitűzők
6. óra: A serdülőkor testi, lelki, higiénés, pszicho-szexuális változásai
7. óra: Egészséges táplálkozás
8. óra: Dohányzás
9. óra: Alkohol
10. óra: Drog
Módszer: interaktív foglalkozások
Eszközök: csomagolópapír, filctoll, videó filmrészlet, Drog-CD
6. osztály
1-5. óra: Önismeret fejlesztése
· személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés
· konfliktuskezelés
· agressziókezelés
· szorongások, félelmek oldása, kezelése
· NEM kimondása, dönteni tudás
Módszerek: páros és csoportos kommunikációs gyakorlatok, empátiás készséget fejlesztő
gyakorlatok, helyzetgyakorlatok, kérdőívek
Eszközök: csomagolópapír, írólap, fénymásolatok, filctoll
6. óra: Pszichoszexuális fejlődés, fogamzásgátlás
7. óra: Táplálkozási zavarok: fogyókúra, elhízás
8. óra: Dohányzás, alkohol
9. óra: Drog
10. óra: Fertőző betegségek: AIDS, Hepatitis
Módszer: interaktív foglalkozások
Eszközök: csomagolópapír, filctoll, videó filmrészlet, Drog-CD
7. osztály
Daganatos betegségek megelőzése (a programot civil szervezet bevonásával, közösen írt
pályázatból valósítjuk meg, csak a teljesség kedvéért mutatjuk be a részletes tematikát)
l. óra: Egészség-magatartás szintfelmérő
2-3. óra: Általános bevezető:· egészség mint érték
· a betegség fogalma
· egészségmegőrző magatartás: megfelelő táplálkozás, testmozgás, pihenés
· túl sok stressz, idegesség
4-5. óra: Urológiai- nőgyógyászati megbetegedések
6-7. óra: Bőrgyógyászati megbetegedések
8-9. óra: Fül-orr gégészeti megbetegedések
10. óra: Önkéntes szűrővizsgálatok a programon résztvevő diákok, szülők, és a tanárok
körében.
8. osztály
1-6. óra: Élethelyzetek és megoldások· pályaválasztás
· döntési technikák, döntéseket befolyásoló tényezők
· belső erőforrások feltárása, rögzítése, nehéz helyzetekben alkalmazásuk
· személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés· kommunikációs nehézségek
legyőzése, az örömteli kommunikáció elősegítése
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7. óra: családtervezés, hogyan képzelem el családom
8. óra: döntések életmódomban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné
9. óra: az életminőség összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő,
szórakozás, stb.
10. óra: a közösségért érzett felelősség, a környezet, a környezeti problémák

IV. Iskolai környezeti nevelési program
Bevezetés
„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és
élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.
Ezért a környezeti nevelés:




megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az
élő ill. élettelen környezettel;
kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;
felkelti az igényt, képessé tesz:
-

a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására és összefüggő rendszerben
történő értelmezésére;
a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére;
a problémák megkeresésére, okainak megértésére;
kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges
megoldások megkeresésére;
az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására
környezeti kérdésekben;
a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.”

Az ember elválaszthatatlan a környezetétől. Tevékenységével állandó kölcsönhatásban van
vele, így saját létét javíthatja vagy ronthatja.
Napjainkban a talaj, a víz, a levegő jelentősen átalakult. A XXI. század legnagyobb kihívása
az okos, hosszabb távon fenntartható gazdálkodás megvalósítása bioszféránkban lokálisan
éppúgy, mint globálisan. Fontos, hogy az általános iskola is hozzájáruljon a tanulók
természet- és környezetbarát szemléletének megalapozásához, a természettel és környezettel
szembeni felelős magatartásuk kialakításához.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005–2014
közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Vagyis a
nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás
minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és az egészségvédelem
alapértékei. E cél elérését nagymértékben szolgálják az iskolák környezeti- és
egészségnevelési programjai.
1. A környezeti nevelés általános céljai:
„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
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képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság
pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével
olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó
gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a
jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.”
(NAT)
1.1. A környezeti nevelés céljai tágabb értelemben













Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak
érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság
elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és
a társadalmak fenntarthatóságát.
Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti
felelősségét formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a
személyes és a közös felelősségtudat alapjait.
Tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak ismeretkészletét
összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés.
Az egyes különálló tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket,
fejlesztési elemeket egésszé kell építeni
A tanítási órákon kívül is érvényesüljön a nevelőintézmény egészének ökológiai
kultúrája és társas harmóniájának rendje
A természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő
szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása
A környezetvédelem jeles napjainak családias megünneplése
Rendszerszemléletre nevelés
Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása
A globális összefüggések megértése

1.2. A környezeti nevelés céljai szűkebb értelemben - Konkrét célok az iskolánkban












Legyen igényük a tiszta, rendes környezetre, ügyeljenek a tisztaságra és a rendre
Nevelőjük irányításával vegyenek részt a tanterem és a folyosó díszítésében; zöld
növények elhelyezésében és gondozásában
A hulladékot megfelelő tárolóba tegyék mind az iskolában, mind pedig iskolán
kívül
Az iskola épületébe letisztított cipővel lépjenek
Az iskola udvarán és környezetében óvják, védjék a növényzetet
Takarékosan használják az energiát: feleslegesen ne használják a világítást, ne
pazarolják a vizet,
Fűtési időszakban csak a szünetek alatt szellőztessenek, számítógépet és TV-t
feleslegesen ne hagyják bekapcsolva.
Vegyenek részt aktívan tereprendezésben és új növények ültetésében és az iskola
környezetének gondozásában és szépítésében
Használják balesetmentesen az iskola udvarán elhelyezett játszótéri játékokat és
ügyeljenek jelenlegi állapotuk megőrzésére
Vásárláskor a környezetre ártalmatlan vagy környezetbarát termékeket részesítsék
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előnyben az ártalmassal szemben.
Évente többször is emlékezzünk meg a környezet a környezetünk megfelelő
állapotának fenntarthatóságáról a Környezetvédelmi jeles napok alkalmával. (A
Víz világnapja

2. A környezeti nevelés céljaiból adódó feladataink

















Kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő
magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt
A környezet szeretete, védelme váljon a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi
alapelvvé
Érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt
Bekapcsolni őket a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába
Legyen meghatározó életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség vállalása
Váljon meghatározóvá a környezeti károk megelőzésére való törekvés
Képessé tenni, hogy személyes tapasztalatai alapján együtt tudjon működni a környezeti
konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
Elismertetni, hogy közös és egyéni kötelesség az emberiség közös öröksége; a környezet
minőségének fenntartása és javítása, az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti
erőforrások előrelátó és ésszerű felhasználása, minden egyes ember hozzájárulása a
környezet védelméhez
A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják
kapcsolni az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok
összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható válaszokat. Ennek során el kell jutni
odáig, hogy a tanulók képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek
összefüggő rendszerét.
Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfedeztetése
sem, ha nem alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat is keressenek a
tanulók. Fontos, hogy az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását
igényeljék, s az alternatívák értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek a helyes,
megfelelő válasz kiválasztására.
Nem elegendő a szemléleti alapok megteremtése, arra is szükség van, hogy közösen
fedezzük fel, hogy mit is tehetünk egyéni életünkben.
Megértetni a létminőséghez szükséges nem anyagi jellegű dolgok szerepét az életünkben.
A környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes
magatartásformák attitűdök, értékrend kialakítása.

3. A pedagógusok feladatai a környezeti nevelés megvalósulásáért







Az egyes szakórákon mindig beszélünk a tantárgyhoz kapcsolódó környezeti
problémákról
Javasolunk olvasnivalót, ajánlunk TV műsorokat, megnézünk video- és DVD filmeket,
kísérleteket végzünk a témákhoz kapcsolódóan
Kiselőadások tartására adunk alkalmat
Tanulmányi versenyeket szervezünk
Minél több kirándulást és tanulmányi sétát szervezünk
Folyamatosan felhívjuk a figyelmüket a takarékos energiafelhasználásra, a környezet
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megóvásának fontosságára szűkebb és tágabb értelemben egyaránt
Személyes példamutatásunkkal alakítjuk a gyermekek szemléletét, gondolkodásmódját
és viselkedését
Tudatosítjuk a tanulókban, hogy ők maguk is sokat tehetnek a környezet és saját
egészségük megóvása érdekében.

A siker eléréséhez vezető tevékenységek tervezése
A céljaink eléréséhez szükséges tevékenységeket két csoportba lehet osztani: tanórai és
tanórán kívüli programok.

4. Környezeti nevelés a tanórán
A tanárok a tanmenetben megjelölik valamilyen módon azokat az órákat, amelyek tananyaga
szorosan kapcsolódik a környezeti nevelési célkitűzésekhez. Ezek a témák évfolyamonként és
tantárgyanként a következők:


A környezeti nevelés lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán

Az iskolába kerülő gyermekeket két iskolaotthonos pedagógus gondjaira bízzák. A tanítók
által kialakított környezet, az általuk nyújtott viselkedési minta, értékrend a környezeti
nevelés szempontjából is döntő. Az esztétikus, rendezett környezet, a mindennapi élet
megszervezése segíti a kisiskolásokat az új környezetben való eligazodásban, és felkelti a
vágyukat az iskolai élethez, a munkához nélkülözhetetlen tisztaság és rend iránt. Bár tudjuk,
hogy a kisgyerekek először az olvasás, írás, számolás rejtelmeivel vannak elfoglalva, szívesen
csodálkoznak rá egy-egy természeti jelenségre, szépségre is. Az iskolaérett gyermek
közvetlen környezetének számos jelenségével találkozott már, sok személyes emléke,
tapasztalata van, de ennek olykor nincs is tudatában. A tanítók dolga, hogy a mozaikszerű
tudásdarabokat egymás mellé illesszék, rendszerezzék.
Az elsősök természetszerűen fogadják el a tanítók magatartását, viselkedését, utasításait,
véleményét. A tiszta környezet (beleértve a mellékhelyiségek, az iskolaudvar állapotát is), a
mozgásigény kielégítése, a szétválogató hulladékgyűjtés (elemek, papír, komposztálható
ételmaradékok) napi gyakorlata természetes velejárói lehetnek a tanulók hétköznapjainak. A
későbbi években ez a kör bővülhet, tudatosodhat. A tanítók egyben osztályfőnökök is: az
osztály életének szervezésében hatékonyan segíthetik a környezeti nevelést. (állatok,
növények gondozása az osztályteremben; a környezetvédelem jeles napjainak megünneplése;
kirándulások szervezése az élő természet és az épített környezet szépségének átélésére stb.) A
családdal való kapcsolata lehetővé teszi, hogy közös programok szervezésével a szülőkre is
hatással legyen.
TERMÉSZETISMERET
1.osztály
Az időjárás elemeinek és változásának megfigyelése, rajzos rögzítése. A megfigyelés során a
víz megjelenési formáinak felismerése. A közvetlen környezetben előforduló gyakori
növények, állatok megfigyelése. Elemi ismeretek a növénygondozásról. Érzékszervi
tapasztalatszerzés a tanító irányításával. A sokféleség bemutatása. Növények gondozása az
osztályban.
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2.osztály
Az élőlények változásának megfigyelése az időben (növekedés, fejlődés, pusztulás). Az idő és
az életmód kapcsolatának észrevétele (téli álom, költöző madarak). A környezet
szervezetünkre gyakorolt leggyakoribb ártalmas hatásai (pl. napsugárzás, hő, zaj, szennyezett
levegő, víz, talaj, erős fény, a képernyő hatása, vérszívó élősködők). Természeti értékeink
szépségének felfedeztetése. A vadon élő és a tenyésztett, kedvtelésből tartott állatok élete
közötti különbség. Az állatok viselkedésének megfigyelése, összehasonlítása.
3.osztály
Életünk nélkülözhetetlen környezeti feltételeinek vizsgálata. A környezet változásainak hatása
életünkre. A növények életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. A környezet
változásainak (pl.: fény, talaj időjárás, szennyező anyagok) hatása a növények életére.
Egyszerű kísérletek az életfeltételek bizonyítására - palánták nevelése különböző feltételek
között: fény, víz, talaj megvonása, talaj szennyezése.
4.osztály
Az otthon tisztasága, szennyező forrásai. Környezetünk tisztasága, szennyezettsége. A
lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége. Szennyezőforrások a
környezetben, a szennyezés hatása az élőlényekre, az emberre. A megelőzés, a védekezés
lehetőségei. Annak észrevétele, hogy jelen cselekedeteink befolyásolják a jövőt. Kapcsolat
keresése az ember tevékenysége és a természet veszélyeztetettsége között. Jelenlegi
viselkedésünk, szokásaink és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű összefüggések
felismerése. A környezet szennyeződése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, az
önvédelem lehetőségeinek megismerése.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
1.osztály
Rácsodálkozás a természet szép látványára. Élmények, személyes hangú kifejezése rajzokban.
Harmonikus környezet kialakítása az osztályban: képek, függönyök, növények. Az esztétikum
fenntartása.
2.osztály
Konstruálás talált tárgyakból (pl. termések, textilek, nemezelés gyapjúból). Bábok
zöldségekből: krumplimalac, káposztatündér, szemétszörnyek készítése. Változások tudatosan
megfigyelt vizuális jellemzőinek megjelenítése (pl.: évszakok, időjárás).
3.osztály
A közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélése, jellegének leírása. Séták,
kirándulások alkalmával a jellemző színek, formák megfigyelése, később ennek felelevenítése.
4.osztály
Tapasztalati úton megismert folyamatok jellegzetes állapotainak ábrázolása (pl. egy növény
élete). Az épített környezet elemzése a rendeltetés és forma legegyszerűbb összefüggéseinek
vizsgálatával. Város, falu konstruálása. A jellemző formák megkeresése. Játszótér tervezése,
makett készítés.
TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL
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1.osztály
A természetes és mesterséges környezet anyagai. A lakás, az iskola, a játszótér tárgyai és
anyagaik. A természetes anyagok. Az anyagokhoz kötődő mesterségek Ismerkedés az
anyagokkal, pl.: agyag, homok, fa, termések, levelek, szalma, nád. Az anyagok
tulajdonságainak vizsgálata érzékszervekkel.
2.osztály
Az ember és környezete. Az évszakok és az időjárási elemek megismerése. A környezet káros
hatásainak felismerése és a védekezés módozatainak fölsorolása. A természetes és az ember
alkotta környezet megkülönböztetése, jellemzőik elmondása.
3.osztály
A háztartást megkönnyítő eszközök megismerése és használatuk gyakorlása. Helyes idő-,
anyag- és pénzbeosztás. A háztartásban előforduló különböző energiafogyasztó berendezések
megismerése, energiafogyasztásuk összehasonlítása. Környezetbarát fogyasztási szokások,
hulladékkezelés, víztakarékosság.
4.osztály
A városi és falusi élet összehasonlítása és vélemény megfogalmazása. A nagyvárosi élet
előnyeinek és hátrányainak megbeszélése. Különböző közlekedési módozatok
környezetszennyezési problémái. Környezetbarát szállítási módok. Az anyagok átalakítása.
Az alapanyag, a résztermék, a félkész termék, a termék, a hulladék és a melléktermék
fogalma.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1–4. osztály
A mindennapi életből, a természeti környezetből vett témán alapuló rövid szépirodalmi
művek, versek, prózai alkotások, ismeretterjesztő művek. Nemes Nagy Ágnes: Madarak
Móra Ferenc: A másik macska, Kányádi Sándor: A születés öröme, Fekete István: Tüskevár.

TESTNEVELÉS
1–2. évfolyam
A mozgás örömének átélése, a szabad levegőn való tartózkodás fontossága. Az időjárás
elemeinek közvetlen megtapasztalása.
3. évfolyam
A természeti környezet sajátosságai a túrák során. Helyes viselkedés a természetben.
Természeti értékeink megismerése.
4. évfolyam
Szabadidős sporttevékenységek. Helyes viselkedés a természetben. A zaj is szennyezi a
természetet! Tájékozódás a terepen.

ÉNEK-ZENE
1–4. osztály
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Időjárásra, időjárás-változásra, évszakokra, természetre utaló mondókák. Jeles napok,
ünnepkörök dalai.



A környezeti nevelés tartalma az általános iskola felső tagozatán

A kerettantervi tartalmi szabályozás a tanítási-tanulási folyamat tartalmainak kijelölésével
számos lehetőséget teremtett a környezeti neveléshez. A kerettanterv szövegéből kiemeljük a
környezeti neveléshez szükséges és lehetséges tartalmakat. A helyi tantervek elkészítésekor
ezeket a tananyagrészeket tekintsük kiindulási alapnak.
Az adott évfolyamon szükséges a különböző tantárgyak környezeti neveléshez kapcsolódó
tartalmainak összekapcsolása, integrálása. Ezáltal hatékonyabbá és intenzívebbé válhat a
tanítási-tanulási folyamat, a gyerekek környezetképe egységesebb lehet. A
természettudományos tárgyak és a „humán” tárgyak tartalmainak összekapcsolása a helyi
tantervben áttekinthető és kialakítható.
A helyi tanítási-tanulási módszerek szerepe sem elhanyagolható, hiszen a terepmunka
lehetősége, az iskolán kívüli tanulási-megismerési tevékenységek köre, az iskola
felszereltsége, a korszerű és hatékony informatikai-kommunikációs kultúra egyaránt
meghatározzák a tananyagtartalmak megvalósításának potenciális körét.

Magyar nyelv és irodalom
Tájleírás készítése valóságos vagy elképzelt tárgyról, lakókörnyezetünkről. Környezet leírása,
közlése és a környezeti leírás befogadása. (pl. Petőfi Sándor: Az Alföld) Környezet
ábrázolása, leírása. Példakép megfogalmazása, ballada feldolgozások drámapedagógiai
módszerekkel. Gyűjtőmunka csoportosan vagy egyénileg. A mindennapi élet kérdéseinek
megválaszolásához ismeretanyagok keresése a könyvtárban. Saját vélemény megfogalmazása.
Versek összehasonlító elemzése. Állampolgári nevelés a környezeti nevelésben. Erkölcsi
ítéletalkotás, véleményalkotás. Verselemzések.
Idegen nyelv
Képleírás, párbeszéd, fogalmazás, beszélgetés, vita, monológikus beszéd. Újságcikkek,
fordítások, képek gyűjtése, tabló készítése. Természeti környezetben megtartott óra. Célzott
megfigyelések az élőlényekről, beszélgetés. Video, kiselőadás, szituációs párbeszéd.
Matematika
A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak megismertetése;
adatok gyűjtése környezetünkből; matematika a természettudományokban. Statisztikák
készítése, értelmezése. Táblázat-, grafikonkészítés. Átlagszámítások. Pénzmegtakarítási
lehetőség a családban: pl. otthoni, éttermi étkezés összehasonlítása, menühöz valók árának
becslése, megtudakolása. Mérések teremben, udvaron. Számítások környezetszépítéssel,
védelemmel kapcsolatban: (pl. Mennyibe kerülne az iskola udvarának füvesítése? Hány
tanuló tartózkodhat a teremben, ha fejenként 3 köbméter levegőre van szükség stb.) A
matematikaoktatásba beépíthető sok környezeti nevelést szolgáló példa, amely a valóságból
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indul ki, absztrakt gondolkodással, számításokkal folytatódik, végül az eredmények és a
tapasztalatok összevetésével fejeződik be.
Informatika
5. évfolyam
Ember- és környezetkímélő munkakörnyezet kialakítása, megóvása. A káros hatások
ellensúlyozásának ismertetése (alacsony sugárzású monitor, helyes testtartás stb.). Az
informatika oktatás során keletkező szennyező hulladékok szelektív gyűjtése (tonerek,
patronok, stb…).
6. évfolyam
Munkaeszközök optimális működésének megismerése, kíméletes géphasználat. Tudatosodjék
a tanulókban, hogy természetes emberi törekvés az egészség és környezet egyre
színvonalasabb megkímélése, ennek érdekében újabb, káros hatásoktól egyre mentesebb
termékek megjelenése az informatikai piacon is.
7. évfolyam
A hardverismeretnél ismételten kitérünk az ergonómiai elvekre, a hitech alkatrészek
környezet- és egészségkímélő hatására. Táblázatok összeállítása környezeti katasztrófákról,
környezetbarát anyagokról és eseményekről. Elektronikus levelezés, Ergonómiai elvek és
megoldások megismerése. Tudatosítsuk, hogy az e-mail nemcsak gyors, de papírt sem
fogyaszt, így papírt, fát, környezetet kímél. Szállítási feladatok sincsenek, így üzemanyag
takarékos közlési mód is. Böngésző programok által a hazai és nemzetközi környezetvédő
szervezetek pályázatainak, irodalmának, felhívásainak figyelemmel kísérése.
8. évfolyam
Dokumentum és prezentáció készítése aktuális környezetvédelmi témában (védett állatok stb.)
problémák, lehetséges megoldások. A gyűjtőmunka anyagának feldolgozása
szövegszerkesztéssel, kiegészítése saját rajzzal, beszkennelt, letöltött képpel.
Történelem és állampolgári ismeretek
5. évfolyam
A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített környezetért
való felelős magatartás kialakítására. Természet és gazdaság görög és a római világban.
Egyéni beszámolók, kiselőadások könyvek, filmek alapján a környezeti adottságok és az
ebből eredő tevékenységekről; mivel jártak a hajóépítésekhez szükséges nagy mennyiségű
fakitermelések rajzok, festmények és makettek készítése.
6. évfolyam
Falvak elhelyezkedése; épületek, szántók, legelők, kert; eszközök; az évszaknak megfelelő
munkák; az erdő adta megélhetési lehetőségek megfigyelése feladatlapok segítségével
rögzítése, feldolgozása Az ipar megjelenése és természet-átalakítása: Egyéni beszámolók,
kiselőadások: Európa gazdagodása és fejlődése milyen „árat” fizettetett az indiánkultúrákkal
és népekkel.
7. évfolyam
A polgári átalakulás: a mezőgazdaság és a gépek forradalma. Az iparvárosok kialakulása.
Kiselőadások a természeti környezet átalakításáról /bányászat, folyószabályozás / és
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szennyezéséről; az épített környezet és az emberi kapcsolatok elsivárosodásáról /munkás
bérlakások/ és gazdagodásáról /gyártulajdonosok palotái, úthálózat, vasúthálozat/; ez utóbbi
környezetszennyezéséről.
8. évfolyam
Az ökológiai problémák: külföldi és hazai jó és rossz megoldásokról; a bekövetkezett
katasztrófákról és arról, hogyan lehetett volna elkerülni őket /pl. 2000. évi hazai árvíz/; a
régiók, a kisebb közösségek, az osztály lehetőségei (papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, a
szemetelés, a zaj-, idegiártalmak csökkentésére). A népességrobbanás a világ szegényebb
felén. A globalizáció problémája. Az Európai Unióba való belépésünk problémái: előzetes
gyűjtőmunka alapján beszélgetés arról, mit tehet az ország, és mit tehet az egyén, akár a
tanuló is, hogy a csatlakozás előnyeiből minél többet élvezhessen; a hátrányokat pedig a
lehetőség szerint minimalizálja.
Fizika
7. évfolyam
Annak felismertetése, hogy a fizikai ismereteket természeti környezetünk megóvásában is
hasznosítani lehet. Közlekedőedények: környezetvédelmi vonatkozások: kutak, vizek
szennyezettsége. A víz fizikai tulajdonságainak vizsgálata, érzékszervi vizsgálatok. Kísérlet:
különböző szerkezetű talajok víz- áteresztő, vízmegkötő képessége. Cikkek, képek gyűjtése a
víz- és talajszennyezésről, azok hatásáról. A nyomáskülönbségen alapuló eszközök
környezetvédelmi hatásai. Egyszerű mérések adatfeldolgozás, grafikonok, diagramok
értékelése.
8. évfolyam
Az egyes elektromos fogyasztók, háztartási gépek teljesítményének, fogyasztásának
megállapítása. Az energiatakarékosság globális stratégiai jelentősége. Az energiatakarékosság
hétköznapi, gyakorlati megvalósítása. Galván-elem szétbontása tanári felügyelet mellett.
Az elektromos áram hatásai a környezetre. Az elektromos energia előállítása: az atomerőmű.
Elektromos fogyasztás összehasonlítása neoncsövek és izzólámpák esetén, számítások.
Háztartási energiafogyasztással kapcsolatos kiadások elemzése, energiatakarékossági
lehetőségek otthon, iskolában. Fogyasztásmérők leolvasása.
Természetismeret
5. évfolyam
Az időjárás és az éghajlat elemei: Tapasztalatgyűjtés, megfigyelések, egyszerű mérések
kísérletek. Meteorológiai megfigyelés, időjárási adatgyűjtés, mérési adatok csoportosítása,
ábrák, grafikonok elemzése. Évszakok jellemzése. A víz körforgása. A vízkészletek védelme.
A víz fizikai tulajdonságai, kísérlet: halmazállapot változása. Hogyan takarékoskodhatunk a
vízzel? Számítások. Cikkek, aktuális hírek gyűjtése vízszennyeződésekről. A talaj védelme.
Felelős magatartás a természetben.
6. évfolyam
A hazai élővilág. Az erdők és védelmük. A füves területek és védelmük. A lakóhely
környékének védett, és nem védett természeti értékei. Megfigyelések, vizsgálódások
természeti környezetben. Kirándulás, terepgyakorlat. Feljegyzések, fajlista készítése.
Környezetkárosító tényezők elemzése. A lakóhely épített és természeti értékeinek felfedezése,
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tanulmányi séta. Feljegyzés a környezet állapotáról, javaslat védelemre. Napló, poszter
készítése helyi értékekről.
Földünk és környezetünk
7. évfolyam
Afrika: elsivatagosodás. Amerika: az ültetvény, a farmvidék, a technológiai park és az
agglomerációs zóna mint tipikus táj. Európa: az országok kapcsolata a földrajzi környezettel.
Szemelvények gyűjtése a természeti környezetet veszélyeztető folyamatokról. Környezeti
problémákkal kapcsolatos videofilm megtekintése, megvitatása. Beszélgetés a megújuló
energiaforrások hasznáról, a kőolajszállítás veszélyeiről. TV, sajtóanyag, gyűjtőmunka.
Példák gyűjtése a természeti adottságok és a gazdasági élet kapcsolatáról, csoportmunka.
Kiselőadások egy-egy ország természeti, gazdasági sajátosságairól, értékeiről, kapcsolatairól
más országokkal. Térképek, ábrák, statisztikai adatok elemzése.
8. évfolyam
Magyarország természeti adottságai, erőforrásai, medencejellege. A belvíz, az árvíz és a
hóesés okozta veszélyek. Kiselőadások, beszélgetés, összefüggések keresése. Fotók,
képeslapok gyűjtése, tabló készítése. Grafikonok elemzése a folyóvizek szennyezettségének
helyzetéről. Népesedési folyamatok: statisztikai adatok elemzése. Népesedési problémák
okainak feltárása. Számítási feladatok népsűrűséggel kapcsolatban. Idegenvezetői kiselőadás
hazánk nevezetességeiről.
Kémia
7. évfolyam
A megismert anyagok szerepe a mindennapi életben helyes használatuk, egészség- és
környezetkárosító hatásaik. A környezetünkben előforduló legismertebb kémiai változások
felismerése, értelmezése. Az ivóvíz paraméterei. Kísérlet: desztillálás (kémiailag tiszta víz ).
Oldatok kémhatása, mérések , pH. A vízkeménység okai, következményei, kísérlet: cserepes
virág öntözése kemény vízzel, vegyszeres vízzel. Beszélgetés, tanulói gyűjtőmunka,
kiselőadások a vegyszerek élővilágra gyakorolt hatásáról környezet-szennyezésekről.
Légszennyezéssel kapcsolatos adatok elemzése. Ismerjék meg az elterjedt vegyszereket, ezek
élettani hatásait.
8. évfolyam
A környezet terhelését csökkentő lehetőségek a mindennapi életben. Szervetlen anyagok a
természetben és a mindennapokban. Talaj: Na, CaCO3, K, Mg, Si stb. Víz: keménység, vízkő,
savasság. Építkezések anyagai. Korrózióvédelem. Környezeti kémia: energiagazdálkodás,
tűzifa, természetes és mesterséges szenek, kőolaj, földgáz, atomenergia, elektromos áram.
Megújuló energiahordozók, energiatakarékosság. Levegőszennyezés: üvegházhatás, savas
eső, szmog. Vízszennyezés, kémhatás, iontartalom, szerves szennyeződés, szennyvíz és
tisztítása.
Biológia
7. évfolyam
A földi élővilág általános jellemzése. Az életközösségek pusztulásának okai, védelmük
jelentősége a földi élet és az ember szempontjából. A forró övezet: az őserdők pusztulása és
védelme, az elsivatagosodás. A mérsékelt övezet: a lomberdők, a füves puszták, a tajga és
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védelmük. A hideg övezet: a tundra, sarkvidék és védelmük. Tengerek: életközösségek,
szennyezés megelőzés és öntisztulás. Videó- anyagok megtekintése, szakirodalmak
tanulmányozása, aktualitások figyelemmel kísérése, megbeszélése. Önálló információgyűjtés
különböző életközösségekről, élőhelyekről. Az élőlények életmódja, élőhelye, szervezete
közötti összefüggés megfigyelése. Szituációs játék az ember bioszférára gyakorolt hatásával
kapcsolatban. Rendszerezés: különböző élőlénycsoportok jelentősége és védelme,
táplálékláncok
8. évfolyam
A mozgásszegény életmód következményei. A légzőszervekre ható környezeti ártalmak, a
dohányzás káros hatásai. Az egészséges táplálkozás. Az ember egészsége is veszélyben van a
természetrombolás révén. Környezetkímélő életforma kialakítása.
Technika és életvitel
5. évfolyam
Az ember környezet-átalakító tevékenysége. Lakóhelyünk veszélyeztetettsége. A városi és a
vidéki közlekedés. A levegőszennyezés és elkerülésének módjai. Egyszerű levegő tisztasági
vizsgálatok: szálló porszennyeződés kimutatása közlekedési út mentén és attól távolabb, pl.
fás területen. Forgalomszámlálás: adott idő alatt hány db gépkocsi halad el? (Csoportmunka)
Háztartástan: egészséges táplálkozás, a hulladékok kezelése. Megfigyelés: mit tartalmaz a
háztartási szemét? Hogyan csoportosíthatjuk a hulladékokat?
6. évfolyam
Gazdálkodás a természeti erőforrásokkal. Beszélgetés az ember és a természet kapcsolatáról, a
természet anyagainak hasznosítási módjairól. Képek, szemelvények gyűjtése, bemutatása
környezetkárosító hatásokról. Videofilm megtekintése környezetkímélő technológiákról.
Kiselőadások a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségéről, a hulladék újrahasznosításáról. Az
iskola szelektív hulladékgyűjtési lehetőségének megtervezése.
7. évfolyam
A fosszilis energiahordozók. A savas esők. Az erőművek bemutatása. Alternatív energiaforrások: (nap, szél, biomassza, geotermikus energia). Az alternatív energiahasznosítás (pl.
napkollektor) egyszerű bemutatása. A közlekedési eszközök környezetkímélő használata.
Szituációs játékok közlekedési szokásokkal kapcsolatban. Energiatakarékosság a lakásban.
Villany-, gázszámlák tanulmányozása. Hogyan takarékoskodhatunk otthon, és az iskolában az
energiával?
8. évfolyam
A természet kizsákmányolása a fenntartható fejlődés. A napelemek és egyéb környezetkímélő
energiaforrások. Víztakarékosság. Energiatakarékosság lehetőségei a fűtés során.
Környezetkímélő közlekedési eszközök. A jövő környezetkímélő közlekedésének
megtervezése. A fogyasztói társadalom és a reklám. Vízzel való takarékoskodás megtervezése
otthon, iskolában. Hétvégi vagy napi bevásárlásaink során mi az, amire nem volt szükségünk?
Mit vásároltunk fölöslegesen, miért (listázás, indoklás)?

Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés
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A gyerekek osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a
különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló
iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok azonban bővülnek, e tennivalók körül is egyre
több a bizonytalanság. Az iskola szellemiségén, a vezetői elvárásokon túl az osztályfőnök
személyisége és elhivatottsága döntő a gyerekekben kialakuló, formálódó valóságkép
kialakulásában. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a
szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. Igényessége,
elvárásai, értékrendje a tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is
befolyásolhatja.
Az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó a környezeti nevelés
szempontjából. Inkább általános tájékozottsága, problémafelismerő- és feldolgozó-képessége
segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben
pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja.
Egy osztályterembe való belépéskor már ránézésre látszik annak hangulata, atmoszférája.
Tükröződik valami a benne élő közösségről, abból, ahogyan a tanulók saját maguknak
teremtett környezetükben élnek. Ismerősként cseng ez az év eleji feladat: teremdíszítés.
Szerencsés esetben ez nem öncél, hanem határozott környezetkialakítási terveket rejt,
tartalmakat fed. A mikrokörnyezet felfedezése, igényes, gondos alakítása, megóvása életünk
minden helyszínén fontos lépés. Nem egyszerűen dekorálás tehát, hanem a környezetkultúra
fejlesztésének eszköze.
A környezet megóvására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése,
életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt a
közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.
Kiemelkedő szerepet játszik az osztályfőnök abban is, hogy összefogja a szaktárgyak idevágó,
de a hagyományos tanórai kereteket megbontó tevékenységeit, illetve lehetőségeit. Például:
óhatatlanul felmerülnek a fogyasztói társadalom problémái: táplálkozási szokások, az iskolai
büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság
az iskolában. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciók is
kiegészíthetik és összefűzhetik az egyes szaktárgyakat.
Az osztályfőnöki tevékenység eredményességét fokozza, ha az osztályfőnöki órák témájának
kínálata nem ad hoc jellegű, ismétlődésekkel teli, hanem legalább egy, de inkább négy évre
tervezett sokszínű szocializációs program. Tervezése az osztályban tanító valamennyi
pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. A tanári együttműködésnek ez a formája a
testület erejét fokozza, hatékonyságát növeli. Természetesen mindez az osztályfőnök
összetartó munkájára épít.
A következőkben néhány témakör olvasható, amely köré egy-egy tanév során (az életkort és a
tanulmányokat figyelembe véve) az osztályközösség környezeti nevelése szerveződhet:
5. évfolyam - A közösségben elfoglalt hely. Felelősségvállalás.
Saját környezetünk megteremtése. Szűkebb, tágabb környezetünket nemigen ismerjük,
megszoktuk, elsiklunk fölötte. Szükségszerű évnyitó feladat az osztály egészére nézve a saját
környezet megteremtése. A közösségben elfoglalt helyet erősítheti, javíthatja. Elismerést
érdemel az ez irányú felelősségvállalás. Emellett az iskolai környezetből, a lakóhelyről való
kilépés – a tágabb környezettel való ismerkedés – szélesítheti a skálát. Kézenfekvő lehet
valamely helyi környezeti értékkel való virtuális és valós találkozás. Helyünk a szomszédok
közösségében: Mit adunk? Mit kapunk? Mit tehetünk?
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6. évfolyam - A környezet hatásai.
Természeti értékek. Természetvédelmi, környezetvédelmi rendszerek A környezetet mi,
emberek károsítjuk, romboljuk A természet értékeit olykor nem vesszük észre, nem
értékeljük. Mi segíthet? A megfelelő ismeret. Majd erre építve a megóvás és az értékteremtés
iránti szándékot és cselekvőkészséget kell formálnunk. A nemzeti parkokba való ellátogatás
például, biztos hátteret adhat a hazai, sokszínű természeti környezet megismeréséhez.
Eközben a környezetünket ért „támadások” is felismerhetőkké lesznek. Feltérképezésük
megalapozza a következő év tennivalóit.
7. évfolyam - A fogyasztói társadalom. A hulladék
Tudjuk, hogy nem jól csináljuk. És mégsem változtatunk vásárlási szokásainkon? Mit
veszünk? Mikor, miért? Hogyan vagyunk átverve, manipulálva a csalóka reklámok által?
Miért vásárolunk drága pénzen hulladékot? Hol van a szemét, amikor nincs? Valóban eltűnt,
vagy csak nem látható? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre keresünk választ. Vásárlási
felmérések, interjúk, kérdőívek segíthetik a feltárást Szennyvíztisztító, hulladéklerakó
felkeresése a megoldás egyik lehetőségét mutatja be.
8. évfolyam - A varázsszó: energia
Miből lesz? Talán a semmiből keletkezik? Mivé válik? Hol tűnik el észrevétlenül? Valóban
eltűnik, vagy átalakul? Mit ad nekünk, és mit vesz el unokáinktól? Tegyük láthatóvá,
megfoghatóvá, mérhetővé, utolérhetővé! Látogassunk el valamilyen bányába, erőműbe,
közüzemi szolgáltatóhoz. Vegyük „nagyító alá” közüzemi számláinkat!
5. A tanórán kívüli környezeti nevelés színterei, lehetőségei
A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések
feltárásával meg kell alapozni, hogy lehetővé váljon a környezetért, a jövő generációkért
felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.
Tanulóknak adott feladatok – Kiadunk egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört
önálló kutatásra, feldolgozásra. A tanulók motiválása történhet pályázat kiírásával, a legjobb
munkák díjazásával. A születendő munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, fotó,
irodalmi alkotás.
Akciók – Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szervezünk
olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy
globális környezeti problémára. A megmozdulást szervezhetjük magunk is, de
csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl. Föld napja,
Madarak és Fák Napja programjai, a Víz világnapja projekt keretében kistérségi verseny
szervezése).
Kiállítások – Rendezünk iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható
környezetvédelmi kiállításokat (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket, helyi problémákat
bemutató kiállítás). Jó lehetőség a környező iskolákkal való kapcsolattartásra.
Iskola, zöld könyvtár, zöld videótár – Az iskolai könyvtárban létesítünk külön polcot a
környezeti témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a
megoldással a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben
kutatnak, olvasgatnak.
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Média – Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert legyen a
helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával, és
gondoskodunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények megismertetéséről.
Kirándulás – Szervezünk egy- vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét téma
részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk
kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi
területekre, vadas-parkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés – Ha van lehetőség bevonni a helyi hatóságokat,
szervezzük az egész iskolára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást
legalább a papírhulladék, a szárazelem és a szerves hulladék vonatkozásában. Ezen
tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős mértékben kihathat a tanuló tágabb környezetére
is.
Vetélkedők, tanulmányi versenyek – Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat arra ösztönözzük,
hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken.
Művészeti csoportok, ünnepségek – Kihasználjuk a művészetek iránti érdeklődést. Néhány
problémára próbáljuk ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel. Szervezünk irodalmi
műsort (pl. a víz világnapján). Természetes anyagok felhasználásával készítük el egy
környezetbarát lakóház, porta modelljét. Élünk a drámapedagógia korszerű módszereivel is.
Iskolánkban a következő környezetvédelmi jeles napokat ünnepeljük meg a tanév folyamán:
március 22.
április 22.
május 10.
június 5.
szeptember 22.
október 5.

A Víz Világnapja
A Föld Napja
Madarak és Fák Napja
Környezetvédelmi Világnap
Autómentes Nap
Az Állatok Világnapja

V. Fogyasztóvédelmi program
1 – 8. ÉVFOLYAM
CÉLOK, FELADATOK
A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának
kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való
képviselete jelenti.
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag
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megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van
szó, amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat
érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és
társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek,
mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún.
cselekvési kompetenciák fejlesztése.
Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A
tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú
folyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat,
megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói
érdekeinek érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett.
A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelésoktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket,
hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a
gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább
jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a
kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a
jogérzék, kellő fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend
és a vállalkozásismeret is.
A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról
hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési
folyamatba.
A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismerése
és megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek sokszor az
olcsó, akciós termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára, utazásra,
erősen differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak
megtakarítani. E gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztási minták
kialakítását segítheti a korrekt sokoldalú tájékoztatás és információ áramlás.
A fogyasztóvédelmi oktatás során a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend
alakítására fektetünk hangsúlyt. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy
technikai kérdés, hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos
viszony.
Az értékek formálásában lényegesnek tartjuk:
-

a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése
az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása,
a természeti értékek védelme.

Fontosnak ítéljük továbbá a fogyasztás során:
-

a tájékozódás képessége,
a döntési helyzet felismerése és
a döntésre való felkészülés.

Megismertetjük a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket
e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a
fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.
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A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontosnak tartjuk, hogy
az általános iskola befejezésekor a diákjaink értsék, és a saját életükre alkalmazni tudják
az alábbi fogalmakat:


Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív
marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos
mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának
és megoldásának képessége és készsége jellemez.



Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti
problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban
keresendő. Mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk
gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú volta, mennyisége, valamint annak
összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk
elszennyezéséhez. E szemlélet a környezet szempontjait is figyelembe veszi, ökológiailag
tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük
megtartására törekednek.



Környezettudatos fogyasztás: Kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú,
bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem
kizsákmányoló fogyasztás között.



Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan
módon való felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget
eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok
használatát, valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás,
illetve termék teljes életciklusa során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek
szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek veszélybe.



Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén
érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.

A fogyasztóvédelem beépülése az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba a következőképpen épülnek be a
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak:


Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései



Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások



Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák);



Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások;



Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái



Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül,
táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás



Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok,
háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk



Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói
veszélyforrások, telefónia



Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám
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története stb.


Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai tantárgy-közi projektek (pl. Hogyan
készül a reklám? A zsebpénz )

Tanórán kívüli tevékenységek
(vetélkedők, versenyek, rendezvények)


Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)



Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel,
cégekkel)



Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az
ezzel kapcsolatos foglalkozások

Módszertani elemek
1. Úgy tartjuk, akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem a
hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó
oktatásból préselünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a
fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás területén. Ilyen készségek:


a kritikus gondolkodás,



az egyéni és csoportos döntéshozás és a problémamegoldás

A készségfejlesztésnek tartalmazni kell:


az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés,



információfeldolgozás,



a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit.

2. A fogyasztói szokás-alakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek
együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így
a családok és közösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat.
3. A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus
legfontosabb segítői és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel,
vásárlással, fogyasztói döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után
segítünk abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói
szokásait. Az adatkezelési szabályokat betartva ismereteket gyűjtetünk a családok
vásárlási szokásairól. Az információk adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy a
pedagógus pozitívan befolyásolja a család vásárlói magatartását.
4. A
hagyományostól
eltérő
tanulásszervezési
formák
alkalmazása,
projektprogramok indítása megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem
oktatásának, a kritikus, független gondolkodás fejlesztésének.
Fontosnak véljük, hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban
tipikus helyi és globális problémákon keresztül.
-

Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól
Riportkészítés az eladókkal
Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika
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-

Egyéni és csoportos döntéshozatal
Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása
Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában
Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel
Szimulációs játék, esettanulmány
Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci
magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése)
Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)

VI. Nevelési-oktatási célok, ezek színterei
1. Az általános iskola funkciói:
Ld. a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. többször módosított törvényben foglaltakat!
2. Közvetítendő értékek, az iskola pedagógiai programjának alapelvei:
2.1. Az iskola emberképe
Az ember
 szabad választásra és döntésre képes szuverén személyiség, akinek élete másokkal
való kölcsönhatásban teljesedik ki.
 életét egyszeri és megismételhetetlen történésként éli meg: feszültségekben és
harmóniára törekvésben önmagával, a többi emberrel, a környező világgal.
 kultúrateremtő lény, aki alakítja környezetét, benne önmagát is, mivel része annak.
 felelősséggel rendelkező lény, akinek feladata, hogy óvja és gazdagítsa önmagát, az
emberi közösséget, a környező természetet.
2.2. Az iskola embereszménye
Diákjaink felnőve olyan emberré váljanak, aki
 életigenlő, bizakodó, örülni tud, konfliktusokat feloldani képes.
 a kor tudományos eredményein alapuló ismeretekkel és világképpel rendelkezik.
 elfogadja az általános emberi és európai kultúra erkölcsi értékeit.
 akiben a szellemi értékek a jellemerősséget szolgáló edzettséggel párosulnak.
 saját és társai munkáját, eredményeit megbecsüli.
 a másságot elfogadni képes.
 szolidáris a hátrányos helyzetűekkel.
 együttműködésre, felelős és önálló feladatvégzésre kész.
 szereti családját és hazáját, érte cselekvésre és áldozatra is hajlandó.
 megértést tanúsít a velünk együtt élő és szomszédos népek iránt, békében kíván
velük élni.
 ismeri a szűkebb közössége és az ország múltját, gazdasági, politikai és kulturális
helyzetét.
 a gazdasági, szellemi fejlődést előmozdítani képes.
 tevékeny, alkotó emberként kívánja leélni életét.
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Összefoglalva:
Az iskolánkban nevelt tanuló váljon felnőttként olyan emberré, aki elfogadja az egyetemes
emberi értékeket, tiszteletben tartja mások emberi méltóságát, kész együttműködni
embertársaival, valamint az őt körülvevő szűkebb – tágabb közösséggel, képes az önálló
ismeretszerzésre, önművelésre.
2.3. Alapelvek
Az intézményben tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább
felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik
magukat.
Ennek keretében:







a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott
követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük,
minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére
tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,
az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására
törekszünk:
- tanuló és tanuló,
- tanuló és nevelő,
- szülő és nevelő,
- nevelő és nevelő között.
- Kiemelt figyelemmel kezeljük a HHH tanulókat.

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb
pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket
kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből.
Ennek érdekében:
 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és
számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető
alapműveltséget nyújt,
 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a
természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl,
melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük
formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,
 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk,
 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit,
 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a
munkának becsülete legyen,
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törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni
a rosszat,
törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
normáinak és helyes formáinak kialakítására,
szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk
eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy
mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a
szülőföld iránti szeretetet.

Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván
venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:






rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről,
tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a
szülők, valamint falvaink érdeklődő polgárai,
ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a környezetünkben
található iskolákkal és közművelődési intézményekkel,
nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi
hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a
különféle rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett
megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt
vegyen.

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:




















humánus,
erkölcsös,
fegyelmezett,
művelt,
kötelességtudó,
érdeklődő, nyitott,
kreatív, alkotó,
becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
képes a problémák érzékelésére és megoldására,
gyakorlatias,
képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,
jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
van elképzelése a jövőjét illetően,
becsüli a tudást,
öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,
ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,
tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,
képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja
megfogalmazni szóban és írásban,
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a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
- nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
- a természet, a környezet értékeit,
- más népek értékeit, hagyományait,
- az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti
környezetben,
ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom)
együttélését biztosító szabályokat,
nem kirekesztő, elfogadja, befogadja a vele együtt integráltan nevelt –oktatott
SNI és HHH tanulókat
ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció
elfogadott formáit és módszereit,
viselkedése udvarias,
beszéde kulturált,
társaival együttműködik,
szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
képes szeretetet adni és kapni,
szereti hazáját,
megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
szellemileg és testileg egészséges, edzett,
egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden
egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb
diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.

2.4 Nevelési, oktatási alapelvek
Arra kell törekedni, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális
gazdagság előnyei.
Más kultúrák iránti toleranciára történő nevelés.
Az önművelődésre, a pontosságra irányuló tanulói igényesség kialakítása. (önellenőrzés,
önbizalmuk erősítése)
Tehetséggondozás, melyre több lehetőséget is felhasználnak a szaktanítók, szaktanárok.
(gyermekpályázatok, nyelvi versenyek, szakkörök, nemzetiségi tábor stb.)
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A tanulók jelentős része származását tekintve német nemzetiségi, a nyelvet viszont nem
beszélik, másodnyelvként sajátítják el annak nyelvi alapjait (a nemzetiségi nyelvoktatás
célja), a beszédkészség fejlesztésére különös hangsúlyt fektetve.

Hagyományápolás:



Ismerjék meg és ápolják a német nemzetiség szokásait, kulturális örökségét
Elődeik kultúrájának megismerésével nemzetiségi öntudatuk fejlődik

Hagyományteremtés:
Minden tanévben nemzetiségi programsorozatot tervez az iskola, melynek rendezvényeire
meghívást kapnak a környék német nemzetiségi iskolái, a hagyományokat még ismerő és őrző
szülők, nagyszülők. (Pl.: német nyelvű vers és prózamondó verseny, író-olvasó találkozó,
játékos nyelvi vetélkedő, diák-svábbál, népdaltalálkozó, nemzetiségi olvasótábor)
Főbb nevelési-oktatási feladatok:


Az alapvető nyelvi készségek megalapozása biztos lexikai és nyelvtani
ismeretekkel.



Az



A



A szóbeli készségek előtérbe helyezése mindennapi helyzetek eljátszásával,
dialógusok
dramatizálásával.



A minimum követelmény rendszeres és sokoldalú gyakorlása, ezzel a nyelvi
ismeretek
megszilárdítása.



A tudásszint rendszeres ellenőrzése, értékelése, a hiányosságok felmérése, pótlása.



Az írás, olvasás, a hallás utáni megértés, a beszédkészség fejlesztése mellett
figyelmet kell fordítani az érto, néma olvasás fejlesztésére. A 8. osztályt
befejezőknek ez a későbbiekben az önképzés alapja lehet.

alapkészségek
beszédkészség

fejlődésének

fejlesztése

különböző

rendszeres

ellenőrzése.

hanganyagok

felhasználásával.

A német nyelv oktatása lehetővé teszi a kisebbségi népismeret, kultúra valamint az irodalmi
értékek megismerését, formálja az azonosságtudatot.
Amennyiben a létszámkeret megengedi – a nemzetiségi származású gyermekek előnyben
részesítése mellett – egyéb nemzetiségi tanulóknak is lehetőségük van arra, hogy
tanulmányaikat az iskolában kezdjék illetve folytassák. Így az iskola tanulói megismerhetik
egymás kultúráját, megtanulják elfogadni és tiszteletben tartani a másságot. Ezzel az
intézmény az interkulturális program céljait is megvalósítja.

A nemzetiségi hagyományos nyelvoktató csoportokban a nemzeti, etnikai kisebbség
anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot az alábbi („A német honés népismeret kerettanterve) tanterv biztosítja.
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3. A sajátos nevelésű igényű tanulók integrált, inkluzív nevelésének – oktatásának
alapjai
3.1

Törvényi szabályozás:
Közoktatási Tv. IX. fejezet – Záró rendelkezések
121.§ 16., 28., 29.
2003. CXVI. tv – Költségvetés, normatívák
3.sz melléklet 21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

3.2

Alapelvek:
3.3 Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók speciális nevelésének
alapeszménye olyan elfogadó környezet kialakítása, ami a sérült gyermek
erényeit, sikeres próbálkozásait értékeli, másságát elfogadja, a sajátos értelmi
és személyiségállapotához igazodó nevelést – oktatást helyezi előtérbe, ezáltal
hozzájárul a gyermek harmonikus személyiségfejlődéséhez.
3.4 Az intézmény, mint inkluzív iskola vállalja a sajátos igényű tanulók, különös
tekintettel az enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi és beszédsérült,
mozgáskorlátozott gyermekek sérülésspecifikus ellátásához nélkülözhetetlen
többletszolgáltatások biztosítását:
3.5 a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatását
3.6 a sajátos nevelési igényű gyermek nevelését – oktatását a speciális tanterv
alapján, speciális tankönyvekkel, segédletekkel, speciális technikai
eszközökkel, speciális terápiák biztosításával.

3.3

Céljaink:
3.4 A fogyatékosságból eredő hátrányok, csökkentése, kompenzálása, a
képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus
szempontú támogatása.
3.5 A hátrányos szociokulturális környezetből érkezett tanulók felzárkóztatása,
beilleszkedési, magatartás és tanulási nehézségeiknek a leküzdése.

3.4

Kapcsolódó nevelési feladatok:
 az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális
pedagógiai segítségnyújtás
 a sérült tanulók folyamatos és szakszerű fejlesztése érdekében együttműködés
a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, a
kaposvári Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon (siketek intézete)
gyógypedagógusaival, a Kaposvári Egyetem CSVM Pedagógiai Továbbképzőés Szolgáltató Intézet szakembereivel.
 az együttműködés formáinak kialakítása – rögzítése, illesztése az aktuális
órarendbe
 a sérült tanulók megfigyelése, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak
értelmezése team- munkában a gyógypedagógussal, szakértői vélemény
alapján.
 a fejlesztés tervezése tanórai keretek között, a habilitációs, rehabilitációs
foglalkozások keretében egyéni és mikrocsoportos fejlesztő tevékenység
speciális pedagógiai segítségnyújtással, a gyógypedagógus által biztosított
speciális tantervre építetten
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 a gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek,
taneszközök beszerzése, felhasználásuk, beemelésük ütemezése a
gyógypedagógus irányításával
 a diagnosztizáló, formatív, szummatív tantárgyi mérések tervezése teammunkában a fent megjelölt intézmények, munkacsoportok szakembereivel.
 a tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározása, rögzítése
együttesen kialakított vélemény szerint
 a szülő bevonásával, a fent megjelölt intézmények, munkacsoportok
szakembereivel együttműködve
 igény és lehetőség szerint terápiás célú fejlesztő foglalkozások biztosítása az
intézményen kívül
 a befogadó osztályok tanulóközösségének, szülői csoportjának felkészítése az
inkluzív nevelés sajátosságaira, az előítélet-mentes együttgondolkodásra, a
másság feltétel nélküli elfogadására. A felkészítő program beépítése az
osztályfőnöki órák anyagába.
 az integrációt megelőzően az érintett tanulócsoportban komplex
helyzetelemzés készítése:
Szempontjai:
- az osztály aktuális komplex struktúrája
- az objektív adottságok figyelembevétele
- a pedagógiai értékelés által tükrözött szerkezete
- informális kapcsolatrendszere
- osztályon belüli tekintélyhierarchia
- szociális szerepek elemzése
- az adott osztály intézményen belül elfoglalt helye
4. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra,
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos
alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és
határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.


Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.



Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az
egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás
képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben
tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a
balesetek megelőzése).



Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés,
önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás,
szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum
befogadására és létrehozására.
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Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés,
tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.



A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.



Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség,
mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem.
Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok
kezelésére, készség a megegyezésre.



A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.



A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak,
jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és
hazaszeretet.



A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban
élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik
tiszteletben tartása.



Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása.
Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a
közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra
kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez
kapcsolódó folyamatos értékelés.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

Szokások kialakítását célzó,
beidegző módszerek.

Közvetlen módszerek
- Követelés.
- Gyakoroltatás.
- Segítségadás.
- Ellenőrzés.
- Ösztönzés.

Közvetett módszerek
- A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.
- Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,
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elfogadtatása.
- Hagyományok kialakítása.

Magatartási modellek
bemutatása, közvetítése.

Tudatosítás (meggyőződés
kialakítása).

- Elbeszélés.
- Tények és jelenségek
bemutatása.
- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.
- Magyarázat, beszélgetés.
- A tanulók önálló elemző
munkája.

- A nevelő részvétele a tanulói
közösség tevékenységében.
- A követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése a
közösségi életből.
- Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról.
- Vita.

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat
sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik
évfolyam végén:







minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az,
hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális
követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb
szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott
követelményeknek.)
rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás
követelményeknek a későbbiekben megfeleljen,
ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,
határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.

A célok prioritása
Szocializációs tevékenység
 az egyén beilleszkedése a közösségbe,
 a közösségben való hatékony részvételhez szükséges szabályok, normák
elsajátítása,
 neveltségi szint megállapítása,
 fejlesztési (esetleg felzárkóztatási) ütemterv kidolgozása,
 értékrend elfogadása.
 közösségfejlesztő, közösségépítő programok
 mentálhigiénés programok
 előítéletek kezelését szolgáló programok szervezése

Személyiség- és képességfejlesztés
 alapkészségek, képességek feltárása,
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 fejlesztési stratégia,
 önismeret, énkép, önértékelés.
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő területekről









Az önálló tanulást segítő fejlesztés
a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok
az önálló tanulási képességet kialakító programok
a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő
foglalkozások
tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek
Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
tantárgyi képességfejlesztő programok
kommunikációs képességeket fejlesztő programok

Ismeret és értékközvetítés (differenciált rendszerben)
 hatékony tanulás, a tanuláshoz való viszony
 tanulási technikák,
 akarat, kitartás, céltudatosság

Pályaorientáció, pályaalapozó programok, esélynövelés a bejutásra, bent
maradásra
HHH tanulók mentorálása, segítése abban, hogy minél nagyobb számban jussanak el
érettségit adó középiskolába

„Utógondozás” – visszalátogató tanítványok
A célok prioritásának felnőtti normái (Ami szempontok miatt a fenti célok kerültek
kiválasztásra, rangsorolásra)
A pedagógus
 minden tevékenységét a gyermekek okos szeretete hassa át,
 elsősorban személyes példaadással neveljen,
 jellemezze a hivatás iránti elkötelezettség,
 állandó önképzéssel gyarapítsa tudását, vegyen részt szervezett továbbképzéseken,
 életvitele és erkölcsisége -saját személyiségének vállalása mellett- méltó legyen
szerepköréhez,
 mint gyermek- vagy felnőtti közösség irányítója rendelkezzen vezetői
személyiségvonásokkal,
 alkotó értelmiségként vegyen részt a környezet és a társadalom életének
alakításában,
 beszéde legyen mindig kultúrált,
 környezetbarát életvitelt képviseljen,
 tekintse etikai kötelességének a hibák megelőzésére ill. kijavítására való törekvést,
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az iskola tárgyi javait tulajdonosi felelősséggel kezelje,
egészségét védje, szűrővizsgálatokon vegyen részt.

A célok prioritásának gyermeki normái
 Legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk kinyitni,
 Legyen eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani,
 Legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni
benne,
 Legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá,
 Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani,
 Legyen szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt,
 Legyen okos, de ha nem annyira az, keresünk benne más értéket,
 Legyen tisztelettudó, de csak azzal, aki megérdemli.
 Legyen szófogadó, ha értelmes dolgokban kell szót fogadnia,
 Legyen kitartó, de ne legyen önfejű,
 Legyen ambiciózus, de ne legyen törtető,
 Legyen együttműködő, de ne legyen konformista.

Vallomás a nevelés lehetőségeiről és szükségességéről
A nevelés lehetőségeiről
Szülők szerint egyre nehezebb,
 mert a gyerekek követelőzőek, s kevésbé belátóak, mert a családok anyagi
lehetőségei nagyon különbözőek.
 mert az anyukákra túl sok teher hárul.
 mert a baráti társaságok hatása egyre döntőbb, meghatározóbb a mai gyermek
számára.
Pedagógusok szerint:
 egyre nehezebb, mert a mai diák nagyon tájékozott, magabiztos, és ezt a
tájékozottságát jórészt az iskolán kívülről hozza.
 éppen ezért sok „kijavítani valót” ad az iskolai nevelés számára.
 azért is nehéz, mert a szülők egyre elfoglaltabbak.
 nehéz, mert egyre több nevelési feladat hárul az iskolára.
 nehéz, mert egyre több a sérült, kevés szeretetben részesülő gyermek.
 érdemes, mert nagyon érzékelhető a nevelés eredménye is.

A nevelés szükségességéről
Szülők szerint:
 ha elmulasztjuk idejekorán, később nehéz bepótolni.
 feltétlenül fontos, nélküle félresiklana a gyermek élete.
 minden életkorban másként kell nevelni, de még a nagykamasznak is szüksége van
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irányításra, nevelésre.
Pedagógusok szerint:
 a nevelés fontosabb a tanításnál.
 a családban kapott nevelés meghatározóbb és fontosabb, mint az iskolában történő.
 az iskolai nevelés hiányában nem lehet elvégezni az oktató munkát.
 a mai iskolában nehezebb nevelni, mint a régebbi időszakok iskoláiban, ennek
ellenére fontosabb, egyre nagyobb szerepet kell kapnia.
 az iskola eredményessége egyenesen arányos a benne megvalósított neveltségi
szinttel.

Feladatok:
a. Hosszútávon megoldandó feladatok:
 Az intézmény tevékenységi köre maradjon színes és sokoldalú. Fogja át a tanulók teljes
érdeklődési skáláját a felzárkóztatástól a tehetséggondozásig. Végezzen tehát szakköri,
fakultációs, korrepetálói, felkészítői tevékenységeket. Ehhez esetleg be kell vonni további,
iskolán kívüli erőforrásokat is.
 A tevékenységi köröket annak tudatában kell szervezni és megtartani, hogy a középfokú
oktatás iránt a társadalmi igény egyre jobban növekszik.
 Az iskola mind nagyobb arányban old meg - a szegénység esetleges növekedésének
arányában - szociális, "családpótló", "szülőkímélő" feladatokat.
 A kialakított értékrendet, értékítéleti mechanizmust megőrizni, hiányosságait pótolni,
egészét pedig tökéletesíteni, gyakorolni kell.
b. Középtávon megoldandó feladatok
 Folyamatos társadalmi beszélgetéseken, fórumokon, hivatalos értekezleteken, üléseken
értékdöntéseket (értékkorrekciókat) kell hozni az iskola szervezeti és tartalmi profiljának
alakításához, figyelemmel a területfejlesztési és munkaerő-politikai elképzelésekre, a
rendelkezésre álló anyagi forrásokra.
 A helyi tanterv elkészítéséhez, bevezetéséhez, alkalmazásához a pedagógus kollégákat
tanfolyamokra való beiskolázással kell felkészíteni.
 Az óvoda, az iskola, a napközi, a menza (élelmezés) szerepét tisztázni kell oly módon,
hogy ezek közül egészében és részleteiben mit tekintünk a kívánatos alapozó iskola
részének (térítésmentes), s melyek pedig a "szociálisan, családias, gondozói" iskolának
(részben vagy egészében térítéses).
 A nevelés folyamatában kiemelt feladat a megújuló erkölcsi értékrend eredményes
közvetítése. Erősíteni kell a tanulókban a magasabb eszménykép és célkövetés, a hit- és
erkölcstan ismeretét, valamint a lelki harmónia és kiegyensúlyozottság művészetét.
 Az oktatás sarkalatos pontja a képességfejlesztés, ezen belül is a tanulási képesség
fejlesztése, ugyanis átalakuló világunkban még nem látható tisztán a "mit?" kérdése, s ezért
a "hogyan?" minden korábbinál jobban értékelődik fel.
 A gyerekek önbizalmát növelő sikeres tanulmányi helyzeteket, eredményközpontú tanulási
tapasztalatokat, s a meglévő értékelési rend továbbfejlesztését folyamatosan biztosítani
kell.
 A tanulók magatartását úgy kell befolyásolnunk, alakítanunk, hogy a társadalom számára
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ők még csak a "betanuló" nemzedék, s ez határozza meg szerepüket, feladataikat, és főleg a
velük való foglalkozást. A számukra kijelölt határok egyértelműek, igazságosak.
Készüljenek fel egy majdani kulturált, progresszív és hasznos közéleti szereplésre.
Mozogjanak otthonosan mind a Diákönkormányzatban, mind pedig egyéb foglalkozási
keretekben és tevékenységekben.
 A nevelőtestület szemléletét abban kell megerősíteni, hogy a munkahelyért, tanulókért
többet áldozó, az iskolát otthonának is tekintő nevelő nélkülözhetetlen kincs, s törekedni e
cél felé érdemes.
 Törekedni kell alsó és felső tagozatban is, hogy a megkezdett oktatást lehetőleg ugyanaz a
nevelő vigye végig, illetve fejezze be. Nívócsoportos oktatást matematikából, magyarból
és angolból szervezünk, de csak a törvényes órakereteken belül. Költségnövekedést e
megbontások nem okozhatnak.
 Az SZMK-ban (Szülői Munkaközösségben) meg kell erősíteni a tisztségviselők szerepét,
tudatosítani kell az érdekérvényesítés mechanizmusát. Fel kell készíteni a szülőket arra,
hogy az általános helyzet változásai - pedagógiai szempontból - miként hatnak a
gyerekekre.
 Az eszközrendszerünk átlagosnak mondható, de a rendelkezésre állók között van elavult,
javításra illetve selejtezésre váró.
A fejlesztésre szoruló eszközök felsorolása:
audiovizuális eszközök (TV, CD, DVD, fényképezőgép, PC-k), szaktárgyi szemléltető
eszközök, eszközök, nyersanyagok, napközi otthon felszerelései és játékai, szaktantermi
ellátottság.
Feladataink az eszközrendszer fejlesztése terén: a házilag előállítható eszközök fejlesztése
külső és belső erők mozgósításával (szülők, pedagógusok, karbantartó)
 Az iskola épületét, eszközeit szükséges lépésenként folyamatosan - az anyagi lehetőségek
függvényében - felújítani, karbantartani. Ezek: villanyhálózat, csatorna- és ereszrendszer,
szemléltető eszközök, tetőjavítás a nyugati szárnyon, padlócsiszolás és lakkozás, belső
falak lambériázása stb.
c. Rövidtávon megoldandó feladatok (éves feladatterv)
 Az intézmény eseménynaptárának hagyományosan állandó elemei a következők:
(A felelősöket, aktualitásokat és határidőket az éves feladatterv - munkaterv rögzíti. Az itt
felsoroltak iránymutatásra szolgálnak)
augusztus

szeptember

október

tankönyvkiadás
tantestületi alakuló értekezlete, a munkaterv összeállítása
az évkezdés szervezési teendői
az iskola épületének, létesítményeinek bejárása, a nyári munkálatok
ellenőrzése
a tantermek dekorálása, felkészítése
Tanévnyitó ünnepély
Elkezdődik az iskolarádió
tanulói balesetbiztosítás
az Iskolaszék állásfoglalása, irányjelölése az éves munkatervről
iskolagyűlés (beszámolás, elemzés, értékelés, programszerkesztés)
madarak és fák napja, természetjárás, túranap
elkezdődnek a szakkörök és egyéb foglalkozások, bajnokságok
megemlékezés az aradi vértanúkról
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november

december

január

február

március

április

május

június

első pályaválasztási programok, orientáló szakasz
megemlékezés 1956. október 23-ról
megemlékezés az iskola halottjairól (halottak napja)
őszi nevelési értekezlet, továbbképzés
házi és körzeti, tanulmányi és sportversenyek
őszi kiállítási hét (gyűjteményes, területi bemutató)
iskolagyűlés (beszámolás, elemzés, értékelés, programszerkesztés)
szülők klubja
Mikulás-kupa, körzeti sportverseny (alapító: Általános Iskola Kaposfő)
Mikulás-nap testvérosztályokkal
Mikulás az ovodákban
az iskola karácsonyi díszítése, fenyőállítás
Karácsonyváró. Télköszöntő versek, dalok
óvodások karácsonya
szépkorúak karácsonya falvanként
pályaválasztási szülői értekezlet, konkrét választási szakasz
Karácsonyi játszóház
HHH-s gyermekek ajándékozása:
„Jól csak a szívével lát az ember”
pályaválasztás, döntési szakasz
tankönyvrendelések leadása, összesítése
iskolagyűlés (beszámolás, elemzés, értékelés, programszerkesztés)
Szaktárgyi válogatóversenyek
az első félév lezárása, osztályozóértekezlet
az első félév szakmai értékelése, beszámoló
a szülők értesítése a tanulmányi eredményről, elemzés
szülői értekezlet, az első félév beszámolója, elemzése községenként
farsangi jelmezbál
szülők bálja községenként SZMK. munkaterv szerint
körzeti szaktárgyi versenyek I.
a nyári táborozások előkészítése
nőnapi köszöntő
Verbai - estek községenként igény szerint
1848. március 15-ről megemlékezés
húsvéti dekorálás, origami
körzeti szaktárgyi versenyek II.
Költészet napja. Író - olvasó találkozó
iskolagyűlés (beszámolás, elemzés, értékelés, programszerkesztés)
körzeti sportversenyek
szaktárgyak vizsgahete munkaterv szerint
tavaszi képzőművészeti kiállítás
tavaszi nevelési értekezlet, továbbképzés
szülők klubja
Országos kompetenciamérés
a kihívás napja
Gyermeknap
Tanulmányi kirándulások
pedagógusok napja
Osztályozó értekezlet
Tanévzáró értekezlet, a tanév pedagógiai értékelése, beszámoló
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Júl.- aug.

Tanévzáró ünnepély, értékelés, bizonyítványosztás
előkészületek a nyári karbantartáshoz, leltározás, selejtezés stb.
nyári táborozások

 Változó feladatok:
(A felelősöket, aktualitásokat és határidőket az éves feladatterv - munkaterv rögzíti. Az itt
felsoroltak iránymutatásra szolgálnak)
vezetőségi foglalkozások, munkaközösségi foglalkozások, diákközgyűlés, helytörténeti és
falutörténeti kutatások és tanórák, tantestületi tanulmányi kirándulás, felnőttképzés,
faliújságok-szerkesztése, Tintapaca iskolaújság, színházlátogatás, szüreti játszóház,
hulladékgyűjtés, pályaválasztási látogatások, ankét nevezetes közéleti személyiséggel,
könyvtári szolgáltatások, községi rendezvények segítése, pályázatfigyelés-pályázatírás,
pénzügyi beszámolók és költségvetés készítése, iskola-egészségügyi ellenőrzések, oltások,
stb.

A hónapok általános rendje:
 Az oktatás-nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján történik.
Tanórán kívüli foglalkozások, programok és rendezvények csak a kötelező tanítási órák
megtartása után szervezhetők.
 Munkaközösség-vezetői értekezletek
 Iskolavezetői megbeszélések
 Diák-önkormányzati tisztségviselők megbeszélései
 Aktuális (nem tervezett) értekezletek, események és programok
A hetek általános rendje:
 Az oktatás-nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján történik,
tanórán kívüli foglalkozások, programok és rendezvények csak a kötelező tanítási órák
megtartása után szervezhetők.
 Aktuális (nem tervezett értekezletek, események és programok).
A tanítási napok általános rendje:
 Az oktatás-nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján történik.
Tanórán kívüli foglalkozások, programok és rendezvények csak a kötelező tanítás
megtartása után szervezhetők.
 A tanítási órák időtartama 45 perc. A kötelező tanítási órák délelőtt, a tanórán kívüli
foglalkozások délután folynak. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat
rendelhet el.
 A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a nevelőtestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb látogatásra az igazgató adhat engedélyt.
 A tanítási órák között 10 (és egy 20) perces szüneteket kell tartani. A szünetek rendjét a
Házirend szabályozza.
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 A napközis foglalkozások a tanítás befejezése után kezdődnek, és általában l6 óráig
tartanak.
 A tanulók időszakos orvosi vizsgálatát, az életkorhoz kötött és kampányoltásokat az
intézményvezetővel egyeztetett és előre engedélyezett időpontban és módon kell elvégezni.
Fogászati szűrővizsgálatra és kezelésre egy tanuló (tanulócsoport) tanévenként 10 tanítási
óráról vonható el. A szűrővizsgálaton való részvételt valamint annak ideje alatt a tanulók
felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja. (26/1997. MM számú rendelet
alapján.)
A szünetek rendje
 A szünetek időtartamát, hosszát, a szünetek előtti utolsó és a szünetek utáni első tanítási
nap időpontjait törvény illetve rendelet rögzíti.
 A szünetek programjait általában a családok, gyermekek tervezik és bonyolítják le.
 Az iskola által a szünetekre tervezhető és lebonyolítható programok a következők:
Nyári táborok (nemzetközi és belföldi táborok és külföldi körutak)
Nyári napközis és tehetséggondozó táborok
A pedagógusok munkarendje
 A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási és közalkalmazotti törvény rögzíti. A
pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a hatályos jogszabályok alapján készített
Kollektív Szerződés, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírás
tartalmazza.
 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a hiányzások esetén szakszerű
helyettesítést kell biztosítani.
 Az évközi nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátására az intézményvezető és
a munkaközösség-vezetők javaslatának figyelembe vételével az intézményvezető adja a
megbízást.
 A tanítási napokon az iskola oktató-nevelő munkája rendjének biztosítására ügyeletet kell
szervezni. A nevelőtestület ügyeleti rendjét az intézményvezető szervezi, irányítja,
ellenőrzi.
Az iskola belső kommunikációs rendszere:
Az iskolán belüli információáramlás az intézmény zavartalan és folyamatos működését
biztosító rendszeres és pontos tájékoztatás illetve a visszajelzés rendszere az elmúlt évek,
évtizedek gyakorlatának pozitív tapasztalatai, hagyományai révén alakult ki. Ennek legfontosabb formái és rendszeressége:
A) Folyamatos szóbeli tájékoztatás és visszajelzés évente, havonta, hetente és naponta
B) Folyamatos írásbeli tájékoztatás és visszajelzés évente, havonta, hetente és naponta
C) Aktuális szóbeli és írásbeli tájékoztatás és visszajelzés évente, havonta, hetente és
naponta
A) A folyamatos szóbeli információáramlás formái és azok tartalma
 Tantestületi értekezletek iskolaévenként a kiemelt alkalmakkor. (alakuló, tanévnyitó, félévi
és tanévzáró értekezlet)
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Tartalma:
 Beszámoló az elmúlt tanévről, a következő tanévi munkaterv előterjesztése,
értékelése és elfogadása.
 A félévi beszámoló előterjesztése, értékelése és elfogadása.
 A tanév zárásának feladatai.
 Tantestületi értekezletek az iskola oktató munkájával és pedagógiai tevékenységével
kapcsolatosan. (osztályozó és nevelési értekezlet)
Tartalma:
 A tanulóközösségek féléves tanulmányi munkájának, magatartásának és
szorgalmának értékelése.
 A tanulóközösségek éves tanulmányi munkájának, magatartásának és
szorgalmának értékelése. A munkatervben megfogalmazott aktuális nevelési
kérdések megvitatása.
 Az iskolavezetés munkáját segítő munkaközösség-vezetői értekezletek minden hónapban.
(Általában a hónapok egyik hétfőjén)
Tartalma:
 Iskolai aktualitások
 Az egyes hónapok munkájának értékelése
 Az egyes hónapok aktuális feladatai
 Iskolavezetői megbeszélések hetente általában egy alkalommal.
Tartalma:
 A hét aktuális és határidős feladatai.
A fent leírt szóbeli belső kommunikáció időpontjait és rendszerességét az éves munkaterv, a
munkaközösség-vezetői értekezletek programja és az iskolavezető heti terve rögzíti.
A napi információáramlást és kommunikációt az iskola megszokott működésének és tevékenységrendszerének folyamatosságát esetlegesen befolyásoló, módosító, zavaró, vagy
akadályozó aktualitások határozzák meg.
B) A folyamatos írásbeli információáramlás formái, azok tartalma
 Az iskolaévenkénti írásos beszámoló és munkaterv, mely a tantestület minden munkaközösségéhez eljut.
Tartalma:
 Megegyezik a szóbeli tájékoztatás megfelelő formájánál leírtakkal.
 Az iskola pedagógiai munkájával kapcsolatos írásos előterjesztések és anyagok (nevelési
értekezletek anyaga) a tantestület minden munkaközösségéhez eljut.
Tartalma:
 Megegyezik a szóbeli tájékoztatás megfelelő formájánál leírtakkal.
 Az iskola munkájának és tevékenységének az egyes hónapokra tervezett és írásban
rögzített programja a tantestületi szobában lévő információs táblán tájékoztatja a tantestület
tagjait.
Tartalma:
 A hónap kiemelt programjai és eseményei.
C) Az aktuális szóbeli és írásbeli információáramlás, kommunikáció elemei és tartalma
 Alkalmankénti tantestületi értekezletek, munkaközösség-vezetői értekezletek illetve
iskolavezetői megbeszélések aktuális témák megvitatására.
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Tartalma:
 valamely aktuális és sürgős probléma.
 Szóbeli előterjesztés, gyors döntést igénylő esetekben
 tantestületi/alkalmazotti,
munkaközösség-vezetői,
munkaközösségi,
iskolavezetői céliránnyal vagy egyéni jelleggel.
 Írásos
előterjesztés
a
rendelkezésre álló
idő
függvényében
tantestületi/alkalmazotti,
munkaközösség-vezetői,
munkaközösségi,
iskolavezetői céliránnyal, vagy egyéni jelleggel.
 A napi aktualitásokról, friss hírekről és információkról a tantestületi szobában lévő
információs táblán és irattartókban (hírek, meghívók-rendezvények, tanulmányi versenyek,
érdekvédelem) rendszerezett írásos anyagok segítségével tájékoztatjuk a tantestület tagjait.
Tartalma:
 Aktualitások, friss hírek és információk.
 A napi aktualitásokról, új hírekről és információkról szükség esetén élőszóban vagy az
iskolarádióban tájékoztatjuk a tantestület tagjait.
Tartalma:
 Aktualitások határozzák meg.

5. Követelményrendszer
A tanulókkal, a nevelőtestülettel szemben és az iskola speciális területein támasztott
követelményeket a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az iskola Házirendje
tartalmazza.
E programban csak a legfontosabb szempontokra utalunk.
a. A tanulókkal szemben támasztott követelmények:
 A tanulók első számú kötelessége a tanulás, ebben a tevékenységben törekedjenek az
igényességre és az egyre magasabb szintű önállóságra. ("A tanulás a legalapvetőbb jogod
és kötelességed! Figyelj, és dolgozz legjobb képességeid szerint! Ha ennek ellenére
nehézségeid vannak, jogod nevelőid, tanulótársaid segítségét kérni (tanulópár,
korrepetálás).")
 Tartsák be a Házirend magatartás, szorgalom és viselkedéskultúrájával kapcsolatos
kívánalmait! Viselkedéskultúrájukat az erkölcs normái jellemezzék! (Egymás
megbecsülése, a felnőttek iránti tisztelet, udvariasság, a durvaságtól, trágárságtól mentes
beszéd- és társas kapcsolat, stb.)
 Öltözködésükben legyenek mértéktartóak. Ezen kívánalmak betartásáért az
osztályfőnökök, az iskola minden pedagógusa és maguk a tanulók (és gondviselőik) is
felelősek.
 Váljanak az előírások szokássá, meggyőződéssé és magatartássá.
 Jogaikkal mindig megfelelő formában éljenek. A tanuló bármilyen funkciót tölt be, arra
gondoljon, hogy a közösség érdekeit képviseli. A hatalommal való visszaélés, durvaság
méltatlan hozzá.
b. A nevelőtestület számára támasztott követelmények:
 Legyenek jártasak a tudományokban és a nevelés művészetében, igyekezzenek minél több
értéket közvetíteni, és egységes követelményrendszert kialakítani.
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 Munkájukban legyenek igényesek, pontosak és fegyelmezettek, az SZMSZ-ben foglaltakat
tartsák be.
 Nevelő munkájukban gyermek-centrikusság, tolerancia, egyéni bánásmód, türelem
tükröződjék. Okosan szeressék tanítványaikat.
 Működjenek együtt a szülőkkel és az intézmény egész kapcsolatrendszerével.
 Kapcsolódjanak be a meghirdetett szakmai megyei és intenzív továbbképzésekbe, valamint
a NAT-ra, a NAT egyes műveltségi területeire felkészítő, új módszereket, eszközöket
bemutató tanfolyamokba. Vegyenek részt a helyi és intézményközi munkaközösségi
foglalkozásokon, bemutatókon.
 Igyekezzenek jó közösséggé válni.
c. Az iskola speciális területein támasztott elvárások:
A napközi és tanulószoba társadalmi és szociális igényeket elégít ki, a legrászorultabbak
vehetik igénybe.
A napközis és tanulószobás tevékenységgel szemben támasztott követelmények:
 egyre önállóbb tanulmányi munka
 a munkarend betartása, betartatása,
 a napközis, tanulószobás nevelők és az osztálytanítók, szaktanárok szoros
munkakapcsolatának kialakítása.

Az iskola és az óvoda közösen segít az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak
leküzdésében: tájékoztató szülői értekezlet az iskolában a leendő első osztályosok szüleinek,
közös továbbképzések, munkaközösségi foglalkozások, közös látogatások, közös
tanfoglalkozások.

6. A tevékenységrendszer
Összefoglalóan: tartalmazza az iskolai életet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a
szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő
tevékenységek körét, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai
tevékenységeket, továbbá a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását.


A gyermek személyiségfejlődésének segítése értelmezése, beavatkozásának határai.
Az elgondolások érvényesítésének hogyanjai, a fegyelmezések módjai, határai

Az iskolában folyó pedagógiai munka középpontjában a tanulók
 egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll,
 figyelembe véve, hogy az oktatás, nevelés színtere nem csak az iskola, hanem a
társadalmi élet és tevékenység sok egyéb területe is.

 A személyiségfejlődés, személyiségfejlesztés segítésének értelmezése
Alapvetően döntőnek tartjuk az életkori sajátosságokat:
 6-12 éves korra (az iskolakezdéstől a pubertásig)
 12-14 éves korra (serdülőkorra)
jellemző.
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Érzelmi életük, világképük, gondolkodásuk, emlékezetük, erkölcsi felfogásuk társas
tapasztalataik és igényes emberismereti képességük, önismereti érzékenységük szintjének
egyéni (személyre szabott) megítélését, ismeretét
 majd az adott fejlettségi szinten jelentkező „tanulói igények” megfelelően
választjuk meg a megfelelő feladatot, követelményt.
A beavatkozás határai:
 a gyermek terhelhetősége (lelki, tudati, fizikai)
 a gyermek valós érdekeinek pontos ismerete, szem előtt tartása
 a pedagógus és az iskola értékrendjének gyakorlatban érvényesülő szintje
 a gyermek személyiségének tisztelete, szeretetteljes elfogadása, pedagógiai
optimizmus.
Az elgondolások érvényesítésének hogyanjai:
A követelménytámasztás mindig értékítéletet feltételez.
Az értékelés konfliktuslehetőségeket rejt magában.
Tehát:
 csak a fejlettségi szintnek megfelelő
 pedagógiailag átgondolt
 igazságosan értékelt,
 humánusan következetes,
 a fokozatosság lépéseit betartó,
 céltudatos tervezett
feladatmegfogalmazás, követelménytámasztás eredményezheti a gyermeki személyiség
harmonikus fejlődését.
A fegyelmezések módjai:
 átgondolt (tervezett, szervezett) munkáltatás.
 a körülmények, feltételek elvárható biztosítása
 pedagógiai példamutatás
 oldott, a tanulóra odafigyelő tanórai légkör
 humor, játék
 empátia
 gazdag, sokszínű értékelés
 reális, igazságos dicséret és elmarasztalás, kritika.

A fegyelmezés határai
 a pedagógus eszköztára, pedagógiai felkészültsége, optimizmusa
 a gyermek személyiségének tisztelete, elfogadása
 az érvényben lévő pedagógiai és jogi normák ismerete és betartása
Nevelési módszerek értelmezése, felsorolása, gyakorlása (Hogyan? Mi módon?)
Nevelési módszerek: Azok az eljárások, amelyekkel növendékeinket pozitív tevékenységre
késztetjük, a káros tevékenységeket pedig elkerülhetjük velük egy adott nevelési cél
megvalósítása érdekében.
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Felsorolásuk:
 követelés
 meggyőzés
 gyakorlás
 ellenőrzés és értékelés
 elismerés
 büntetés
Gyakorlásuk: Nem egy, hanem több módszert alkalmazunk egy időben, párhuzamosan,
komplexen. A módszer megválasztásában elsőrendű a nevelési cél. Nagymértékben függ a
gyermek életkorától és személyiségétől. Nincs egyedüli célravezető módszer.

A nevelés eredményességének feltételei
Ha sikerül megnyernie nevelés ügyének a nevelésben résztvevő összes szereplőt:
 a szülői házat,
 a gyermeket,
 a pedagógust
 a tágabb környezetét (faluközösség, fenntartó)
Ha kor követelményeihez igazodva fogalmazza meg teendőit.
Ha nem igazodik kritika nélkül a folyton változó, divatos „áramlatokhoz”, hanem biztosítja a
nevelés számára a nyugodt, gyermek-centrikus légkört.
Ha nem az ismeretek mennyiségét helyezi az első helyre, hanem a gyermek személyiségének,
készségeinek, képességeinek a fejlesztését.
Ha a „tekintély” fogalmát korszerűen értelmezi és érvényesíti.
Ha képes érvényesíteni a gyakorlatban is értékrendjét.
Feladataink a testi fejlődés érdekében:
 A tanulási időn túl igénybe vehető szolgáltatások: egyéni öntevékenység
tornateremben, sportpályán.
 Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai
testnevelésórákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a
tanulók felkészítését a különféle sportágakból az iskolai és az iskolán kívüli
sportversenyekre.
 A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség nyílik arra, hogy az
iskola létesítményeit, eszközeit a tanulók – tanári felügyelet mellett. egyénileg vagy
csoportosan használhassák.
 Túrák, séták, kirándulások, versenyek szervezése.
 Gyógytorna a testtartási rendellenességek javítására.
 Úszásoktatás
 Szaktárgyi órán és osztályfőnöki órán megismertetjük a káros szenvedélyek és a
rossz táplálkozás hatásait, következményeit.
 Megismertetjük a tanulókat a kulturált étkezés szokásaival, a célszerű, ízléses
öltözködéssel.
 Szakkörök tanulói igények szerint: atlétika, labdarúgás, játékos sport, stb.
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Néptánc, tánciskola működtetése.
Helyes testtartás.
Egészséges életmódra nevelés.
Egészségvédő programban való részvétel.
Fogápolási program.
Egészségnyújtó szakkör.
Rendszeres iskolaorvosi és iskolafogászati ellenőrzés.

Elvárásaink a testi fejlődés érdekében:
 A mozgásos, egészséges és sportos életmód legyen napi igényük
 Az iskolai testnevelés céljait a tanórákon kívüli sportfoglalkozásokkal együtt képes
csak teljesíteni.
 Lássák be a tanulók, hogy a rendszeres mozgás, a sport, a testi képességek
fejlesztése szükséges a fejlődő szervezet számára.
 Legyen igényes a testének, ruházatának, otthoni és iskolai környezetnének
tisztaságára, gondozottságára.
 Folytasson rendszeresen testedző játék – munka és sporttevékenységet.
 Kezdeményezzen önállóan is olyan tevékenységeket, amelyek fejlesztik, edzik
szervezetét, erejét, ügyességét, gyorsaságát, kitartását, teherbírását.
 Sajátítsa el a sportszerű magatartáshoz szükséges erkölcsi, akarati tulajdonságokat,
a társakkal való együttműködés képességét.
 Rendelkezzen az egészséges táplálkozás, a kultúrált étkezés szokásaival.
 Ismerje a dohányzás, alkohol, drogfogyasztás, rossz táplálkozás káros hatásait.
 Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a testtartási rendellenességek
kialakulását.
 Öntevékenyen ügyeljen egészsége megőrzésére.

Feladataink az értelmi fejlődés érdekében:
 tanulópár
 korrepetálás
 A tanórán és iskolán kívüli tevékenységet a szemléletesség, a cselekedtetés, önálló
munkáltatás és a differenciáltság hatja át.
 Megismertetjük a tanulókat a tudományos – technikai fejlődés eredményeivel,
eszközeinek használatával. (számítógép, Internet)
 A tanulási időn túl igénybe vehető egyéb szolgáltatások:
 konzultáció tanulási problémákról (szülők, tanulók),
 felkészítés tanulmányi és egyéb versenyekre,
 egyéni öntevékenység könyvtárban, könyvkölcsönzés,
 speciális tanácsadás (pályaválasztás)

Elvárásaink az értelmi fejlődés érdekében:
 Minden tanuló értelmi képességét önmagához képest a lehető legnagyobb
mértékben fejleszteni kell.
 A tanulási motiváció erősítése.
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A művelődés igényének, képességének kialakítása.
A gyerekeknek legyen önbizalmuk, reális önértékelésük.
A tanulási tevékenységet szándékos, céltudatos tevékenységgé kell alakítani.
Szilárd alapok teremtése, a tanulók nyitottá, fogékonnyá tétele az értékek
befogadása, kreatívvá a szerzett képességek alkalmazására.
Olyan szilárd tanulási képességekkel rendelkező diákok felkészítése, akik az
alapkészségek területén biztos ismeretekkel rendelkeznek, miközben sokszínű
adottságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak személyiségük teljes
kibontakozására is.
Helyzeteket teremtünk az önálló ismeretszerzésre, önművelésre.
A különböző tanulási technikák megismertetése, az egyénre szabott tanulási
technikák kialakítása.
A tanulásban törekedjen az igényességre és az egyre magasabb szintű önállóságra.
A továbbtanulási feltételek biztosítása.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása.
A szociális hátrányok enyhítése a tanulásban.
A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítése.
A tehetség és a képesség kibontakoztatása.

Feladataink az érzelmi – esztétikai fejlődés érdekében:
 A művészeti alkotások esztétikai megismertetése, értékelése.
 Annak tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai
élmények forrása.
 A tevékenység színterei: elsősorban irodalom, rajz és énekórák.
 Nem tanórákhoz kötött esztétikai és érzelmi fejlődést biztosító tevékenységeink:
- színházlátogatás
- kiállítások megtekintése
- kiállítás szervezésében, rendezésében való részvétel
- iskolánk ünnepekhez kötött dekorálása (karácsony, farsang, húsvét, ballagás)
- a faliújság aktuális díszítése
- iskolaújság, iskolarádió
- anyák napja, nőnap, pedagógusnap
 Mindennapi írásbeli munkájuk esztétikumának ellenőrzése, értékelése.
 Véleménynyilvánítás és érvelés gyakoroltatása, a megnyilatkozások felelősségének
tudatosítása. Színterei: szaktárgyak, osztályfőnöki órák, iskolagyűlés.
 Tanulmányi kirándulások.
 Mozi látogatás.
 Tánciskola.
 Zeneiskola.
 Játék.
 Kézműves szakkör.
 Külső Feladataink megjelenés – öltözködés.
Elvárásaink az érzelmi - esztétikai fejlődés érdekében:
 A tanulók nyitottá, fogékonnyá tétele az esztétikai értékek befogadása.
 Az esztétikum felismertetése, megbecsülése, megóvása, létrehozása.
 Az esztétikai jellemzők felfedezése a mindennapokban is.
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 Vegye észre az és értékelje a szépet a környezetében.
 Sajátítsa el az iskolában és szabadidejében művészi jellegű tevékenységek során az
esztétikai kifejezéshez szükséges képességeket.
 Törekedjék munkáinak külalakjában az esztétikumra.
 Tudja megkülönböztetni az esztétikailag értékeset és az értéktelent.
 Az érzelmi kultúra alakítása.
 A gondolatok, érzelmek, élmények árnyalt kifejezése.
 Műélvezetre nevelés.
 Figyeljünk arra, hogy öltözködésük, küllemük legyen mértéktartó, esztétikus.
Feladataink az akarati-erkölcsi fejlődés érdekében:
 A durvaságtól, trágárságtól mentes beszéd – és társas kapcsolat, egymás
megbecsülése, felnőttek iránti tisztelet, udvariasság megkövetelése.
 A házirend meghatározott időközönkénti felülvizsgálata, kiegészítése.
 Az aktuális erkölcsi problémák közösség előtti megbeszélése, a pozitív példa
erősítése, a negatív erkölcsi magatartás elítélése. Színterei: osztályfőnöki órák,
iskolagyűlés.
 Olyan erőfeszítést követelő feladatok elé állítjuk, amelyek növelik kitartását,
állóképességét, akaraterejét.
 Színterei: tanórák, kulturális- és sportrendezvények, ünnepélyek versenyek.

Elvárásaink az akarati-erkölcsi fejlődés érdekében:








A nevelés folyamatában kiemelt feladat a megújuló erkölcsi értékrend eredményes
követése. Erősíteni kell a tanulókban a magasabb eszménykép– és célkövetés, a hit
és erkölcstan ismeretét, valamint a lelki harmónia és kiegyensúlyozottság
művészetét.
Tartsák be a Házirend magatartás, szorgalom és viselkedéskultúrájával kapcsolatos
kívánalmakat! Viselkedéskultúrájukat az erkölcs normái jellemezzék.
Váljanak az iskolai értékek, előírások szokássá, meggyőződéssé és magatartássá.
Az iskolai értékrendet, értékítéleti mechanizmust megőrizni, hiányosságait pótolni,
egészét pedig tökéletesíteni, gyakorolni kell.
Tudja leküzdeni akaratával az ismeretszerzés során felmerülő nehézségeket.
Jogaikkal mindig megfelelő formában éljenek.

Feladataink a világnézeti fejlődés érdekében:
 Megismertetjük a különböző világnézetek lényegét.
 Színterei: szaktárgyak, osztályfőnöki órák.

Elvárásaink a világnézeti fejlődés érdekében:
törekszünk arra, hogy
 a különböző ismeretek elsajátítása, feldolgozása, összefüggéseinek feltárása
megalapozza a tanulók világszemléletét, világképük formálódását, eligazodásukat
szűkebb, tágabb környezetükben.
Elvárásaink a családi élet kiteljesedése érdekében:
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Felkészítjük a családi élete, a felelős, örömteli párkapcsolatokra.
Felkészítjük a család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére.
A családi szerepek megélésére való nevelés.
A családi és egyéni életben juttassa érvényre a következő erkölcsi normákat:
 A család jelentsen számára értékes, védettséget nyújtó közösséget.
 Kövesse szülei jó példáját, fogadja meg helyes irányú útmutatásaikat, tanácsaikat.
 Törekedjen egyetértésre a család minden tagjával.
 Vegye ki részét a családi munkamegosztásból.
 A felnőttekkel, az idősebbekkel legyen tisztelettudó.
 Törekedjen tartalmas, mély baráti kapcsolatok kiépítésére.
 A másik nem iránti érdeklődését megfelelő módon fejezze ki, legyen figyelmes,
udvarias.
A nemi szerepvállalásra való felkészítés.
Foglalkozunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel.
Családtervezésre való felkészítés. Felvilágosító órák a védőnő segítségével.
A tevékenység színterei: osztályfőnöki órák, biológia órák, egészségügyi előadások.
Elvárásaink a vallásos élet kiteljesedése érdekében:
 Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és
oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek.
 A hit- és vallásoktatásban való részvétel a tanulók számára önkéntes.
 Hittanórák beépítése az órarendbe a tanítási órák után.
 Megismertetjük a történelem során kialakult különböző vallásokat.
A tevékenység színterei: történelem és irodalomórák.

Elvárásaink a közösségi élet kiteljesedése érdekében:
 A tanulók magatartását úgy kell befolyásolnunk, alakítanunk, hogy a társadalom
számára ők még csak a betanuló nemzedék, s ez határozza meg szerepüket,
feladataikat, és főleg a velük való foglalkozást. a számukra kijelölt határok
egyértelműek legyenek.
 Vegyen részt az iskolai és az osztályközösség tevékenységében.
 Segítse társait a tanulásban, a közösségi feladatok elvégzésében.
 Legyen képes társait helyes bírálattal is segíteni.
 Fogadja el társai és a közösség megalapozott bírálatát.
 Kezdeményezzenek és végezzenek önállóan is változatos tevékenységeket a
közösségen belül.
 Az iskolai közéletben való aktív részvétel kialakítása.
 A közélet kulturált szereplői és részesei legyenek.
 A tanuló bármilyen funkciót tölt be, arra gondoljon, hogy a közösség érdekeit
képviseli.
 Készüljenek fel egy majdani kulturált, progresszív és hasznos közéleti szereplésre.
Mozogjanak otthonosan a diákönkormányzatban.
 A diákönkormányzat a tanulók és a tanulóközösségek érdekeit képviseli, a tanulók
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységét segíti.
A közösségformálás színterei:
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ügyelet
tisztségek vállalása
rendezvények szervezése, lebonyolítása
iskolagyűlés
ünnepélyek
kirándulások
sportrendezvények
osztályprogramok
diák-önkormányzati programok
szakkörök, kisebb közösségek
projektek

Elvárásaink a hazaszeretetre nevelés területén:
 Ismerjék meg hazánkat, népünket, kulturális örökségünk leginkább jellemző
sajátosságait, a magyar néphagyományt.
 Ismerjék a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók,
költők, sportolók tevékenységét, munkásságát.
 Legyenek jól tájékozottak a haza földrajzában, irodalmában, történelmében,
mindennapi életében.
 A hazához, a néphez, a nemzeti történelemhez és a kultúrához kötődő személyiség
kialakítása.
 Történelmi emlékeink felfedezése, a múlt tisztelete, a szülőföld szeretete a
hozzávaló kötődés erősítése.
 Fedezzék fel, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti
őket a múlttal és segít nekik kiigazodni a jelenben.
 A hazánkban élő nemzetiségek és etnikumok értékeinek, eredményeinek
megismerése, megbecsülése.
 Törekedjen a helyes magyar beszédre!
Minél több alkalmat teremtünk hazánk, népünk, múltunk, hagyományaink élményszerű
megismerésére.
 Osztálykirándulások, színházlátogatás, múzeumlátogatás, kiállítás szervezése.
 Nemzeti ünnepeinken való (márc. 15., okt. 6., okt. 23., szept. 29.) aktív és kötelező
részvétel.
 Néprajzi szakkör.
 Kapcsolattartás a Hagyományőrző Egyesülettel, nyugdíjasok klubjával.
 Néptánc.
 Helytörténet órák.

Elvárásaink az európaiságra nevelés területén:
 Általános emberi, európai értékek: tolerancia, szeretet, megértés, becsületesség, stb.
kialakítása, amelyek Európához tartozásunkat erősítik.
 Legyenek érdeklődők, nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások,
hagyományok iránt, különös tekintettel a hazánkat körülvevő országokra, népekre.
 Legyenek megértők a különböző kultúrák, vallások, a másság iránt.
 Lépjenek fel a más népek, kultúrák, fajok ellen megnyilvánuló, becsmérlő,
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ellenséges nézetekkel és magatartással szemben.
 Legyenek figyelmesek és segítőkészek a hazánkban élő és a hozzánk látogató
külföldiek iránt.
 Kövessék figyelemmel a tömegkommunikációs eszközökben Európáról és a
világról szóló legfontosabb tudósításokat.
 Kommunikációs képességeik terjedjenek túl az országhatáron.
 Törekedjenek legalább egy európai nyelv elsajátítására.
 Angol és német nyelv oktatása.
 Angol és francia szakkör.
 Levelezés.
7. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:


A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és
meggyőződéssé alakítása.



A tanulók értelmi nevelése.
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés
igényének kialakítása.



A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált
magatartás és kommunikáció elsajátítása.



A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek
kialakítása.



A tanulók akarati nevelése.
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása.



A tanulók nemzeti nevelése.
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A
nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.



A tanulók állampolgári nevelése.
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Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása
a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.


A tanulók munkára nevelése.
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek
gyakoroltatása.



A tanulók egészséges életmódra történő nevelése.
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény
felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és
az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény
kialakítása.

8. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:


A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli
tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek
életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.



A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek
fejlesztésében.
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell
az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a
felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az
autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.



Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben,
hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni
tudják.



A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése,
hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet,
ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban
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aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és
viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.


A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi,
viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának
kialakítása, ápolása.

Az iskolai tevékenységrendszernek a személyiség sokoldalú fejlesztésén kell alapulnia. A
tartalmi tényezők megállapításakor egyrészt figyelembe kell venni a gyermekek fejlődéslélektani jellemzőit, másrészt számolni kell az egyes életkorok sajátosságaival,
teljesítőképességeivel.

9. Iskolaotthon
A 2006-2007-es tanévtől bevezettük az egész napos iskolaotthonos oktatást 1-4.
évfolyamon.
Az iskolaotthonos nevelés és oktatás lényege: az oktatás megszervezése a délelőtti és a
délutáni tanítási időszakban - melyben a tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot,
és a következő tanítási napokra is felkészülnek.
Pedagógiai módszer, megoldás, szervezeti forma – az iskolaotthonos oktatás, amely
megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti átmenetet. Egész nap biztosítja a tanulók
egyenletes terhelését. A gyerekeknek nem kell a nehéz táskát naponta cipelni, (minden
tankönyv, füzet az iskolában marad). Mivel a következő tanítási napra is felkészülnek nincs
házi feladat (pl. minden alapkészségi tanórát egy önálló, gyakorló, feladatmegoldó óra követ).
Az otthoni munkát teljes mértékben pótolja. Nincs a hagyományos értelembe vett csengetési
rend, a délelőtt sem olyan feszített tempójú, mivel az ismeretszerzés áthúzódik a délutánra is.
Így e szervezeti forma jobban alkalmazkodik az alsó tagozatos gyerekek életkori
sajátosságaihoz. Mivel a tanulók egész nap együtt vannak, sokat dolgoznak csoportmunkában
egymáshoz való viszonyuk is jobb, alkalmazkodóbb megértőbb.
Az IPR keretében óvoda - iskola átmenetet segítő munkacsoport működik, amely az
iskolaotthonos szervezeti forma segítségével segíti a HHH tanulók gyorsabb beilleszkedését.
10. Iskolánk tevékenységrendszere
A. Tanítási-tanulási tevékenység
B. Egészséges életmódra irányuló tevékenységek köre
C. A tanórán és iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenységek köre
Az iskola pedagógiai munkájában a legfontosabb a tanítás-tanulás tevékenysége, mely
középpontjában a motiváló tényezők állnak. A gyermekek tanulását elsősorban a pozitív
megerősítés segíti elő. A sikerélmény kitartó tevékenységre sarkall és teljesítményképes
tudást eredményez. Az iskola feladata, hogy szilárd alapokat teremtsen, tegye nyitottá,
fogékonnyá az értékek befogadására a tanulókat és kreatívvá a szerzett képességek
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alkalmazásában. Minden ilyen irányú tevékenységet a szemléletesség, a cselekedtetés, az
önálló munkáltatás és a differenciáltság hasson át.
A. Tanítási-tanulási tevékenység
1-4. évfolyam
Fejlesztési területek:


Tanulási motívumok: az örökölt tanulási motívumok megerősítése, a
teljesítménymotivációk kialakítása, a tanítványi kötődés, mint fontos tanulási motívum
erősítése, a társakhoz való viszony motiváló képességének (segítőkészség, tisztességes
versengés) fejlesztése.



Értelmi képességek:
Megismerési, kommunikációs és gondolkodási képesség:
Szemléletes megfigyelések lehetőségének biztosítása, a megfigyelések szóbeli
megfogalmazása, a racionális gondolkodásmód kialakítása. Olvasási-, írás- és
beszédkészség folyamatos fejlesztése. A szövegértés és a szövegképzés gyakorlása. A
nyelvtani ismeretek alapjának elsajátítása. Képi gazdálkodás, a rendszerezései,
kombinatív képesség fejlesztése tapasztalati szinten, tárgyakkal, játékokkal, elsősorban
manipulációs úton. A magyar nyelv és irodalom, matematika alapkészségek oktatása
alsó tagozatban kiemelt feladat.



Informatikai képesség:
Információk szerzésének és felhasználásának készsége, kézikönyvek, szótárak,
lexikonok, internet használata.
Idegen nyelvi képesség:
A beszédértés és beszédértési képesség fejlesztése.

5-8. évfolyam
Fejlesztési területek:


Tanulási motívumok: a tanulási tevékenységet szándékos, céltudatos tevékenységgé
kell alakítani. A tantárgyi kötődés rendkívül fontos, ezzel is segítjük a pályaválasztást.
A tanulás értékének tudatosítása.



Értelmi képességek:
Megismerési, kommunikációs és gondolkodási képesség:
A megfigyelések írásbeli lejegyzésének képessége. Értelmezési képességek fejlesztése
törvények, szabályszerűségek megismerésével. Ok-okozati, indoklási, bizonyítási
képesség fejlesztése. A szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése szóban,
írásban egyaránt. Az elvont gondolkodásmód, a problémamegoldó képesség kiemelt
fejlesztése.



Informatikai képesség:
A könyvtár használata váljon képesség szintűvé. A személyi számítógép
működtetésének és kezelésének elsajátítása, oktatóprogramok használata.
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B. Az egészséges életmódra irányuló tevékenységek
Iskolánk össztevékenységében kiemelt szerepet szánunk az egészséges életmódra és a
környezetkultúrára történő nevelésnek.




Az egészséges életmód területén:
testi, szellemi edzettség, higiéniai kultúra, a családi életre nevelés, testápolás,
öltözködés, táplálkozás, a fogyókúrák veszélyei, önmentési és segélynyújtási
képességek elsajátíttatása, iskolánk bekapcsolódik meghirdetett szélesebb körű
egészségnevelési programba. (Johnson and Johnson, Pharmavit stb.)
A tevékenység színterei: szaktárgyak, osztályfőnöki órák, előadások, versenyek.
A környezetkultúra területén:
osztályok, folyosók, udvar tisztasága, esztétikus dekorálása, a mellékhelyiségek
kulturált használata ("Tisztasági ügyelet")

C. A tanórán és iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenységnek,
(a tanulók részvétele nem kötelező)
az iskola nevelési és oktatási céljai megvalósítását kell szolgálnia, elősegítenie, erősítenie,
illetve megoldania.
Alapelvünk: Munkáltatás, játék, gondoskodás, szervezettség. Ezek egyben a legfőbb
fegyelmezési eszközeink is. A képességek fejlesztését differenciáltan végezzük.
A napközi a szakkörök, érdeklődési körök szervezésénél a csoportok kialakításánál nem
különítjük el a HHH és nem HHH tanulókat
a. Szakkörök: középiskolai előkészítő, néprajzi, informatika újságíró-szerkesztő, zongora.
Általános elvként mondható ki, hogy az a., b., c., d., (és részben) az f. pontokban felsorolt
foglalkozások - fenntartókat terhelő - összmennyisége nem lehet több a délelőtti, napközis
és tanulószobai tanulócsoportok együttes számánál. A foglalkozásokat az igények és
szakmai lehetőségek függvényében az így meghatározott anyagi keretek között évenként
szervezzük.
b. Táncoktatás 1-4. évfolyamon heti két alkalommal az órarendbe illesztve
c. Énekkar az 1. osztálytól működik.
d. Sport: a mindennapos testnevelés keretén belül az 1-4. évfolyamon az iskolaotthonban.
Tömegsport foglalkozásokon (külön-külön) az alsós és felsős tanulók egyaránt részt
vehetnek. Az ISK keretében atlétika, kézilabda, labdarúgás, torna, kosárlabda, tartásjavító
torna
e. Könyvtár: könyvkölcsönzés, könyvtárhasználati ismeretek, filmesztétika
f. Tehetséggondozás - felzárkóztatás - kiegészítő képzés: Az alsó tagozaton nagy létszámú
osztálycsoportokban a törvényes órakeret felhasználásával korrepetálásokat szervezünk,
felső tagozaton (és alsó tagozat 4. osztályában) egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan
(matematika, magyar, angol) tehetségcsoportokat működtetünk a törvényes órakeret
terhére.A csoportok szervezésénél nem teszünk különbséget a HHH és nem HHH tanulók
közt. Az iskola keretein kívül, de az iskola célkitűzéseivel szoros összhangban és az iskola
épületében működik még egyéb foglalkozás: idényjelleggel tánctanfolyam, hittanoktatás.
1999. szeptember 1-től néptánc oktatás kezdődött az Együd Árpád Művészeti Iskola
szervezésében, jelenleg a Szennai Művészeti Iskola irányításával.
g. A tanulási időn túl igénybe vehető egyéb szolgáltatások: konzultáció tanulási
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problémákról, felkészítés tanulmányi és egyéb versenyekre, egyéni öntevékenység
könyvtárban, tornateremben, sportpályákon, speciális tanfolyamok, speciális tanácsadás
(pl. pályaválasztás,Útravaló ösztöndíjprogram, színházlátogatás)
h. Szociális szolgáltatások: reggeli ügyelet, étkezési lehetőség (térítéssel), délutáni ügyelet,
ebéd alatti ügyelet, tanulói kíséretek (pl. autóbuszhoz), egészségügyi vizsgálatok
megszervezése - iskolafogászat, ingyen tankönyv (évenkénti önkormányzati döntés
függvényében), balesetbiztosítás
i. Vakációs kínálat: nyári táborozások: üdülőtábor (pl.: Fonyódliget), néprajzi tábor.
j. gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységi körünk:
Különös figyelemmel, érzékenységgel és tapintattal felkutatjuk azokat a gyerekeket, akik
gyermeki jogaikban korlátozottak vagy sértettek, illetve nem kapják meg a saját
családjuktól a társadalmilag elvárt gondoskodást, szeretetet. Kiemelt feladatként kutatjuk
fel azokat, akik bármi okból kifolyólag nem részesülnek rendszeres napi étkezésben. E
tevékenységet operatív módon a gyermek- és ifjúságvédelemi felelős irányítja, de részt
vesz benne minden osztályfőnök, nevelő, sőt, az iskolában dolgozó minden alkalmazott. A
fellelt eseteket - ha azok olyan súlyúak, hogy intézményi hatáskörben megoldhatatlanok -,
javaslattal ellátva, intézkedést kérve továbbítjuk az illetékes jegyzőségnek.
Felterjesztéseinket gondos környezettanulmány után az illetékes osztályfőnökkel és az
iskolavezetéssel egyeztetve tesszük meg.
A gyermek- és ifjúságvédelem felelős minden esetben visszajelzést kér (az iskolavezetésen
keresztül) a hatósági intézkedésekről, a kapott írásos dokumentumokat érdemben
feldolgozza, intézkedik; továbbá az érintettekkel való kapcsolatait személyessé és
naprakészen szorossá fűzi.
11. A gyermek- és ifjúságvédelem
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja
a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden
pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata,
hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai
közé tartozik különösen:
 A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,
 Családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,
 A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,
 Segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,
 A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás
megállapítását kezdeményezi,
 Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.
Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését
veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit
az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni,
megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és
ifjúságvédelem területén:
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fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,
meg kell keresni a problémák okait,
segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,
jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk
együttműködik a területileg illetékes:








nevelési tanácsadóval,
gyermekjóléti szolgálattal,
családsegítő szolgálattal,
polgármesteri hivatallal,
gyermekorvossal,
Tanodával
továbbá a gyermekvédelemben
egyházakkal, alapítványokkal.

résztvevő

társadalmi

szervezetekkel,

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:

















a felzárkóztató foglalkozások,
a tehetséggondozó foglalkozások,
együttnevelés, integráló környezet
az indulási hátrányok csökkentése,
a differenciált oktatás és képességfejlesztés,
a pályaválasztás segítése,
a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
a családi életre történő nevelés,
a napközis és a tanulószobai foglalkozások,
az iskolai étkezési lehetőségek,
az egészségügyi szűrővizsgálatok,
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok),
a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás),
a szülőkkel való együttműködés,
tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

12. A tehetséggondozás és felzárkóztatás
Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos tényező, hogy a pedagógusok oktatói
munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni
fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményhez


E cél elérését a kötelező tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti
formák segítik:

138

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Az alsó évfolyamon a szociálisan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási, tanulmányi
problémákkal küzdő tanulókkal együtt a kooperatív technikák alkalmazásával a
kommunikáció fejlesztése.
A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez
igazodó munkaformákat, törekszenek a differenciált tanulásszervezésre így - elsősorban a
gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.
Az 5-8. évfolyamon az anyanyelv és irodalom, a matematika tanítása az osztálytól eltérő
nívócsoportokban folyik. A nívócsoportokban a tanulók az egyes szaktárgyakból elért
teljesítményük alapján kerülnek beosztásra ügyelve arra, hogy a HHH tanulók arány az egyes
csoportok közt ne haladja meg a törvényi kereteket. A beosztást - a nevelőtestület javaslata
alapján - a szülő egyénileg és egyedileg dönti el. Az egyes évfolyamokra járó tanulók e
tárgyakat két nívócsoportban tanulhatják.


A tanulók számára nem kötelező tanítási órák keretében a tehetséggondozást és a
felzárkóztatást az alábbiakkal segíti az intézmény:
Alsó és felső tagozaton az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát tartunk.
A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a tanulók részére
előkészítő, képesség fejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból.
A tehetséges HHH tanulókat bekapcsoljuk az Útravaló programba, illetve az osztályfőnök,
mint mentor segít abban, hogy érettségit adó középiskolába tanuljon tovább, valamint vegyen
részt az Arany János Programban.

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek szolgálják:











az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a nívócsoportos oktatás;
a nem kötelező tanórán kívül tanulható tantárgyak tanulása;
tehetséggondozó foglalkozások;
iskolai sportkör,
a szakkörök színes skálájának kínálata;
versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport kulturális stb.);
tanulmányi versenyek szervezése, ill. azokra való felkészülés
a szabadidős foglalkozások egy része (pl. színház- és múzeumlátogatások);
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
 az értékelés és jutalmazás motivációs erejének kihasználása a fejlesztés terén;
 kulturális és sportrendezvények tervezése, szervezése, azokra való felkészülés.

13. Személyiség- és a közösségfejlesztés
A) A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek
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a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is
tartsuk.
A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük
azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók
tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják.
Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás,
vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a
legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és
az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak
tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó
munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és
csoportos munkájára támaszkodnak.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hatékonyabb integrációs
felkészítésének érdekében alkalmazzuk a projektmódszert.
Az aktív ismeretszerzés közben, a tanulási folyamatot keretek közé szorító
tudományos határok feloldódnak. Ez annál is inkább hasznos, mivel a tanuló a
világot a tanulási folyamat közben is globális szemszögből, tudásának egész
spektrumát kihasználva szemléli. A projektmódszer alkalmazása során az
ismerettartalom nem veszít tudományos jellegéből, minőségéből, de a megismerés
módozatai jelentősen eltérnek a hagyományos ismeretátadáson alapuló passzív
tanulói megközelítéstől. Egy-egy kérdés megválaszolásánál különböző
képességstruktúrák azonos szerephez jutnak. A tehetség és sikeresség fogalma
más definíciót nyer, hiszen az iskolába eltérő képességekkel érkező gyerekek a
felmerülő feladatokat saját kompetenciáiknak és képességeiknek megfelelően
oldhatják meg, így adott esetben olyan tanulók is hatékonyan részt vehetnek a
projektmunkában, hozzájárulhatnak annak sikeréhez, akik a hétköznapi tanulási
tevékenységben kevesebb sikerélményhez jutnak.
A tanév folyamán a nevelőtestület által kidolgozott projekteket valósítjuk meg. (
Víz, Egészség 7, Karácsony, Pákozd)

B) Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli
tevékenységek segítik:
 Hagyományőrző tevékenységek
Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartanak a következő
alkalmakkor: 1956 október 23-a, 1849. október 6-a, 1848 március 15-e évfordulóján,
karácsonykor, a gyermeknapon, a 8. osztályosok ballagásakor. Évenként az iskola
tevékenységét, munkáját összefoglaló iskolaújság kerül kiadásra.
Az iskolában a helyben fellelhető neveléstörténeti, helytörténeti és néprajzi emlékeket
őrző hely- és/vagy iskolatörténeti kiállítás kerül megrendezésre. A gyűjtemény minden
érdeklődő számára nyitottan kerül kialakításra.
 Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére,
tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában
diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a l-8.
osztályokban megválasztott küldöttekből, szekcióvezetőkből álló diák-önkormányzati

140

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az intézményvezető által
megbízott nevelő segíti.
 Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásának megfelelően, ha a
szülők igénylik az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 5-8.
évfolyamon napközi otthon, illetve tanulószoba működik. A tanítási szünetekben
munkanapokon összevont napközi otthon csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább 25
gyermek számára igénylik.
 Diákétkeztetés. Az iskolaotthonos és napközis tanulók napi háromszori étkezésben
(tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára - igény
esetén - ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az iskola fenntartója által
megállapított étkezési térítési díjakat az iskolában kell befizetni.
 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék
felzárkóztatását az egyes tárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik. Ezek indításáról - a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola dönt.
 Iskolai Sportkör: Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai
sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakból az iskolai és
iskolán kívüli sportversenyekre.
 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek,
technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör,
hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola dönt. Szakkör
vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában rendszeresen megrendeznek. Emellett természetesen az iskolán kívüli
versenyeken való részvételt, a tehetséges tanulók számára biztosítják. A versenyek,
vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészítését a nevelők szakmai
munkaközösségei, illetve az egyes szaktanárok végzik. Kiemelten fontos a tehetséges
HHH tanulóink versenyeztetésének elősegítése.
 Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a
nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal
tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szerveznek. (pl. túrák,
kirándulások, táborok, színház-, mozi- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos
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rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti.
 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók
igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség nyílik arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használhassák.
 Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és oktató
tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és
vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.

14. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek




























az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
HHH tanulók integrációs és képesség- kibontakoztató felkészítése
kooperatív technikák
projektmódszer
iskolaotthonos szervezeti forma
a nívócsoportos oktatás;
felzárkóztató órák;
napközi otthon;
tanulószoba;
diákétkeztetés;
felzárkóztató foglalkozások;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;
a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése;
családlátogatások;
iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevelő tevékenysége;
szükség esetén a rászoruló gyermekeket önkormányzati segélyezésre javasolja.
Drog- és bűnmegelőzési programok ajánlása;
Pályaorientáció segítése;
Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken,
fogadóórákon, családlátogatásokon;
Ösztönözzük a helyi, regionális, országos támogatások megszerzését;
Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön;
Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottsággal;
A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározásával;
Táborozási hozzájárulások adásával;
Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon.
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A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek
szolgálják:
Diagnosztika:
Név:
Életkor:
A fejlesztés heti időtartama:
Fejlesztési időszak:
Kontroll időpontja:
TKVSZRB fejlesztési javaslata:
Megelőző kontroll eredménye:
Saját diagnosztikai vizsgálat eredménye:
Családlátogatás tapasztalata:
A szülővel való személyes találkozás (beszélgetés) tapasztalata:
Az osztályközösségen belül végzett megfigyelés tapasztalata:
Szociometria eredménye:
Játékmegfigyelés:
Szociális készség kérdőív eredménye:
Kiegészítő terápiás tevékenységek:
Az éves fejlesztő program végére várt eredmény:

Fejlesztési terv 2. (kollégáknál van: éves fejl. terv)












szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel és Nevelési Tanácsadóval;
az előkészítő jellegű első osztály;
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a nívócsoportos oktatás;
felzárkóztató órák;
napközi otthon;
tanulószoba;
felzárkóztató foglalkozások;
a nevelő és a tanulók személyes kapcsolatai;
családlátogatások;
a szülő és a családok nevelési gondjainak segítése.

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek:






gyakoribb kapcsolattartás a szülői házzal
több tanári figyelem, segítségnyújtás
magatartási helyzetek értelmezése a közösség előtt
külső szakemberhez, pszichológushoz irányítás
a 2007-2008-as tanévtől iskolapszichológus dolgozik intézményünkben
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése









előkészítő jellegű első osztály;
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a nívócsoportos oktatás;
felzárkóztató órák;
felzárkóztató foglalkozások;
napközi otthon;
tanulószoba;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata.
 az egyéni foglalkozások;
 a továbbtanulás irányítása, segítése.

VII. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei
 Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező
tanköteles korú tanulót felvesz függetlenül attól, hogy halmozottan hátrányos helyzetű vagy
sem.


Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be,
a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.



Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt);
- a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt
óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta);
- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.



A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a tanuló anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- 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 eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek,
valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola

144

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
igazgatója dönt.


Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödiknyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása
vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló
döntése előtt kikéri az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt
kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk
tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak
szerint alakul. Ilyen esetben a tagiskola vezetője és az osztályfőnökök véleményének
figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait
iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a
szülőt írásban értesíteni kell.)

VIII. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési,
mérési, értékelési rendszere
Az értékelés célja:








az önértékelés képességének kialakítása
motiváció az elképzelt vagy elvárt jövőkép elérése érdekében
a teljesítmény- és tudásszint jelzése
jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését, fejleszthetőségét
a tanulók minősítése
tájékoztassa a szülőt, hogy milyen a gyermeke viszonya az iskola követelményeihez,
visszajelzés a szülőnek

Az értékelés során alkalmazott szempontok







sokszínűség, serkentő, ösztönző hatás
folyamatosság, rendszeresség, minden tevékenységre kiterjedő
tárgyilagosság, objektivitás, személyiségfejlesztő, segítő
következetes, szakszerű és felelősségteljes
mindenki számára előre megismerhető

Az értékelés területei
Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére:
 az ismertek, a készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére
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a tanulók magatartására
a tanulók szorgalmára (felkészülés, feladatvállalás, feladatvégzés, a felszerelés megléte)
szabálytiszteletre, felelősségvállalásra, viselkedésre
a korábbi teljesítményhez viszonyított változásokra

Az értékelés hagyományos területei:
 Tanulmányi munka
 Sportteljesítmény
 Kulturális és közéleti tevékenység

1. Az iskolai beszámoltatás formái és követelményei. A tanuló tudása értékelésének és
minősítésének módjai


Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók
tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.



Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy
gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult
tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.



A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az
első-negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről
átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek;



A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom idegen nyelv (a 28. évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika,
kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél:
- a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellen
őrizhetik;
- az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.

 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében
egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül –
legfeljebb háromszor kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak
legalább egyszer kell felelnie szóban:
a. az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente,
valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,
b. a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.
 (A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük.)
 A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan
viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban
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figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan
– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.

változott



A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
 Az első-harmadik és negyedik évfolyam félévénél évfolyamon minden tantárgy
esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.
 Az első, a második és a harmadik évfolyamon félévkor és év végén, valamint a
negyedik évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges
minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a
következő lehet:
 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
 JÓL TELJESÍTETT
 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
 A negyedik évfolyamon év végén, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon félévkor
és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.





Az első, a második és a harmadik évfolyamon félévkor és év végén, valamint a
negyedik évfolyamon félévkor a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült
értékelő programok segítségével értékeljük.
A negyedik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév
során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell
meghatározni.



Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).



A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.



A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti
az értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök két
havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.



A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért
teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján
végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:

Teljesítmény
0-33 %:
34-50 %:
51-70 %:
71-90 %:
91-100 %:

Érdemjegy
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)
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A negyedik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-nyolcadik
évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő
tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre:
- negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés.
- ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika, biológia, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés.
- hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, informatika,biológia, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés.
- hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem (és benne az
etika), idegen nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia földrajz,
ének-zene, rajz, technika, testnevelés,.
- nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem (és benne az
etika), idegen nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz,
ének-zene, rajz (és benne a mozgókép és médiaismert), technika, testnevelés.

Mivel nem moduláris oktatást végzünk – a modulokat tantárgyak keretein belül dolgozzuk
fel –, ezért a modulok értékelése, minősítése, annak beszámítása az iskolai évfolyam
sikeres befejezésébe külön nem kerül meghatározásra, hanem az anyatantárgy általános
szabályainak kerete szerint történik.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat 3 havonta a szülővel közösen a
kulcskompetencia területekről szóbeli megbeszélést tartunk

Eljárásrend az írásbeli beszámoltatás szabályozására
Az írásbeli beszámoltatás formái, gyakorisága:
 Diagnosztikus mérés
Célja: a tanulók előzetes ismereti szintjének megállapítása, helyzetfelismerés, feladat
meghatározó jelleggel az adott tanulócsoportra
A teljesítményeket pontszámokban ill. százalékokban kifejezve értékeljük,
osztályozhatjuk
Diagnosztikus mérést valamely osztályfokra való belépéskor, tanárváltáskor, iskoláztatás
szakasz határain, ill. egyéb objektív tényező hatására végzünk az adott célcsoportban
 Formatív mérés
Célja: a tanulási folyamat eredményének követése
Formái:
írásbeli felelet
röpdolgozat
témaközi felmérés
témazáró dolgozat
. A teljesítményeket – a tantervi követelményekkel való összehasonlítás alapján –
osztályozzuk
A tanulási folyamat által meghatározott időben rendszeresen tervszerűen elosztott
gyakorisággal végezzük
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 Szummatív mérés
Célja: az adott évfolyamon, vagy az iskoláztatás szakasz határán a tanítási – tanulási folyamat
Formái:
év végi felmérés
szintmérés
képességmérés
ismeret és tájékozottság mérése
A teljesítményeket a törzsanyag követelményeivel ( minimum, átlagos, optimum
szinthez) összehasonlítva pontokba és százalékokban kifejezett itemek szerint
értékeljük
Nem osztályozzuk. Megtervezzük az egyén és az adott populáció egészének számára a
szükséges korrekciót
.
Írásbeli beszámoltatás rendje:
 A szaktárgyak értékelési rendszere ld. előbbiekben
 A magyar oktatás helyzetének, színvonalának megállapítását célzó országos és
nemzetközi mérések. Oktatási Minisztérium – OKÉV által kijelölt mérések, melynek
anyagát és idejét az oktatási miniszter rendeletben határozza meg. ( Képességmérések,
MONITOR vizsgálat stb.)
 Az írásbeli beszámoltatás különféle formáit alkalmazni hivatott személyek:
tanító, szaktanár
munkaközösség –vezető
szaktanácsadó
tagintézmény vezető, igazgató

2. A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az l-8. évfolyamon a példás (5), jó
(4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzák.
A tanulók magatartását az 1-3. évfolyamon a tanítási év végén az osztályfőnök szövegesen
értékeli és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A 4-8. évfolyamon a tanuló
magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A magatartás
félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye
alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az
osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell
jegyezni. Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a
következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja;
 tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
 kötelességtudó, feladatait teljesíti;
 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
 tisztelettudó;

149

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen
viselkedik;
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;
b) Jó (4) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja;
 tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;
 az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt;
 nincs írásbeli intője vagy megrovása.
c) Változó (3) az a tanuló, aki:
 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül;
 feladatait nem teljesíti minden esetben;
 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
 igazolatlanul mulasztott;
 osztályfőnöki intője van.
d) Rossz (2) az a tanuló, aki:
 a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;
 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;
 több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokú büntetése.
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
A magatartás értékeléséhez további finomítás céljából háromoldalú (büntetési oldal, dicsérő
oldal, jóvátételi oldal) pontrendszert alkalmazunk. E pontrendszer rugalmasan alkalmazkodik
az iskolai élet változóihoz, ezért évente (szeptemberben) a nevelőtestületnek a
diákönkormányzat bevonásával felül kell vizsgálnia, közszemlére kell bocsátania, és a
munkaterv mellékletei között el kell helyeznie. Tartalma, gyakorlata nem lehet ellentétes a
fentebb felsoroltakkal:
A. Jutalmazás
Dicséretes, jó / 1 pont /
1. Segítségnyújtás bármely területen
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2. Védelmezi a gyengébbeket
3. Osztályszintű szereplés
4. Osztályprogram szervezése
5. Házi tanulmányi versenyeken való részvétel
6. Sportszerűség
7. Ügyeleti munka jó ellátása differenciált pontozással:
heti ügyelet: 0, 1, 2, 3 piros pont
délutáni ügyelet: ebédlőben 3, ajtónál 2 piros pont
8. Tisztségviselői feladatok jó ellátása
9. Talált tárgy beszolgáltatása
10.Jogos probléma bejelentése
11. Önként vállalt környezetszépítés
12. Önként vállalt társadalmi munka
13. Határidős feladatok azonnali teljesítése
14 Szakkörben végzett jó munka
Kiemelkedő tett / 3 pont /
1. Házi versenyeken elért 1. 2. 3. helyezés
2. Körzeti versenyen az első harmadban elért eredmény
3. Megyei versenyen az első és a második harmadban elért eredmény
4. Iskolai, községi szintű szereplés
5. Ügyeleti munka kiváló teljesítése
6. Szakkörben végzett kiemelkedő munka

Osztályfőnöki dicséret: 13 piros pont összegyűjtése után, amely legalább három
tevékenységi területből gyűlt össze. Tevékenységi területek: kulturális, sport, tanulmányi,
közösségi és társadalmi munka.
Igazgatói dicséret: 40 piros pont összegyűjtése után / három osztályfőnöki dicséret +1 piros
pont /. Igazgatói dicséretet kaphat az a tanuló, akinek legfeljebb 4 jóvátétele van.
Kiemelkedő eredménye alapján rendkívüli igazgatói dicséretet kaphat az a tanuló - igazgatói
döntés szerint -, akinek nincs osztályfőnöki figyelmeztetése.
Nevelőtestületi dicséret: Nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredmény és/vagy kiemelkedően
példamutató közösségi munka.
Az iskolában alkalmazott jutalmazások alapjai
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
 példamutató magatartást tanúsít, vagy
 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy
 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy
 iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön
vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy
 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az
iskola jutalomban részesíti.
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Az iskolában alkalmazott jutalmazások formái
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret
 napközis nevelői dicséret
 osztályfőnöki dicséret
 igazgatói dicséret
 rendkívüli igazgatói dicséret
 nevelőtestületi dicséret
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a
tanév végén
 szaktárgyi teljesítményért
 példamutató magatartásért
 kiemelkedő szorgalomért
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A
dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.
c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
nevelőtestületi dicséretért oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen
az iskola közössége előtt vehetnek át.
d) Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak,
melyet az iskola közössége előtt vehetnek át.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók kiemelt dicséretben részesülnek.
f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba
kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni.

B. Büntetés
Enyhe vétségek / 1 pont /
1. A sorakozás, vonulás rendjének megszegése, hangoskodás
2. Késés az óráról
3. Szemetelés
4. Ebédlői viselkedés
5. Korlátra, padra, pingpongasztalra felül
6. Árulkodás ártó szándékkal
7. A tanítási óra zavarása
8. Társát csúfolja
9. Az ügyeletes utasításának megtagadása
10.Rágógumi, szotyola, fúvócsövezés stb.
11.Köpködés
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12. Tisztségviselői, ügyeletesi feladatok rossz ellátása
13. Köszönés elmulasztása
14. Az ellenőrzőt nem íratja alá
15. A talált tárgyat nem szolgáltatja be
16. Az ellenőrzőjét otthon hagyja
17. A leckét nem viszi el a társának
18. . A pincetetőre való felmászás
19. Kővel való dobálás
20 A határidős feladatokat nem tartja be határidőre
21. A tanári utasítás megtagadása
22. Szándékosan a sportcsarnok falának rúgja a labdát
Súlyos vétségek / 3 pont /
1. Lopás, ha bevallja
2. Rongálás
3. Megsérti a felnőtteket vagy társát
4. Verekedés
5. Veszélyezteti társa testi épségét
8. Hazugság
9. Trágár beszéd
11. Az ellenőrző elvesztése
Azonnal osztályfőnöki figyelmeztetést érdemlő vétségek
1.Lopás, ha nem vallja be
2.Szándékos rongálás
3. Dohányzás
4. Érdemjegy hamisítása
5. Az iskola engedély nélküli elhagyása
6. Igazolatlan hiányzás, lógás
7. Köpködés
A büntetés fokozatai:
1. szóbeli figyelmeztetés
2. feketepont
3. írásbeli figyelmeztetés:





Osztályfőnöki figyelmeztetés: 9 fekete pont után
Osztályfőnöki intés: 18 feketepont után
Osztályfőnöki megrovás: 27 feketepont után
Igazgatói figyelmeztetés: 30 fekete pont, három osztályfőnöki figyelmeztetés +3 pont
után.
 Igazgatói intés: 60 feketepont után
 Igazgatói megrovás: 90 feketepont után
 Rendkívüli igazgatói figyelmeztetés
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 Rendezvényekről határozott időre való eltiltás
 Nevelőtestületi figyelmeztetés
 Más intézménybe való áthelyezés

Az iskolában alkalmazott büntetések alapjai
Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy
 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy
 igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon az iskola jó hírnevének árt, büntetésben lehet
részesíteni.

Az iskolában alkalmazott büntetések formái











szaktanári figyelmeztetés;
napközis nevelői figyelmeztetés;
osztályfőnöki figyelmeztetés;
osztályfőnöki intés;
osztályfőnöki megrovás
igazgatói figyelmeztetés;
igazgatói intés;
igazgatói megrovás
tantestületi figyelmeztetés;
nevelőtestületi figyelmeztetés

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől - indokolt
esetben - a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
C. Jóvátételek: minden enyhe és súlyos vétséget jóvátehet a tanuló

3. A tanulók szorgalmának értékelésének és minősítésének elvei.
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésének az 5-8. évfolyamon a példás (5), jó
(4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzák
A tanulók szorgalmát az 1-3. évfolyamon a tanítási év végén az osztályfőnök szövegesen
értékeli, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A 4-8. évfolyamon a tanuló
szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A szorgalom félévi
és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján
állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az
osztályzatról A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell
jegyezni.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a kővetkezők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
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képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;
a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;
munkavégzése pontos, megbízható;
a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.

b) Jó (4) az a tanuló, aki:
 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
 rendszeresen, megbízhatóon dolgozik;
 a tanórákon többnyire aktív;
 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként
nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
 taneszközei tiszták, rendezettek;
c) Változó (3) az a tanuló, akinek:
 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől;
 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti;
 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel
dolgozik.
d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:
 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;
 feladatait folyamatosan nem végzi el;
 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül;
 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

4. A magasabb évfolyamra lépés feltételei


A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet,
ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c.
fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden
tantárgyból teljesítette.



A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el. A negyedik-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az
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"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.


Ha a tanuló a negyedik-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy vagy két tantárgyból
szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító
vizsgát tehet.



Ha a tanuló a negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból
szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.



A negyedik-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi
osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie
ha:
 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;
 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott;
 magántanuló volt.



Az első-harmadik évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló
csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250
óránál többet mulasztott.

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga
tantárgyai a következők:
l. évfolyam: anyanyelv és irodalom, matematika.
2-4. évfolyam: anyanyelv és irodalom, matematika, természetismeret.
5-6. évfolyam: anyanyelv és irodalom, matematika, társadalmi ismeretek - történelem,
biológia, földrajz.
7-8. évfolyam: anyanyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia,
földrajz.

Értékelés
Az iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra,
tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei
mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek.
A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület
pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat és így
ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő és oktató munka fejlesztésére.
Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka értékelése a következő területekre terjed ki:
 az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére,
 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére,
 a tanulói közösségek tevékenységének, fejlődésének értékelésére,
 a tanulók személyiségfejlődésére, tanulmányi munkájára, magatartására és viselkedésére.
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Az intézmény nevelő-oktató munkáját az intézmény vezetője minden tanév végén - a tanulók,
a szülők és a nevelők véleményének figyelembevételével - átfogóan értékeli.

5. A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai:







Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, pedagógusok és más
dolgozók létszáma, beiskolázás adatai).
A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés
legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek)
A tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlageredménye, bukások
száma, versenyeredménye, a továbbtanulás alakulása).
A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység
eredményessége
A pedagógusok nevelő és oktató munkája
Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata

A pedagógusok nevelő és oktató munkájának értékelését az alábbiakban következő
szempontok alapján az iskola igazgatója, és a nevelő munkaközösségek vezetői folyamatosan,
szóban - az érintett nevelő kérésére azonban írásban - végzik.
6. A tanítási órák megfigyelésének és értékelésének szempontjai:
Az óra célja és tartalma
 Helyesen határozta-e meg a nevelő az óra oktatási és nevelési célját?
 Illeszkedett-e a tanóra az éves, illetve a témaköri tervezésbe?
 Van-e eltérés a tanmenetben az adott időszakra tervezett témáktól, tananyagtól?
 Az óra tartalma (a feldolgozott tananyag) megfelelt-e: a szakmai (pedagógiai)
szempontoknak, a tudományosság elvének, a tanulók életkori sajátosságának?
Az óra felépítése és szervezése
 Az óra felépítése megfelelt-e a feldolgozott tananyagnak, az adott didaktikai
feladatnak?
 Milyen az óra technikai szervezése, a nevelő időbeosztása?
 Sikerült-e kihasználni az óra minden percét tanulásra, munkára? Mennyire szervezett a
tanulók tevékenysége? Volt-e üresjárat?
 Milyen szervezeti formákat alkalmaz a nevelő a tanórán (frontális, csoportos, egyéni
tevékenység)?
 Szervezett-e differenciált munkát a nevelő? Melyek a differenciálás szempontjai?
Az órán alkalmazott módszerek
 Milyen módszereket alkalmazott a nevelő a bemutatásra, szemléltetésre (tanári magyarázat,
nyomtatott taneszközök, szemléltetőeszközök, kísérlet, stb.)?
 Megfelelő volt-e ezek didaktikai szerepe, célszerű volt-e a felhasználásuk?
 Milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ismeretek rögzítésére, a képességek
fejlesztésére? (Ismétlés, koncentráció, vázlat készítése, részösszefoglalás és összefoglalás,
az ismeretek gyakorlati alkalmazása, gyakoroltatás, az önálló tanulás módszerei, stb.)
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Milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ellenőrzésre és az értékelésre?
Az ellenőrzés formái: Szóbeli vagy írásbeli?
Folyamatos-e az ellenőrzés és értékelés a tanórán?
Van-e kialakult rendje a folyamatos értékelésnek, megfelelő-e ez?
A házi feladat kijelölése menyiben szolgálta a tananyag feldolgozását?
Biztosította-e a nevelő a tanulók érdeklődésének felkeltését? Milyen volt a tanulók
motiválása?
 Az órán alkalmazott módszerek megfeleltek-e az óra céljának, a tananyagnak és az adott
didaktikai feladatnak?
A tanulók munkája és magatartása
 Milyen volt a tanulói aktivitás, figyelem?
 Hogyan alakult az órán az aktív, a passzív és a renitens (rendetlen) tanulók aránya?
 Milyen a tanulók tantárgy iránti érdeklődése, motiváltsága?
 Milyen az osztályban a fegyelem? (Van-e kialakult munkarend? Mi jellemzi a tanulók
viselkedését, hangnemét? Hogyan fogadják a tanulók a nevelői utasításokat? Történik-e
fegyelmezetlenség az órán?)
 Milyen a tanulók kapcsolata a nevelővel?
 Milyen a tanulók kapcsolata egymással?
A nevelő munkája, egyénisége, magatartása
 Mennyire tanulásra, munkára ösztönző a pedagógus magatartása? Mennyire barátságos,
biztató, együttérző?
 Mi jellemzi a nevelő beszédkultúráját, kérdésfeltevését?
 Jellemzi-e a nevelőt: felkészültség, tudatos tervezés, rendszeretet, következetesség,
türelem, tekintély?
 Vannak-e a nevelőnek újszerű ötletei, elgondolásai?
 Milyen a nevelő kapcsolata a gyerekekkel?
 Tiszteletben tartja-e a nevelő a gyerekek személyiségét?
 Adódott-e tudatosan tervezett vagy spontán nevelési szituáció az órán? Hogyan oldotta
meg ezeket a nevelő?
 Milyen a tanterem rendje, tisztasága?
Az óra eredményessége
 El tudta-e érni a nevelő a kitűzött didaktikai és nevelési célt?
 Meggyőződött-e a nevelő az óra eredményességéről?
 Milyen jártasságok és készségek kialakítását, képességek fejlesztését segítette elő a
nevelő?
 Milyen mértékben járult hozzá az óra a tanulók eszköztudásának gazdagításához? (Pl.
önálló tanulás módszereinek megismertetése, értő olvasás gyakoroltatása, szóbeli és
írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, problémamegoldó gondolkodás, összefüggések
felismerése, stb.)
 Adott-e a tanóra valami pluszt a tanulóknak a tananyagon kívül?
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7. A pedagógusok munkájának értékelése
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
 Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, mozi-, múzeumlátogatás,
kirándulás) és iskolán belül (pl. karácsonyi ünnepség, stb.).
 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok
szervezése, segítése, részvétel.
 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel.
 A diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
 A diák-önkormányzati rendezvények szervezése, segítése, felügyelet.
 Iskolai szintű kirándulások, táborok szervezése, segítése, részvétel.
 A tehetséges tanulók gondozása.
 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok, stb.
szervezése, segítése, részvétel.
 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli és
kívüli versenyekre, vetélkedőkre, stb.
A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása
 A gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók korrepetálása, segítése.
 Az érintett tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
 Szerepvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
 Részvétel a különböző feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
 Továbbképzésekben való részvétel, önképzés.
 A nevelő önként keresi a továbbképzés, önképzés lehetőségeit.
 A továbbképzéseken tanultakat munkájában hasznosítja, és a lehetőségekhez mérten
továbbadja a nevelőtestület tagjainak.
 Az iskolai munka eredményességének javítása.
 Pályázatokon való részvétel, ezek eredményessége.
 Az eredményes pályázatok céljainak megvalósításába való bekapcsolódás.
 Az iskolai alapítvány működésének segítése.
 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása.
Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások
 Díjazás nélküli iskolai feladatok vállalása (szertár, stb.).
 A pályakezdő vagy iskolánkba újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének
segítése.
 Önként vállalt feladatok, megbízások, a nevelőtestület közösségi életében (rendezvények
segítése, részvétel).
Az iskola képviselete
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Részvétel a szülői munkaközösség által szervezett rendezvényeken, azok segítése.
Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai, illetve érdekképviseleti
tevékenységekbe.
Érdeklődés a községek rendezvényei, eseményei iránt, azokon való részvétel.
Aktív részvétel, tisztségek vállalása a községek társadalmi, kulturális, sport, stb. életében.

Tanulásirányítás, a tanórai oktató-nevelő munka színvonala
 Előzetes felkészülés a tanítási órára.
 A motiválás, differenciálás, tanulói aktivitás formái és mértéke.
 A tanulók életkorához, a didaktikai feladatokhoz illeszkedő módszerek, szemléltetés,
szervezeti formák, ellenőrzés és értékelés.
 A tanulók munkája és magatartása a nevelő óráján.
 A nevelő munkája, megnyilvánulásai, magatartása a tanítási órán.
 A nevelő tanórai munkája elősegíti-e a tanulók fejlődését (tudásuk gyarapítását,
személyiségük alakulását)?
 A tanulók eredményes továbbhaladása a magasabb évfolyamokon (felső tagozat,
középiskola).
A tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösségformálás
 Megfelelő magaviseletű, az iskolai munkában aktív osztályközösség, napközis csoport
kialakítása.
 A nem osztályfőnökként irányított tanulók közösség (pl. szakkör, sportkör, énekkar, stb.)
eredményes, közös tevékenysége.
 A problémás tanulókkal (veszélyeztetett, hátrányos, beilleszkedési, magatartási és tanulási
zavarral küzdő tanulókkal) való foglalkozás.
 Gyermekvédelmi feladatok ellátása.
A nevelő különböző megbízásainak eredményes, jó színvonalú teljesítése
 Az alkalmanként vagy folyamatosan végzett tevékenység eredménye, minősége (pl.
iskolai rendezvények, ünnepélyek).
A nevelő szakmai, pedagógiai kapcsolatai a nevelőtestület tagjaival.
 A nevelő rendszeres kapcsolatot tart a rábízott tanulócsoport többi pedagógusával
(osztályfőnök a szaktanárokkal, napközis csoportvezető az osztályfőnökkel, szaktanárok
az osztályfőnökkel és egymással).
Személyes példamutatás
 A tanulókkal, a szülőkkel a nevelőtársakkal szemben betartja a pedagógus etika alapvető
normáit.
 Magatartása, viselkedése, öltözködése, a munkához való viszonya példamutató a tanulók
és a többi nevelő számára.
Munkafegyelem, munkához való viszony
 A munkaköri kötelességek teljesítése.
 A tanítási órák pontos és eredményes megtartása.
 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása.
 Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők, külalak, pontosság).
 A különféle feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
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A rábízott osztályterem, szaktanterem legyen gondozott, ápolt és pedagógiailag szakszerű.

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában
 Részvétel a szakmai döntések előkészítésében: saját ötletek, megfelelő elemző-készség,
vitakészség, önálló vélemény.
 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában a célok eléréséért.
A vezetői feladatok ellátása
 A különféle nevelői közösségek vezetői (igazgató, intézményvezető, munkaközösségvezetők) milyen szinten látják el az egyes vezetői feladatokat: tervezés, szervezés, a
végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés.
 A vezetők mit tesznek a rájuk bízott közösség formálásáért, az emberi kapcsolatok
javításáért?
Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és kollégákkal
 Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés,
valamint a személyiség tiszteletben tartása mindhárom irányban.
 A nevelő a szülő felé ellátja az iskola képviseletét, pedagógiai tanácsot ad, törekszik
együttműködésre.
 Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé. Egymás segítése,
a tapasztalatok átadása. Észrevételek, bírálatok elfogadása.
A tanulók ismereteinek, képességeinek fejlődése
 A helyi tantervi követelmények teljesítésének szintje.
 A tanulók tapasztalható és mérhető fejlődése.
Szakmai felkészültség
 Milyen szintű továbbképzésbe kapcsolódik be a nevelő? (tanfolyam, felsőfokú képzés,
szakvizsga, stb.)
 Az iskolában hasznosítható szakképesítések száma
 Idegen nyelvek ismerete, nyelvvizsga
 Tudományos fokozat
 Publikációk szakmai folyóiratokban, kiadványokban
A felzárkóztatásra szoruló tanulók eredményes fejlesztése
 A tanterv minimum követelményeinek teljesítése és lehetőség szerinti meghaladása a
veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulóknál.
 Eredményes középiskolai jelentkezés elősegítése az előbb felsorolt tanulók esetében is.
Tehetséggondozás, a tehetséges tanulók eredményes fejlesztése
 A nevelő által tanított vagy felkészített tanulók, tanulócsoportok eredményei a különböző
szintű tanulmányi, kulturális, sport versenyeken, vetélkedőkön, nyelvvizsgákon.
A tanuló továbbtanulásának, középiskolai jelentkezésének eredményei
 A nevelő által tanított tárgyból a középiskolai felvételin elért eredmények.
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A tanulói közösségek tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök minden tanév végén
írásban értékelik.
Az osztályközösségek tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai:
 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya,
stb.)
 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, kulturális elvárásai)
 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúra (szociometria, a közösség
rétegződése).
 Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók).
 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények,
tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel).
 A szülői házzal való kapcsolat (családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a
szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).
 Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat:
- Milyen változások történtek?
- Milyen új problémák jelentkeztek?
- Milyen beavatkozás látszik célszerűnek)
8. Eljárásrend a házi feladat adásának szabályozására
Az otthoni (napközis, tanulószobai) 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
feladatot;
 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;
 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot
lehet íratni.
Kötelező házi feladat:
 Szóbeli házi feladat
Tananyaghoz kapcsolódó:

elnevezések – szakkifejezések
fogalmak – összefüggések
szabályok – törvények
ismeretek, melyet az óravázlat ill. a tankönyv tanár által
kijelölt részei tartalmaznak.
Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv évfolyamonként megjelöl
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Tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, ajánlott irodalom
Memoriterek – melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl.

 Írásbeli házi feladat
Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító – tanár által kijelölt
feladatainak megoldása.
Tananyag szerves részét képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák
elkészítése.
Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan
 A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a tanóra
anyagához, témájához.
 Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, elmélyítése és a
tantárgyi készségek begyakorlása legyen.
 Az írásbeli házi feladat mennyisége átlagosan fél óránál több felkészülést ne
követeljen
a tanulótól.
 Hétvégén 1-4. évfolyamon ( péntekről - hétfőre ) a tanulóknak írásbeli házi feladatuk
ne legyen.
 A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű
elmarasztalásban részesülnek. ( fekete pont, ellenőrzőbe – naplóba történő
beírás, a házi feladat pótlása stb. )
 A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán.
Módszere lehet:
a tanulók önellenőrzése
a tanító - tanár javítása
 Félévente minden nevelő kötelessége tanítványai füzetét, írásbeli munkáját
legalább egyszer áttekinteni.
Alsó tagozaton – különösen első osztályban – az eredményes készségfejlesztés
érdekében havi gyakorisággal.
 Írásbeli házi feladat értékelése - tartalmi és formai szempontból - egyaránt fontos, ezt a
nevelő szóban és írásban is közölheti a tanulóval.
 Korrekció
-Tartalmi vagy formai igénytelenség esetén a feladat újra íratása.
- Hibás feladatmegoldás javítása egyéni esetben.
- Osztályt érintő általános hiba esetén újratanítás, hiányosságok pótlása.
Szorgalmi ( házi ) feladat:
Minden esetben a tanuló önkéntes vállalása alapján történik
 Szóbeli házi feladat
-

Vállalt kiselőadás a tananyaghoz kapcsolódva
Ajánlott olvasmány – melynek a jegyzékét a magyar nyelv és irodalom tanterv megjelöl
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-

évfolyamonként
Házi és felmenő versenyekre való felkészülés
 Írásbeli szorgalmi házi feladat

-

Képességek fejlődését tehetség fejlesztését kibontakozását elősegítő feladatok megoldása
Levelezős és felmenő rendszerű feladatok megoldása
Írásbeli pályamunkák készítése

. Általános rendelkezések szorgalmi ( házi ) feladatra vonatkozóan
 Szóbeli és írásbeli szorgalmi feladat a tantárgyi követelményeken felüli teljesítményt
célozza. Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához.
 Szaktanár ajánlása, motivációja alapján a tanuló önként vállalása.
 A szorgalmi feladat mennyisége:
a tanuló teherbírásán és kitartásán is múlik
más – más elvárás lehet egyénenként
óvakodjunk, hogy túl sok feladat adásával a
tanuló a kedvét ne veszítse el
 Szorgalmi feladat gyakorisága:
a tanulók elfoglaltságát figyelembe véve történjen
átlagosan havonta egy-két alkalommal adjunk
kivétel a verseny felkészülés időszaka
 Pedagógiai szempontból szükséges a szorgalmi feladat megoldásához plusz tanári
segítség nyújtása
 Minden esetben a szorgalmi munkát:
ellenőrizzük, értékeljük ( az igazi pedagógiai értéke akkor van, ha ez a
közösség előtt történik )
az érdemi szorgalmi munkát jutalmazzuk ( a tanító és a szaktanár által
kidolgozott rendszerű jutalomban részesüljön.

9. 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.
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Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos
mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugró-vonal közötti távolságot mérjük méterben.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.

2.

3.

1.00
1.03
1.06
1.09
1.12
1.15
1.18
1.21
1.24
1.27
1.30
1.33
1.36
1.39
1.42
1.45
1.48
1.51
1.54
1.57
1.61

1.10
1.13
1.16
1.19
1.22
1.25
1.28
1.31
1.34
1.37
1.40
1.43
1.45
1.48
1.52
1.56
1.58
1.62
1.66
1.70
1.74

1.23
1.26
1.29
1.30
1.34
1.37
1.40
1.44
1.47
1.50
1.53
1.56
1.59
1.62
1.65
1.68
1.72
1.76
1.80
1.84
1.87

4.
5.
évfolyam
1.34 1.45
1.37 1.48
1.40 1.51
1.43 1.54
1.46 1.57
1.49 1.60
1.52 1.63
1.55 1.66
1.58 1.69
1.61 1.72
1.64 1.75
1.67 1.78
1.70 1.81
1.73 1.84
1.76 1.87
1.79 1.90
1.82 1.93
1.85 1.97
1.89 2.01
1.94 2.05
1.98 2.09

6.

7.

8.

1.55
1.58
1.61
1.64
1.67
1.70
1.73
1.76
1.79
1.82
1.85
1.88
1.91
1.94
1.97
2.00
2.03
2.07
2.11
2.15
2.19

1.64
1.67
1.70
1.73
1.76
1.79
1.82
1.85
1.88
1.91
1.94
1.97
2.00
2.03
2.06
2.09
2.12
2.16
2.20
2.24
2.28

1.72
1.75
1.78
1.81
1.84
1.87
1.90
1.93
1.96
1.99
2.02
2.05
2.08
2.11
2.14
2.17
2.20
2.24
2.28
2.32
2.36

7.

8.

1.43
1.45
1.48
1.51
1.54
1.57
1.60
1.63
1.66
1.69
1.72
1.74
1.77
1.80
1.83
1.87
1.91

1.47
1.50
1.53
1.56
1.59
1.62
1.65
1.68
1.71
1.74
1.77
1.80
1.84
1.87
1.90
1.94
1.98

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Évfolyam
0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38
1
1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41
2
1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44
3
1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47
4
1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50
5
1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53
6
1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56
7
1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59
8
1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62
9
10
1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65
1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68
11
1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71
12
1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74
13
1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77
14
1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80
15
16
1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84
1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87
17
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18
19
20
21

1.50
1.54
1.57
1.61

1.60
1.64
1.68
1.72

1.70
1.74
1.78
1.81

1.77
1.80
1.84
1.88

1.84
1.88
1.92
1.96

1.90
1.94
1.98
2.02

1.95
1.99
2.03
2.07

2.02
2.05
2.08
2.11

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72

22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74

24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76

4. 5.
évfolyam
26 28
30 32
34 36
38 40
42 44
46 48
50 52
54 56
58 60
62 64
66 68
70 72
74 76
78 80

6.

7.

8.

30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82

32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84

34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82
86

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56

19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59

22
24
28
32
36
40
44
48
51
56
60

4. 5.
évfolyam
25 28
29 32
33 36
37 40
41 44
45 48
49 52
53 56
57 60
61 64
65 68

6.

7.

8.

29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69

30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70

32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
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60
64
68

12
13
14

63
67
71

64
68
74

69
73
77

72
76
80

73
77
82

74
78
83

76
80
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 tarkóratartás
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)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

28
33
38
43
48
53
58
63
68
73
78
83
88
93

31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96

4.
5.
6.
évfolyam
34 36
38
39 41
43
44 46
48
49 51
53
54 56
58
59 61
63
64 66
68
69 71
73
74 76
78
79 81
83
84 86
88
89 91
93
94 96
98
98 100 102

7.

8.

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
104

42
47
52
57
62
67
72
78
82
87
92
97
102
106

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
PONTSZÁM

1.

2.

3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

23
28
33
38
43
48
53
58
63
68
73
78
83

26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86

4. 5. 6.
évfolyam
29 32 34
34 36 38
39 41 43
44 46 48
49 51 53
54 56 58
59 61 63
64 66 68
69 71 73
74 76 78
79 81 83
84 86 88
89 91 93

7.
36
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

8.
38
42
47
52
57
62
67
72
77
82
87
92
97
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14

85

88

91

94

96

98

100

102

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
26
27
28

7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
28
29
30

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
30
31
32

4. 5.
évfolyam
11 13
13 15
15 17
17 19
19 21
21 23
23 25
25 27
27 29
29 31
31 33
32 34
33 35
34 36

6.

7.

8.

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
36
37
38

17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
38
39
40

19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
40
41
42

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
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A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján:

Elért összes pontszám
0 – 11
12 – 22
23 – 33
34 – 43
43 – 52
53 – 63

Minősítés
igen gyenge
gyenge
elfogadható
közepes
jó
kiváló

IX. Feltétel- és eszközrendszer
A megválasztott módszerek szabadon alkalmazhatók, az eszközök használata pedig a
pedagógiai kulturáltság, másrészt a rendelkezésre álló feltételek függvénye.
Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei
Az Általános Iskola Kaposfőben az oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, melyet a
művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. Ez alól kivételt
képeznek az oktatási segédanyagok. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb
eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.)
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg a helyi tanterv alapján.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) az iskola tájékoztatja. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetére a szülők kötelessége.
Az iskola - a pénzügyi lehetőségeihez mérten - saját költségvetési keretéből, illetve egyéb
támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár
számára.

1. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs
munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve
alapján.
2. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:
3. A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi tantervének!
4. Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
5. A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
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csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.
3. 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.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐOKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE
1. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb
berendezési tárgyak, valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
4. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók
tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések
és eszközök szolgálják (tantermenként egy-egy): írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon,
televízió, videolejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó.
5. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök
(tantermenként):
-

-

-

Képek, betűkártyák, szótagkártyák.
Hívóképek.
Írott és nyomtatott ABC. (falikép)
Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. (falikép)
Betűsín.
Írott kis és nagy ABC.
Bábok (10 db).
Fali tablók:
 Hangtani ismeretek
 Szavak alakja, jelentése
 A szó
 A mondat
Gyermeklexikon (10 db).
Szólások, közmondások könyve.
Nemzeti jelképek. (falitabló)
Fali táblák:
 Igék
 Az igenév
 A teljes hasonulás
 Mondat
 Az állítmány fajtái
 A jelzők rendszere
 Ok és célhatározó
Történelmi arcképsorozat.
Helyesírási szabályzat és szótár (10 db).
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4. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként):
-

Űrmértékek (cl, dl, l).
Demonstrációs óra.
Táblai vonalzók.
Táblai körző.
Számkártyák (1-1000-ig).
Helyiérték-táblázat.
Kéttányéros mérleg és súlysorozat.
Hőmérő.
Színes rudak.

5. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

-

Az idő (oktatótábla).
Iskolai iránytű.
Magyarország domborzati térképe.
Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel.
Szobai hőmérő.
Borszeszégő.
Domborított földgömb.
Videokazetták:
 Életközösségek I.
 Életközösségek II.
 Életközösségek III.
 Életközösségek IV.
 Vadon nőtt gyógynövényeink.
 Dunántúli középhegység.
 Dunántúli dombvidék.
 Alpokalján.
Homokasztal.
Tanulói kísérleti dobozok (8 db).
Ásványok.
Magyar nemzet jelképei (falitabló)
Élő természet (diapozitívek).
Testünk (videofilm).
Közlekedés szabályai (videofilm).
Nagyító.
Szűrőpapír.

6. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob.
Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n:
 Magyar népzenei anyag.
 Gyermekdalok.
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Himnusz.
Szózat.
Magyar és rokon népek dalai.
Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyeskar.
Iskolai ünnepek újabb dalai.
Európai népdalok.
Egyházi énekek.
Jeles napok, ünnepkörök dalai.
Kórusművek, műzenei szemelvények.

7. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Diapozitívek:
 Steindl Imre: Országház.
 Kispaládi parasztház.
 Thököly vár - Késmárk.
 Medgyessy Ferenc: Anyaság.
 Kolzsvári testvérek: Szt. György szobra.
 Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű.
 Szőnyi István: Este.
 Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja.
 Pabló Picasso: Maia arcképe.
 Ferenczy Noémi: Noé bárkája - gobelin.
 Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék.
 Hollókői ház.
 Füstös konyha.
 Matyó tisztaszoba.
 Mai lakóház külső és belső képe.
 Árva vára.
 Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum.
 Schaár Erzsébet: Kirakat.
 Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép - ezüstvessző rajz, Hónapok - Berry herceg
hóráskönyvéből.
 Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló.
 Paul Cézanne: Csendélet.
 Ferenczy Károly: Festőnő.
 Fényes Adolf: Testvérek.
 Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal.
 Bálint Endre: Vándorlegény útra kél,
 Ember alakú butella.
 Kerített ház - Pityerszer.
 Botpaládi ház.
 Faragott, festett, oromzatos ház - Hegyhátszentpéter.
 Hősök tere.
 Vajdahunyad vára.
 Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház.
 Ligeti Miklós: Anonymus.
 Ferenczy Béni: Bem érem.
 Götz János: Szarvas.
 Cseh László: Táncolók.
 Michelangelo: Ádám teremtése.
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Ferenczy Károly: Október.
Fényes Adolf: Babfejtők.
Koszta József: Tányértörölgetők.
Glatz Osztkár: Birkózók,
Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, hímes tojás, mézeskalács báb.
aratókorsó, tálak, miskakancsó.
Magyar koronázási jelvények.

8. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Olló, kés, vonalzó (40 db).
Mintázó eszközök (20 db).
Építőkocka (fa).
Szövőkeret (30 db).
Csiszolópapír.

9. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Síp.
Gumilabda (20 db).
Babzsák (20 db).
Ugrókötél (20 db).
Kislabda (20 db).
Tornapad (3 db).
Tornazsámolyok (6 db).
Medicinlabda (10 db).
Karika (20 db).
Jelzőszalagok (10 db).
Ugrószekrény (1 db).
Dobbantó (1 db).
Tornaszőnyeg (4 db).
Bordásfal (10 db).
Mászókötél (5 db).
Mérőszalag (1 db).

10. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök:
-

Térkép (irodalomtörténeti) (3 db).
Írói arcképsorozat (3 db).
Magyar értelmező szótár (5 db).
Szinonima szótár (5 db).
Helyesírási tanácsadó szótár (5 db).
Életrajzi lexikon (5 db).
Helyesírási szabályzat és szótár (20 db).
Hanganyag (hangkazetta, CD):
 Népdalok, népmesék.
 János vitéz.
 Mitológiai és bibliai történetek.
 Versek (Petőfi, Arany).
 A kis herceg.
 Görög regék és mondák.
 Rege a csodaszarvasról.
 Népballadák.
 Arany: A walesi bárdok.
 Toldi.
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-

-

 Egri csillagok (részletek).
 Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály versei.
 Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János Jókai Mór művei.
 Halotti beszéd és könyörgés.
 Ómagyar Mária - siralom
 Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig (rádiójáték).
 Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós versei.
 Megzenésített versek.
Videofilmek:
 Magyar népmesék.
 János vitéz (rajzfilm).
 A Pál utcai fiúk (film).
 Rab ember fiai (film).
 Magyar mondák: Álmos vezér, A fehér ló mondája, A szentgalleni kaland, Botond, Lehel
kürtje, István megkoronázása.
 Arany: A walesi bárdok.
 Lúdas Matyi (rajzfilm).
 Egri csillagok (film).
 Janus Pannonius emlékére.
 Mátyás könyvtára.
 A Corvinák.
 Balassi, Csokonai: A felvilágosodás.
 Mikszáth : Szent Péter esernyője (film).
 Mikszáth prózája.
 Liliomfi (film).
 A reformkor I-II.
 Petőfi.
 Egy magyar nábob (film).
 Kárpáti Zoltán (film).
 A kőszívű ember fiai (film).
 Halotti beszéd.
 Légy jó mindhalálig (film).
 Móricz és a Légy jó mindhalálig.
 Móricz élete.
 Nyugat.
 A fiatal József Attila.
 Erőltetett menet (film).
Könyv:
 Népmesegyűjtemények (10 db).
 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (5 db).
 Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 db).
 Kaposi László: Drámafoglalkozások (5 db).
 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam (5 db).
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (30 db).
 Gárdonyi Géza: Egri csillagok (30 db).
 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (30 db).
 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (30 db).
 Szigligeti Ede: Liliomfi (30 db).
Falitablók:
 Hangtan.
 A teljes hasonulás.
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 Jelentéstan.
 Szótan.
 A szófajok.
 Jelentés.
 Szerkezet.
 Mondattan.
 Magyar nyelvemlékek.
 Nyelvcsaládok.
Egyéb eszközök:
 Petőfi (diasorozat).
 Fogalmazás 5. (diasorozat).
 Arany János: Toldi (diasorozat).
 Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm).
 A főnév (oktatócsomag).
 Móricz Zsigmond: Hét krajcár (diafilm)
 Ady és a nyugatosok, József Attila (diafilm).

11. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Falitérkép:
 Az ókori Kelet.
 Az ókori Görögország.
 A Római Birodalom.
 Bibliai országok - Pál apostol utazásai.
 Magyarország X-XI. sz.
 A magyar népvándorlás és a honfoglalás.
 Európa Nagy Károly korában.
 Magyarország a korai feudalizmus idején.
 A feudális Magyarország a XIII. sz. közepétől a XV. sz. elejéig.
 A tatárjárás Magyarországon 1241-42.
 A Föld népei a XIV-XV. században.
 Magyarország 1526-1606.
 Európa a XIV-XV. században.
 A feudális Magyarország a XV. században.
 Magyarország a XVII. században.
 Európa a XVII. század közepén.
 Az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás XV-XVII. század.
 Magyarország Bethlen Gábor korában (1629).
 Magyarország népei a XVIII. század végén.
 Európa a XVIII. század végén.
 A Föld népei a XVI-XVIII. században.
 Az 1848/49-es szabadságharc.
 Európa a XIX. század második felében.
 Európa a XIX. században.
 Európa 1815-1849.
 Európa az I. világháború idején.
 A gyarmati rendszer 1830-1914.
 Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben.
 A gyarmati rendszer felbomlása (1917-1975).
 A Tanácsköztársaság honvédő harcai.
 Európa a II. világháború idején.
 Hazánk felszabadulása.
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Videokazetta:
 Az ókori Egyiptom.
 Egyiptomi hétköznapok.
 Egyiptom, a Nílus ajándéka.
 Széthi, a fáraó.
 A piramisok.
 A kínai Nagy Fal.
 Az ókori Hellász.
 Görögország.
 Az ókori Róma.
 Róma és Pompei.
 Róma építészete.
 A Colosseum, Róma.
 Álmos vezér.
 Honfoglalás, államalapítás.
 Aquincum.
 Élet a középkori Európában.
 Céh, inas - legény - mester.
 A románkori művészet.
 A román stílus.
 Mátyás király.
 Hunyadi János.
 Mátyás országa.
 Mátyás király könyvtára.
 A lovagok, a Hunyadiak.
 Mohács.
 Magyar ereklyék.
 Nagy Szulejmán és kora.
 Rákóczi szabadságharca.
 A francia forradalom.
 Reformkor I-II. rész.
 Kossuth élete.
 A kiegyezés.
 Oroszország a cártól Sztálinig.
 Versailles.
 A II. világháború.
 1956. október 23.
Egyéb:
 Transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam).
 Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam).
 A magyar államcímer története (falikép).
 Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép).
 A középkori társadalom (falikép).
 Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem tanításához.
 Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához.

12. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Chatterbox 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, szemléltető képsor).
Project English 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, videokazetta,
munkafüzet videokazettához).
New Project 1., 2. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta).
Videokazetták:
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 Muzzy in Godoland
 Muzzy Comes Back
 Window on Britain
 Guide to Britain
CD-ROM: Mano angol

13. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Deutsch für Dich I. (munkatankönyv, hangkazetta).
Tematikus képek.
Büderchen komm tanz mit mir (hangkazetta, daloskönyv).
Schulbus I. (munkatankönyv, hangkazetta).
ABC kártya (betűkártyák).
A névelő (falitabló).
Gyenge ige ragozása (falitabló)
Ping Pong I. (tankönyv, munkafüzet, hagkazetta).
A névelő (falitabló)
A főnév szótári alakjai (falitabló).
Időbeli, módbeli segédigék (falitabló).
Deutschmobil 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta).
Erős ige ragozása (falitabló).
Időbeli, módbeli segédigék (falitabló).
A személyes névmás (falitabló).
Az elöljárószó (falitabló).
A melléknév ragozása (falitabló).
A személyes névmás ragozása (falitabló).
A főnév ragozása (falitabló).
Deutschmobil II. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta).
A birtokos névmás (falitabló).
A melléknév ragozása (falitabló).
Németország (falitérkép).

14. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Táblai körző fa (2 db).
Táblai vonalzó 450-os fából (5 db).
Táblai vonalzó 600-os fából (5 db).
Táblai szögmérő fából (5 db).
Méterrúd fából (5 db).
Összerakható m3 (5 db).
Alaphálók, alapábrák (2 db).
Nagy matematikusok arcképei (5 db).
Sík és mértani modellezőkészlet (2 db).
Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítőfólia).
Helyiérték táblázat (írásvetítőfólia)
Oszthatósági szabályok (falikép).
Százalékszámítás (falikép).
Kétkaros mérleg és súlysorozat.
Hatványozás azonosságai (falikép).
Halmazok (falikép).
Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítőfólia).
Lineáris függvény (falikép).
Másodfokú függvény (falikép).
Abszolútérték függvény (falikép).
Mértékegységek (falikép).
Területszámítások (falikép).
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Kocka, téglatest (testek).
Űrmérték sorozat.
Szétszedhető dm3
Tükrözés (falikép).
Terület és kerületszámítások (falikép).
Négyszögek, kerülete, területe (falikép).
A kör kerülete, területe (falikép).
Szögpárok (falikép).
Hasábok (falikép).
Eltolás (falikép).
Pitagorasz-tétele (falikép).
Az egyenes körkúp, gúla (falikép).
Az egyenes henger, gömb (falikép).
Műanyag henger.
Műanyag kúp.
Műanyag gúla.
Műanyag hatszög alapú hasáb.
Műanyag ötszög alapú hasáb.
Testek felszíne, térfogata (falikép).
Algoritmus folyamatábra (falikép).

15. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

-

Pentium típusú számítógép (15 db).
Monitor (SVGA) (15 db).
Billentyűzet (15 db).
Egér (15 db).
CD meghajtó 40x (3 db)
Hangkártya + hangfal (3 db).
Projektor (1 db).
Modem MR 56 SVS-EX 2 (1 db).
Tintasugaras nyomtató (1 db).
Falitablók:
 A számítógép belső felépítése (IBM - 02)
 Az input-output eszközök csatlakoztatása
 A billentyűzet.
Alapvető programok:
 WINDOWS 98 vagy 2000.
 OFFICE 97 vagy 2000.
 Szoftver az INTERNET hálózatban való működtetéséhez.

16. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Terepasztal.
5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához.
5-8. osztályos írásvetítőfólia-sorozat a környezetismeret és a földrajz tanításához.
Kőzetgyűjtemény.
5-8. osztályos táblai vaktérképsorozat.
Hőmérő (15 db).
Iránytű (15 db).
Térképjelek.
Magyarország térképe (falitérkép).
A Föld éghajlata (falikép).
A Föld természetes növényzete (falikép).
A Föld domborzata (falitérkép).
Földgömb (10 db).
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Tellúrium.
A Föld felszíne (dombortérkép).
A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép).
A Föld forgása és keringése (falikép).
Afrika domborzata és vizei (falitérkép).
Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép).
Afrika domborzata (falitérkép).
Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép).
Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és vizei (falitérkép).
Ázsia domborzata és vizei (falitérkép).
Európa domborzata és vizei (falitérkép).
Európa országai (falitérkép).
Észak-Európa (falitérkép).
Kelet-Európa (falitérkép).
Ázsia domborzata (falitérkép).
Közép Európa (falitérkép).
A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép).

17. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök.
-

Írásvetítőfólia-sorozat (fizika 6-8. osztály).
Mágneses rúdpár fatokban.
Táblai mágnes 25 mm-es.
Fényből áram (videokazetta).
Részecskemodell (videokazetta).
Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat).
SI mértéktáblázat (falikép).
Mágneses készlet (komplett).
A naprendszer (tabló).
Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz 10 db).
Mikolacső (10 db).
Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti eszköz 10 db).
Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet (25 db).
Rugós erőmérő (25 db).
Kétkarú emelő (5 db).
Karos mérleg, súlysorozattal (5 db).
Hőmérő.
Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet (1 db).
Kétütemű motorminta (1 db).
Négyütemű motorminta (1 db).
Áramátalakító (1 db).
Csengőreduktor (1 db).
Dugaszos ellenállásszekrény (1 db).
Generátor minta (1 db).
Elektromotor és generátor (4 db).
Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) (1 db).
Transzformátor modell (2 db).
Mérőműszer (Voltax) (25 db).
Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására (25 db).
Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet (25 db).
Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (2 db).
Prizmatartó (1 db).
Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára (15 db).

18. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
179

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
-

Biológiai egységcsomag.
Bonctű.
Csíráztató.
Diapozitívek az 5-8. osztályos biológia tanításához.
Kézi nagyító (15 db).
Metszettároló.
Mikroszkópizáló.
Lámpa.
Mikroszkóp.
Szilvafa virága (modell).
Burgonya virága (modell).
Almafa (oktatótábla).
Rovarok (oktatótábla).
Lepkék (oktatótábla).
Sertés koponya.
Juh koponya.
Madár csontváz.
Emlős csontváz.
Fogtípusok.
Lábtípusok.
Szarvasmarha (oktatótábla).
Házityúk (oktatótábla).
Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla).
Fenyő (oktatótábla).
Erdei pajzsika (oktatótábla).
Kocsányos tölgy virága (oktatótábla).
Ehető és mérgező gombák (oktatótáblák).
Keresztes pók (oktatótábla).
Mókus (oktatótábla).
Sün (oktatótábla).
Szarka (oktatótábla).
Sertés koponya.
Róka (oktatótábla).
Szarvas v. őzagancs.
Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla).
Görény (oktatótábla).
Sáska (oktatótábla).
Ürge (oktatótábla).
Varjú (oktatótábla).
Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla).
Hal (csontváz).
Béka (csontváz).
Rák testfelépítése (oktatótábla).
Fürge gyík (csontváz).
Nemzeti parkjaink (falitérkép).
Falitablók:
 A sejtmagnélküli egysejtűek
 Szivacsok, csalánozók
 Gyűrűsférgek
 Puhatestűek
 Ízeltlábúak
 Gerincesek
 Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok
 Nyitvatermők
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 Zárvatermők
 A lomblevél működése
 A virág és virágzat
 Termések, terméstípusok
 Fásszár keresztmetszete
 Egyszikű szár keresztmetszete
Az emberi bőr (bőrmetszet).
Emberi csontváz.
Csípőcsont.
Csövescsont.
Koponya.
Emberi torzó.
Lapos és csöves csont metszete.
Emberi nyelv fogakkal (modell).
Légzés (oktatótábla).
Szív-modell.
Vese (metszet).
Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla).
Szem (modell).
Hallás és egyensúly szerv (modell).
Emberi fejmetszet.
Fül (modell).

19. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Videofilmek:
 Az élelem
 Alapvető élelmiszerek
 Az izmok és a mozgás
 A dohányzás és az egészség
 Vigyázz a gyógyszerekkel
 Járvány, avagy a gyermek kábítószer, alkohol
 Ép testben ép lélek
 Az emberi szervezet reprodukciós rendszere

20. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

-

Kémcső (50 db).
Főzőpohár (25 db).
Óraüveg (10 db).
Borszeszégő (10 db).
Kémcsőfogó (10 db).
Vasháromláb (8 db).
Azbesztháló (8 db).
Vízbontó készülék (1 db).
Kalotta molekulamodell (1 garnitúra).
Pálcika modell (1 garnitúra).
Mágneses atommodell (1 garnitúra).
Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 db).
Falitáblók:
 Atomok elektronvonzó képessége
 Fémek jellemerősségi sora
 Periodusos rendszer
 Elektronhéjak kiépülése
Oktatótáblák:
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-

-

 Fémek reakciói vízzel
 Fémek reakciói savval
 Sav-bázis reakció
 Közömbösítés
 Redukció a redukáló sorban
 Peptidkötés
Videokazetták:
 Ismeretlen ismerős a víz
 Kincsek a homokban és a bányákban
 A fémek általános jellemzése
 A víz
 Az élet elemei
 Levegő, tenger, kőzet
 Atom és molekula
 A víz egy csodálatos nyersanyag
 A konyhasó
 Tűzijátéktól a házépítésig
 A magyar ezüst, az alumínium
 Az év féme a vas
 Lidércfény és nitrátos vizek
 Kénsav a felhőből és a gyárból
 Szabadon és kötve
 Atom és molekula
Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához (1 db).

21. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

-

Pianíno.
A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen.
Videofilmek:
 Tánctípusok.
 Jeles napok népszokásai.
Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök.

22. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák.
Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz.
Táblai körző (fém hegyű).
600-os táblai vonalzó.
450-os táblai vonalzó.
100 cm-es táblai vonalzó.
Táblai szögmérő.
Műanyag, átlátszó kocka, tégla.
Demonstrációs testek (fa).
Diapozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotásokról (1-1
db).
Videofilmek:
 Képzőművészet a honfoglalás idején
 A román stílus
 A gótika
 Reneszánsz
 XIX. század művészete
 XX. század művészete
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Pásztorkodás a Hortobágyon
Testbeszéd, gesztus

23. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Fareszelő lapos 25x200 (15 db).
Fareszelő gömbölyű 10x200 (15 db).
Fareszelő félgömbölyű 25x200 (15 db).
Vasreszelő lapos 25x200 (15 db).
Vasreszelő gömbölyű 10x200 (15 db).
Vasreszelő félgömbölyű 25x200 (15 db).
Laposfogó (10 db).
Kalapács 15-20 dekás (15 db).
Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó (15-15 db).
Fafűrész (illesztő), vasfűrész (15-15 db).
Lyukfűrész (10 db).
Kézi fúró (amerikáner) (4 db).
Lemezvágó olló (10 db).
Faliképek a fa megmunkálásáról (5 db).
Szerelő készlet, gépelemek tanításához (4 db).
Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 db).
Asztali fúrógép (állványos) (1 db).
Asztali körfűrész (1 db).
A gépek (falitabló) (3 db).
Kerékpár (1 db).
KRESZ -táblák (oktató táblák) (1-1 db).
LEGO-DACTA építőkészlet (4 db).

24. A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
-

Ugródomb (1 db).
Magasugrómérce fém (1 pár).
Magasugróléc (1 db).
Maroklabda (10 db).
Súlygolyó 3 kg (1 db).
Súlygolyó 4 kg (1 db).
Tornaszekrény (1 db).
Gyűrű (1 db).
Gerenda (1 db).
Dobbantó (1 db).
Tornazsámoly (4 db).
Medicinlabdák (20 db).
Ugráló kötél (20 db).
Kézi súlyzók (10 db).
Mászókötél (5 db).
Kosárlabda (15 db).
Kézilabda (5 db).
Focilabda (5 db).

A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos
egyéb intézkedések
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1. A pedagógiai program érvényességi ideje
 Az iskola 2004. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e
pedagógia program alapján.
 A pedagógiai programban található helyi tanterv 2004. szeptember 1. napjától az első
évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
 Ezen pedagógiai program érvényességi ideje nyolc tanévre – azaz 2004. szeptember
1. napjától 2012. augusztus 31. napjáig – szól.
2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
 A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok)
minden tanév végén írásban értékelik a pedagógia programban megfogalmazott
általános célok és követelmények megvalósulását.

3. A pedagógiai program módosítása






A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
o az iskola igazgatója;
o a nevelőtestület bármely tagja;
o a nevelők szakmai munkaközösségei;
o az iskolaszék;
o a szülői munkaközösség;
o az iskola fenntartója.
A tanulók a pedagógiai program módosítását a nevelőtestület diák-önkormányzati
képviselői útján a nevelőtestületnek javasolhatják.
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától kell bevezetni.

4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A
pedagógiai program egy-egy példánya a kővetkező személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:
 az iskola fenntartóinál;
 az iskola irattárában;
 az iskola nevelői szobájában;
 az iskola igazgatójánál;
Kaposfő, 2004. május ol.
Borsa József ig.
Felülvizsgálva: Kaposfő 2009. október 26.

Lesz Gyula
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA
A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat a … év … hó … napján tartott ülésén
véleményezte, és elfogadásra javasolta.
Kelt:
............................................................
az iskolai diákönkormányzat vezetője

A pedagógiai programot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége a … év … hó … napján
tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.
Kelt:
................................................................
az iskolai szülői munkaközösség elnöke

A pedagógia programot a nevelőtestület a … év … hó … napján tartott ülésén elfogadta.
Kelt:
.................................................
igazgató

A … Általános Iskola pedagógiai programját a … Önkormányzat Képviselő-testülete … év
… hó … napján tartott ülésén jóváhagyta.
Kelt:
.................................................
polgármester

.................................................
polgármester

.................................................
polgármester
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X. Az iskola helyi tanterve
1. Tantervek
Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az
oktatás:




HK2001 = a kerettantervhez készített 2001-ben bevezetett helyi tanterv;
HK2003 = a 2003. szeptemberétől bevezetett, a tanulók kötelező óraszámának
csökkenése miatt módosított – 2001-ben bevezetett – helyi tanterv;
H2004
= a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az
Oktatási Minisztérium által 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített 2004.
szeptemberétől érvényes helyi tanterv.

TANÉV
1.
2.
Bevezető szakasz

ÉVFOLYAM
3.
4.
5.
6.
Kezdő szakasz
Alapozó szakasz

7.
8.
Fejlesztő szakasz

2004-2005 H2004

HK2003

HK2001

HK2001

HK2003

HK2003

HK2001

HK2001

2005-2006

H2004

H2004

HK2003

HK2001

HK2003

HK2003

HK2003

HK2001

2006-2007

H2004

H2004

H2004

HK2003

HK2003

HK2003

HK2003

HK2003

2007-2008

H2004

H2004

H2004

H2004

HK2003

HK2003

HK2003

HK2003

2008-2009

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

HK2003

HK2003

HK2003

2009-2010

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

HK2003

HK2003

2010-2011

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

HK2003

2011-2012

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004

H2004
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Óraterv (angol)
1-4. évfolyam óraterve
Tantárgy

Tanítási órák
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Angol nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Ének-zene
Rajz
Technika és életvitel
Testnevelés
Tanítási órák
összesen
Szabadidős
tevékenység
Óraszám összesen

1. évfolyam
Ó
Ö
Év
R
N
es
A
M
ór
SZ
Ű
as
Á
V
zá
M
E
m
L
É
S

2. évfolyam
Ó
Ö Éves
R
N
óras
A
M zám
SZ
Ű
Á
V
M
E
L
É
S

3. évfolyam
Ó
Ö
Év
R
N
es
A
M
ór
SZ
Ű
as
Á
V
zá
M
E
m
L
É
S

4. évfolyam
Ó
Ö
É
R
N
ve
A
M
s
SZ
Ű
ór
Á
V
as
M
E
zá
L
m
É
S

4
5
2
4
1
1
1
1
3
22

4
5
4
1
14

148
185
74
148
37
37
37
37
111
814

4
5
2
4
1
1
1
1
3
22

4
5
4
1
14

148
185
74
148
37
37
37
37
111
814

4
4
3
4
1
1
1
1
3
23

4
4
1
4
1
14

148
148
111
148
37
37
37
37
111
851

3
4
3
4
1
2
1
1
1
3
22

3
4
1
4
2
14

111
148
111
148
37
74
37
37
37
111
851

-

8,5

-

-

8,5

-

-

8,5

-

-

8,5

-

22

22,5

814

22

22,5

814

23

22,5

851

22

22,5

851
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5-8. évfolyam óraterve
(angol)
Tantárgy

Kötelező tanítási órák
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Természetismeret és
egészségtan
Fizika
Biológia és
egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Technika és életvitel
Testnevelés
Etika
Osztályfőnöki óra
Kötelező tanítási órák
összesen

5. évfolyam
1.
2.
Év
fél
fé
es
évi
lé
ór
ór
vi
as
as
ór
zá
zá
as
m
m
zá
m

6. évfolyam
1.
2. Éves
félév félév óras
i
i
zám
óras óras
zám zám

7. évfolyam
1.
2.
Év
fél
fé
es
évi
lé
ór
ór
vi
as
as
ór
zá
zá
as
m
m
zá
m

8. évfolyam
1.
2.
Év
fél
fé
es
évi
lé
Ór
ór
vi
as
as
ór
zá
zá
as
m
m
zá
m

2
2
2
3
4
2

2
2
2
3
4
1
2

74
74
74
111
148
18,5
74

2
2
2
3
3
1
2

2
2
2
3
3
1
2

74
74
74
111
111
37
74

2
2
2
3
3
1
-

1
2
2
3
3
1
-

55,5
74
74
111
111
37
-

1
2
2
3
3
1
-

2
2
2
3
3
1
-

55,5
74
74
111
111
37
-

-

-

-

-

-

-

1
2

2
1

55,5
55,5

2
1

1
2

55,5
55,5

1
1
-

1
1
-

37
37
-

1
1
1
-

1
1
1
-

37
37
37
-

1
2
1
-

2
1
1
1
-

55,5
55,5
37
18,5
-

2
1
1
1
-

1
2
1
1

55,5
55,5
37
18,5
18,5

1
3
1
22

1
2
1
23

37
92,5
37
832,5

1
2
1
22

1
3
1
23

37
92,5
37
832,5

1
3
1
25

1
2
1
1
25

37
92,5
18,5
37
925

1
2
1
1
25

3
1
25

18,5
92,5
18,5
37
925

Nem kötelező (választható) tantárgy
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Óraterv (nemzetiségi német)
1-4. évfolyam óraterve
Tantárgy

Tanítási órák
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Nemzetiségi német
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Ének-zene
Rajz
Technika és életvitel
Testnevelés, tánc
Tanítási órák
összesen
Szabadidős
tevékenység
Óraszám összesen

1. évfolyam
Ó
Ö
Év
R
N
es
A
M
ór
SZ
Ű
as
Á
V
zá
M
E
m
L
É
S

2. évfolyam
Ó
Ö Éves
R
N
óras
A
M zám
SZ
Ű
Á
V
M
E
L
É
S

3. évfolyam
Ó
Ö
Év
R
N
es
A
M
ór
SZ
Ű
as
Á
V
zá
M
E
m
L
É
S

4. évfolyam
Ó
Ö
É
R
N
ve
A
M
s
SZ
Ű
ór
Á
V
as
M
E
zá
L
m
É
S

3
4
5
4
1
1
1
3
22

3
4
3
4
14

111
148
185
148
37
37
37
111
814

3
4
5
4
1
1
1
1
3
22

3
4
2
4
1
14

111
185
185
148
37
37
37
37
111
851

3
4
5
4
1
1
1
1
3
23

3
4
1
4
1
14

111
148
185
148
37
37
37
37
111
851

3
4
5
4
1
2
1
1
1
3
25

3
4
1
4
2
14

111
148
185
148
37
74
37
37
37
111
851

-

8,5

-

-

8,5

-

-

8,5

-

-

8,5

-

22

22,5

814

22

22,5

851

23

22,5

851

25

22,5

851
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5-8. évfolyam óraterve
(német)
Tantárgy

Kötelező tanítási órák
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Természetismeret és
egészségtan
Fizika
Biológia és
egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Technika és életvitel
Testnevelés
Etika
Hon- és népismeret
Osztályfőnöki óra
Kötelező tanítási órák
összesen

5. évfolyam
1.
2.
Év
fél
fé
es
évi
lé
ór
ór
vi
as
as
ór
zá
zá
as
m
m
zá
m

6. évfolyam
1.
2. Éves
félév félév óras
i
i
zám
óras óras
zám zám

7. évfolyam
1.
2.
Év
fél
fé
es
évi
lé
ór
ór
vi
as
as
ór
zá
zá
as
m
m
zá
m

8. évfolyam
1.
2.
Év
fél
fé
es
évi
lé
Ór
ór
vi
as
as
ór
zá
zá
as
m
m
zá
m

2
2
2
5
4
2

2
2
2
5
4
1
2

74
74
74
185
148
18,5
74

2
2
2
5
3
1
2

2
2
2
5
3
1
2

74
74
74
185
111
37
74

2
2
2
5
3
1
-

1
2
2
5
3
1
-

55,5
74
74
185
111
37
-

1
2
2
5
3
1
-

2
2
2
5
3
1
-

55,5
74
74
185
111
37
-

-

-

-

-

-

-

1
2

2
1

55,5
55,5

2
1

1
2

55,5
55,5

1
1
-

1
2
-

37
55,5
-

1
1
1
-

1
1
1
-

37
37
37
-

1
2
1
-

2
1
1
1
-

55,5
55,5
37
18,5
-

2
1
1
1
-

1
2
1
1

55,5
55,5
37
18,5
18,5

1
3
1
1
25

1
2
1
25

37
92,5
18,5
37
925

1
2
1
1
25

1
3
1
25

37
92,5
18,5
37
925

1
3
0,5
1
27,5

1
37
1
2
92,5
2
1
18,5
1
0,5 18,5 0,5
1
37
1
27,5 1017, 27,5
5

18,5
3
92,5
18,5
0,5 18,5
1
37
27,5 1017,
5
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3. Az óratervben nem szereplő, de az oktatási miniszter által kiadott kerettantervi rendeletben
meghatározott tantárgyak tananyagát és követelményeit az alábbi tantárgyak foglalják
magukba:
1. Az „Egészségtant” az 5-6. évfolyamon a természetismeret, a 7-8. évfolyamon a
biológia tantárgy foglalja magában.
2. Az „Etikát” a 7-8 évfolyamon a történelem foglalja magában.
3. A „Mozgóképkultúra és médiaismeretet” a rajz tantárgy foglalja magában.
4. Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az 1. és 2. évfolyamon a matematika tantárgy óraszámát növeltük meg azzal a
céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson.
5. Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által
kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
6. Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol és a német nyelv tanulását választhatják.
7. Iskolánk a nem kötelező (választható) tanítási órákon a 3. évfolyamon „Angol nyelv"
tantárgy tanulását biztosítja az erre jelentkező tanulók számára.
8. Iskolánk a nem kötelező (választható) tanítási órákon az 1. évfolyamtól felmenő
rendszerben (8. évfolyam végéig) „Hagyományos német nyelvoktató” kisebbségi
tantárgy tanulását biztosítja az erre jelentkező tanulók számára. (Tanterve külön
fejezetként szakértő – Dr. Frank Gábor - által beszerkesztett módon a nevelési részben
található)
9. Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
Az első-negyedik évfolyamon
1. a heti három kötelező testnevelés óra,
2. a többi tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon
1. a heti kettő vagy három kötelező testnevelés óra,
2. az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai,
3. a hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek
tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak.
A napközi otthonban és a tanulószobán
1. a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
10. Az iskolában az alapozó szakasz (5-6 évfolyam) kötelező tanórai foglalkozásainak
huszonöt százalékéban (heti hat órában) folyik nem szakrendszerű oktatás, elsősorban a
következő tantárgyak tanóráin: idegen nyelv, természetismeret, ének-zene, rajz, technika
és életvitel, testnevelés.
11. A nemzetiségi hagyományos nyelvoktató osztályokban a magyar nyelv és kultúra
elsajátítását biztosító tananyag azonos a nem nemzetiségi nyelvet tanuló csoport
tananyagával.
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2. Az 1-4. évfolyamon a beszélgető körök, önművelések tematikája
1. évfolyam
Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás,
emlékezet. Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás.
Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt,
és az egyéb szellemi képességeket!
Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk.
Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség.
Szokás és szenvedély: jó és rossz szokásaink.
Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a
helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként
való elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem
kialakulásában!
Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra,
mentálhigiénia. Növekszem, változom.
Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó
jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit.
Tananyag: Tudni illik Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás.
Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság.
Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete.
Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi
érés, nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a
lakásban.
Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az
egészséges élet alapfeltétele!
Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak
bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása.
Tömegközlekedés (országúti, vasúti, városi).
Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár
biztonsági felszereléseit!
2. évfolyam
Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód
testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok
és a médiák. A reklám hatása.
Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros
szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról!
Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök,
temperamentum, képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek,
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világlátás, hobbik, örömök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások,
büntetések.
Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői
örököltek, mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem
alakulásában!
Tananyag:
Pályaorientáció
Képességek:
térbeli
gondolkodás,
nyelvi
kifejezőképesség, számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság,
kapcsolatteremtés. Képesség és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki,
szociális és szellemi szempontjai. Munkahelyi ártalmak és a stressz. A
munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Pályaválasztási alapfogalmak:
pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés, képzettség. Érdeklődés,
érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban dolgozni, testi erőt kifejteni,
technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben dolgozni, szellemi munkát végezni
stb.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség
állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat.
Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a
pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai.
Veszélyhelyzetek kialakulása.
Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a
KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút,
főútvonal!
Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana.
Hogyan? Miről? Kamaszszerelem.
Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása.
3. évfolyam
Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat
önmagamról és másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok,
akarat, én-ideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés.
Önfegyelem, akaraterő, felelősség. Különbözőségek és hasonlóságok. A másik
egyediségének, másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése.
Kommunikáció.
Vitatkozás,
versengés,
kompromisszumok.
Jellem-lelki
tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs, világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség,
kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság, önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az
ember, mint értékelő lény. Az értékelés szempontjai. Az értékelés nehézségei. A
legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint erkölcsi lény. Választás és döntés,
szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az erkölcsös cselekedet (jót jól).
Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy, szükséglet, lehetőség, igény.
Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és viselkedés. Empátia, tolerancia.
Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői.
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Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett!
Legyen képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az
értékek felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra,
mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási
lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen
képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó
mozgatókat! Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli
gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás,
kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és
teljesítmény összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai.
A munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az
átképzés. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség
állapotát, az átképzés szükségességét.
4. évfolyam
Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák
megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás
leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság,
továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások.
Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, elemzése.
Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek: Szabadban
dolgozni, növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. testi erőt
kifejteni, formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni.
Technikai feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni.
Tiszta környezetben dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel
dolgozni, építőiparban, laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció
szerepe a pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós
folyamatok támogatása.
Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok
szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk
kapcsolata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés.
Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett,
segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti,
vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!
5. évfolyam
Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is
tanulni kell. Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban.
Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell.
Ami érdekel, amit szívesen csinálok.
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Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke.
Szokás, szenvedély.
Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör
megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása.
Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk
egészségese. Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus.
Szabadidő helyes felhasználásáról.
Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb
összefüggései.
Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás
illemtana: színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand.
Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése.
Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a
családban (hétköznapok, ünnepek).
Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása.
Az egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása.
Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen.
Tömegközlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek.
Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és
vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés
szabályait!
3. A német nemzetiségi nyelvoktatás
Bevezetésének indoklása
Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet
sokszínű tartalmi és módszertani munka alapján tervez. A NAT kiegészítéseként megjelent
irányelvek és a kerettantervek tartalmazzák azokat a követelményeket, amelyeket nyelvoktató
munkánkba beépítünk, alkalmazunk.
Kiinduló nevelési helyzetként tudomásul kell venni, hogy az iskolába kerülő gyerekek nem
hoznak otthonról olyan nyelvtudást, amelyre az iskolai munka során építeni lehetne. Jól
felhasználható azonban a német nemzetiségi óvodából jövő gyermekek nyelvtudása, azonban
ez messze elmarad az otthonról hozott „anyanyelvi” német tudástól. Így a német nyelvet
idegen nyelvként kell kezelni, az alapjaitól kell megtanítani, s módszertanát is e szerint kell
megválasztani.
A nemzetiségi nyelvoktatás azonban az idegen nyelvoktatásnál több, mégpedig a nyelvhez
fűződő érzelmi töltéssel. Fontos annak tudatosítása, hogy ez a diákok szüleinek,
nagyszüleinek öröksége, amit nem szabad elveszni hagyni. A feladat tehát olyan fiatalok
nevelése, akik két nyelvet mondanak egyformán magukénak, két népcsoportot is képviselnek,
két kultúrát ismernek.

Általános célkitűzések
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Az iskola alapértéknek tekinti a mássággal szembeni nyitottságot, a közösségen belüli
türelmet, az emberi szabadság összefüggéseinek és korlátainak felismerését, tudatos
vállalását. Ápolja a magyarországi német nemzetiségi és a magyar kultúra hagyományait,
erősíti a kölcsönös egymásrautaltságból eredő összetartozás-tudatot.
A célok közé tartozik mindkét népcsoport kultúrájának, szokásainak megismerése,
bemutatása. Csak egymás megismerésével alakulhat ki a mássággal szembeni tolerancia.
Az oktatómunka elsődleges célja: a német nyelv olyan fokú megtanítása, ami magasabb szintű
nyelvi kultúrát eredményez. Heti 5 órában folyik a német nyelvtanítás és a német nemzetiségi
ismeretek közvetítése. A némettanárok más szaktanárokat (ének-zene, rajz, környezet) is
bevonnak a népismereti modulok követelményeinek megvalósításába. A hatékonyság
növelése érdekében a nyelvoktatásban 20 fő felett differenciált csoportbontás alkalmazása
szükséges.
Az 1-2. osztályban a hangsúlyt a magyar nyelv tantárgy kapja (írás, olvasás tanítása
hangsúlyozottan). A német nyelv játékos formában kerül közvetítésre. Elemi szinten tehát
utánzásra törekvő, cselekvésre orientált oktatás folyik, ami később a nyelvi kompetencia
növekedésével, az életkornak megfelelően mind bonyolultabb tudnivalókat is magába foglal.
A nevelő-oktató munka a kerettantervek alapján készült helyi tantervek szerint folyik

A nemzetiségi oktatás
Az iskolában a nyelvi háttérállapot figyelembevételével nemzetiségi nyelvoktatás folyik,
amelynek általános célja megegyezik a többségi oktatáséval, ugyanakkor biztosítja:





A nemzetiségi nyelv tanulását
A hagyományőrzést – és teremtést
A kisebbségi jogok megismerését illetve gyakorlását
A nyelv szituatív alkalmazását, a kétnyelvű nyelvi készség kialakulását

Az iskola oktatási-nevelési tevékenységét átalakítjuk a kompetenciafejlesztés irányába.
Kiemeljük a négyféle készség, a kulturális sokféleség, a kultúrák közti kommunikáció
fontosságát. Más kompetenciaterületeket is bevonunk fejlesztő tevékenységünkbe: a digitális
kompetenciát információk keresésére, bemutatására használjuk fel.
A személyi feltételek a jelenlegi körülmények között adottak, hisz az alsó tagozatban a 4.
évfolyamig speciális kollégiumot végzett tanító, az 5.-8. évfolyamon a német nyelvet németés német nemzetiségi nyelv szakos tanár tanítja.
Feladatok:
- A kompetenciafejlesztő módszerek, eljárások terjesztése a tantestületben
- A kompetenciafejlesztés tárgyi feltételeinek kialakítása
- A kompetenciafejlesztés elemeinek beépítése a tanórákon folyó munkába: Törekszünk arra,
hogy a tanulókat egyéni különbségeikhez igazodva, személyre szabottan fejlesszük.
Alkalmazzuk a kooperatív tanulás elemeit, az egyéni és a páros munkát, heterogén
csoportokban a differenciált munkát és a projektmódszert.
Fejlesztjük tanítványaink probléma-megoldó képességét.
Személyiség- és közösségalakító munkánk részeként fejlesztjük tanulóink szociális- és
életviteli kompetenciáit. Segítséget adunk tanulás-módszertani ismereteik bővítésében
(hatékony önálló tanulás: tanulási stratégia szókincsfejlesztésnél). Lehetőséget biztosítunk
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önismeretük elmélyítéséhez. Kialakítjuk tanítványainkban az önbemutatás képességét.
Kialakítjuk az együttműködés (a kooperativitás) igényét, az empátia képességét.
Tantárgyunk oktatása közben fokozott mértékben építünk az önállóságra, a kreativitásra, a
rugalmasságra.
A kapcsolatokban nagyobb tudatosságra neveljük diákjainkat.
Kialakítjuk a gyermekekben a környezettudatos magatartást.
Fejlesztjük a tanulók szövegértési képességét.
Törekszünk arra, hogy a tanórákon életszerű feladatokat oldjanak meg tanulóink, a tanultakat
személyes tapasztalatokkal kössük össze. (Vásárlás témakör: látogatás egy német áruházlánc
tagjánál, élelmiszerek németül feltüntetett adatai
Kihasználjuk a különböző oktatási intézmények és civil szervezetek pályázatai adta
lehetőségeket (Koch Valéria Ált. Műv. Közp., Könyvvel Gyermekeinkért Alapítvány –
táborok, vetélkedők, versenyek, Magyarországi Németek Kisebbségi Önkormányzata
(gyermekrendezvények, találkozók), helyi német kisebbségi önkormányzat (pályázatok,
táboroztatás). A közös tevékenység által létrejött hálózatban megismerjük és megvitatjuk
egymás jó kompetenciafejlesztő gyakorlatát, szakmai tapasztalatainkat folyamatosan
megosztjuk egymással.
Az értékelésben a szöveges értékelést részesítjük előnyben, melynek elsősorban nem a
minősítés, hanem a megerősítő, fejlesztő, motiváló hatása kell, hogy elsődleges szerepet
kapjon.
A nyelvoktatásban kiemelt feladat a tanulók kommunikációs készségének fejlesztése. Olyan
szituatív beszédfordulatok kerülnek elsajátításra, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a
mindennapi élet helyzeteinek nyelvileg is megfeleljenek.
Az oktatás középpontjában a beszédközpontúság áll, melyből következik, hogy különösen az
1-4. osztályokban nem lehet nyelvtanorientált.
Természetesen fontos szerepet kap a nyelvtan is, de más hangsúllyal. Ezzel kapcsolatban a
következő elvek irányadók:
 Az oktatás kiindulópontját beszédhelyzetek, szituációk adják. A szabályok
levezetése is a szituációkban történik.
 Ha nyelvtanról van szó, az eljárás induktív úton történik, a szabály tehát a tanulási
folyamat végpontja.
 Egy szabály tudatosítása hosszabb folyamat. Fokozatosan lesz egyre világosabb a
tanulók számára egy nyelvtani viszonyrendszer, melynek eredményeképp annak
helyes alkalmazása is egyre gyakoribb lesz.
 Cél, hogy a tanulók jobban és tudatosabban kommunikáljanak, ezért közösen kell a
nyelvről és kommunikációról gondolkodni. A magabiztos, gátlásmentes
nyelvhasználat igen fontos.
 Az egyes évfolyamok témái bőven kínálnak beszédgyakorlási lehetőséget. Ezen
témák interkulturálisak, melyek felkeltik a tanulók érdeklődését a több kultúrából
adódó értékek iránt és ezzel hozzájárulást jelentenek az európai integrációs
folyamathoz is.
 Az oktatást a tevékenykedve történő elsajátítás és projektorientáltság kell hogy
jellemezze.
A szemléltetéshez és produktív munkához kínál lehetőséget az interaktív tábla, a témaorientált
barkácsolás, a faliújság készítés, a plakátok, kollázsok létrehozása, a jelenetek előadása, a
sütés, főzés („a nagymama konyhája”).
A tapasztalat azt mutatja, hogy a tantárgyi koncentráció révén, a szókincsfejlesztés mellett a
rögzítés és a tanult szabályok, kifejezések alkalmazása eredményesebb.
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A tanítás során autentikus anyagok kerülnek felhasználásra, melyek természetesen
igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz és lehetőség szerint érdeklődésükhöz. Ilyen
anyagok találhatók a tanulóknak szánt folyóiratokban, mit MÜCKE, JUMA, Neue Zeitung
JUNIOR, könyvekben, valamint szakácskönyvekben, gyermekirodalomban, lexikonokban,
reklámkiadványokban, ill. a térképek és menetrendek is sokoldalúan felhasználhatók.
Maximálisan ki kell használni a tantárgy adta lehetőségeket, ami a német nyelvű országok
megismerését illeti, irodalmukon, szokásaikon, kultúrájukon keresztül. A velük kapcsolatos
történelmi, földrajzi ismereteket az ez irányú tantárgyak közvetítik, jól kiegészítve egymást.
(Landeskunde)
Nagyon fontos, hogy a tanulók megtanulják az önálló ismeretszerzést: a szövegek önálló
értelmezését, az elsajátított megértési és olvasási stratégiákkal.
A teljesítmények értékelésénél is a szóbeliség dominál (legalább 50 %).
Nagy segítséget jelentenek a nyelvtanároknak a különböző oktatási eszközök (a magnetofon,
CD-k, DVD-k, interaktív tábla, projektorok).
A nyelvoktatást a tanulóközpontúság jellemzi. Érdekes feladat-megoldási lehetőségekkel, a
pedagógusok által készített oktatójátékok felhasználásával történik a tanulók motiválása.
Változatos módszerek, a munkaformák tudatos változtatása tartják fenn a tanulók
érdeklődését. (Projekte, Spiele, Freiarbeit, Ausstellungen, Text-Hörverständnisübungen,
Schattenspiel) A differenciálással minden tanuló lehetőséget kap arra, hogy szintjüknek,
tempójuknak megfelelően haladjanak. Így a tanórákon is megvalósul a tehetséggondozás, ill.
felzárkóztatás.
Itt kell megemlíteni az évenként ismétlődő német tanulmányi versenyeket, pályázatiés projektlehetőségeket, valamint a hagyományőrző programsorozatot.
A nemzetiségi hagyományos nyelvoktató csoportokban a nemzeti, etnikai kisebbség
anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot az alábbi („A német honés népismeret kerettanterve) tanterv biztosítja:

A német hon- és népismeret kerettanterve
A német hon- és népismeret kerettanterve
Tantárgy
Német hon- és népismeret (nemzetiségi nyelvoktató csoportok számára)
Célok és feladatok
A múlt megismerésével a tanulók azonosságtudatának kialakítása és jövőképük formálása. A
tanulók ismerjék meg a kisebbségi jogokat, ezáltal készüljenek fel érdekeik képviseletére.
A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi németek legfontosabb
hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. Legyenek büszkék arra, hogy ehhez a
népcsoporthoz tartoznak, de tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebbségek
kultúráját, ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási pontokat.
A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi németek nyelvjárásaival, értékeikkel, és
tudatosuljon bennük az irodalmi nyelvtől való eltérés oka.
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A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani
ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és
kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre.
A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak
felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok igazodjanak el a mai
kisebbségi lét megjelenési formáiban, ismerjék meg a szervezeteket, a testületeket és a sajtót,
továbbá ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is önálló kutatással
foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit.
A történelemi témakörök a történelem tantárgy óráin kerüljenek feldolgozásra.
Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség
előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk.
A tanulók tudják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni.
1 – 4. évfolyam
Az általános iskola alsó tagozatában a nemzetiségismereti tartalmak közvetítése kizárólag
cselekvésközpontú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket. A tartalmak
egyrészt integrálhatók a német és a többi tantárgyba (pl. ének-zene, technika, művészeti
nevelés), másrészt önálló tárgyként is oktathatók. Ebben a korban célszerűbb az integráció,
több motivációs lehetőséget biztosít.
A tanulók:
 nyerjenek betekintést a magyarországi németek jelenébe és múltjába élmények alapján,
szerezzenek alapvető ismereteket elődeik életéről és mindennapi munkájáról.
 tudatosuljon bennük – különösen a nyelv és a szokások terén – az emberek mássága.
Ismerkedjenek meg legalább két különböző szokással és tudjanak a nyelvjárás és az
irodalmi nyelv létezéséről. Gyűjtsenek nyelvjárási szavakat és ismerjék a német nyelv
változatait saját szintjükön.
 kapjanak indíttatást mondókák, dalok, játékok gyűjtésére és megtanulására, ismerjék meg
a népköltészet értékét és szépségét. Tudjanak három – három mondókát, dalt, közmondást
a népköltészetből és egy verset a műköltészetből kívülről.
 mutassanak érdeklődést őseik kultúrájának megismerésére, éspedig a hagyományok
játékos felelevenítésén keresztül, készítsenek (barkácsoljanak) három tárgyat, ismerjék
használatukat. Ismerjék fel a hagyományápolás fontosságát.

5 -8. évfolyam
A tanulók:
 nyerjenek betekintést egy németek lakta település életébe, ismerjenek meg magyarországi
németek által lakott területeket földrajzi adottságaikkal együtt. Tudják, hogyan és miként
kerültek a németek Magyarországra. Ismerjék a betelepítés okait, a magyarországi
németek által lakott területeket, tudjanak néhány fontos eseményt elmesélni.
 ismerjék a naptári évhez és a valláshoz kötődő legfontosabb ünnepeket, maguk is
gyűjtsenek szokásokat, tudják a tanult szokásokat felsorolni és röviden ismertetni.
Ismerjék meg a magyar nép és a német nyelvű országok legfontosabb tradícióit, ismerjék
fel a hagyományok különbözőségét és azonosságait. Ébredjen fel érdeklődésük más
kultúrák iránt, tiszteljék azokat.
 kapjanak ösztönzést a német dal- és néptánckincs ápolására, a magyarországi német
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irodalom megismerésére. Tudjanak három – három dalt kívülről, valamint történeteket, ill.
mondákat elmesélni.
ismerjék fel a gyűjtött nyelvjárási szavak alapján, hogy a helyi nyelvjárás mely szavai
térnek el feltűnően a köznyelvtől. Soroljanak fel a helyi nyelvjárásból ( ha létezik ilyen)
néhány lexikai és hangsajátosságot, ill. gyűjtsenek a magyar nyelvből átvett lexikai
egységeket.
nyerjenek betekintést a magyarországi német paraszti és iparos világ mindennapi életébe,
ismerjék meg a település, az udvar és a ház berendezését. Legyenek alapvető ismereteik a
település formájáról és a legfontosabb berendezési tárgyakról. Sorolják fel a legfontosabb
paraszti munkákat, kézműves mesterségeket, ételeket és ruhadarabokat. Ismerjék az
akkori és mostani étkezés és öltözködés közti különbségeket, a magyarországi németek
“lakó- hagyományait”, és a hasonlítsák össze a magyarokéival.
fedezzék fel és elevenítsék fel elődeik hagyományait, ismerjék a nemzetiségek közötti
kapcsolatokat, értsék meg a magyarországi németek nemzetközi kapcsolatait. Ismerjék a
Magyarországon élő kisebbségeket és legfontosabb jogaikat sorolják fel.
ismerjék a német származású művészek szerepét a magyar kultúra kibontakoztatásában,
sorolják fel legalább három művész egy-egy alkotását felsorolni, ill. ismerjenek műveket a
magyarországi német irodalomból.

1. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépő tevékenységformák
A rokoni kapcsolatokat kifejező szavak megismerése.
Tárgyak, személyek leírása és néhány kézműves termék (játék) előállítása.
A lakóhely fontosabb épületeinek elnevezése, növények és virágok megnevezése.
Népköltészeti alkotások megtanulása.
Témakörök

Tartalmak

A család és családtagok Rokoni kapcsolatok megnevezése, esetleg nyelvjárásban is
Személyek és tárgyak külső jellemzőinek leírása pl. fotók alapján
A családtagok ábrázolása játékos formában
Élet a családban

Néhány kézműves termék előállítása: mézeskalácssütés,
babakészítés kukoricacsutából vagy csuhéból

Az otthon, a környezet,
házi állatok

Virágok, zöldségfélék a kertben, háziállatok nevei, esetleg
nyelvjárási megfelelőik

Élet a városban, a falun A település ismert épületeinek meglátogatása: templom, tájház stb.
Mondókák, dalok állatokról és természeti jelenségekről
Népköltészet
Az év ünnepeihez kapcsolódó mondókák és dalok: Mikulás napi
versikék, újévi köszöntők
Gyerekjátékok, egyszerű táncok, népdalok

A továbbhaladás feltételei
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A tanév végére a tanulók legalább 3 népköltészeti alkotást (dal, rigmus, tánc, játék) tanuljanak
meg. Legyenek alapvető ismereteik a tanult témakörökben.

2. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépő tevékenységformák
Képleírás
Lakberendezési tárgyak megnevezése
A legfontosabb paraszti kézművek, munkák megismerése, néhány munka nyelvjárási
megnevezésének ismerete.
Játékok, háziállatok készítése természetes anyagokból.
Kiválasztott művek elsajátítása a magyarországi német nép- és műköltészetből.
Témakörök

Tartalmak

Az otthon és az iskola

Beszélgetés hozott képekről: Az iskola régen és most
Nagyszülők mesélnek iskolai élményeikről
A kis- és iskolás gyerekek népviselete

Lakóház, lakás

Berendezési és használati tárgyak

Foglalkozások

A parasztemberek napirendje, a paraszti munka legfontosabb
eszközei, paraszti és kézműves szerszámok nyelvjárási
megnevezése

Háziállatok, erdőn és
mezőn élő állatok

Az állatok megnevezése, lehetőség szerint nyelvjárásban is
Játékállatok barkácsolása kukoricaszárból (tehenek, kecskék stb.)

A naptári év szokásai

Hagyományos tojásfestés vagy
Karácsonyfa díszítése pattogatott kukoricával és aszalt szilvával

Népköltészet
Irodalom

Kiszámolók, találós kérdések, közmondások, gyerek- és körjátékok
megtanulása antológiákból ill. a helyi gyűjtés alapján
Ismert helyi gyűjtésű rövid mesék
Gyermekimák

A továbbhaladás feltételei
A tanév végén tudjanak a tanulók minden műfajban egy művet kívülről és egyet elmesélni. A
tanulóknak alapvető ismereteik a tanult témákban.

3. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépő tevékenységformák
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A rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőség szerint nyelvjárási megnevezésükkel együtt.
A családban és a lakóhelyen előforduló foglalkozások ismerete.
Egyszerű recepteket gyűjteni és feljegyezni, régi konyhai eszközöket megnevezni és
funkciójukat ismerni.
A gyermekviselet ruhadarabjainak elnevezése.
Bútor- és hímzésmintákat ismerni és lerajzolni.
Ajándékokat és díszeket barkácsolni és funkciójukat ismerni.
Néhány gyógymód ismerete.
A magyarországi német irodalom néhány alkotásának megtanulása.
Témakörök

Tartalmak

Az otthon, a szülők, a
nagyszülők
Hétköznapok

Rokoni kapcsolatok megnevezése, esetleg nyelvjárásban is
Szakmák a családban
Étkezés, főzés, régi ételreceptek gyűjtése
Egyszerűbb ételek főzése , mézeskalács sütése
A falvédőkön levő életbölcsességek gyűjtése
Néhány régi konyhai eszköz megismerése
Lakóhely és környéke Szakmák az adott településen régen és ma
Régi utcanevek
Közismert épületek és helyek megtekintése: templom, temető,
kálvária, kápolnák, tájház stb.
A kisebbségek és a
Ruházkodás régen és ma (különös tekintettel a gyermekruhákra)
lakóhely életéből
Gyerekjátékok
Ügyességi játékok
Bútor- és hímzésminták, házak díszítőelemeinek rajzolása
Karácsonyi díszek készítése: gyümölcsaszalás, kukoricapattogtatás, a
karácsonyfa feldíszítése; ajándékok régen és ma
Egészséges életmód, a Gyógyítás régen és ma
betegségek
Gyógymódok, babonák
megelőzése
Népköltészet
Találós kérdések, nyelvtörők, közmondások, versek és mesék,
Irodalom
gyerekjátékok
Válogatás a magyarországi német irodalomból
Egyszerű táncok
Népdalok

A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjenek néhány a családban és a lakóhelyükön előforduló foglalkozást,
gyűjtsenek néhány ételreceptet, tudjanak konyhai eszközöket megnevezni, ismerjenek bútorhímzésmintákat.
A népköltészet minden irodalmi műfajából tanuljanak meg egy művet kívülről vagy tudják
elmesélni, ismerjenek néhány táncmotívumot
4. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépő tevékenységformák
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Alapvető ismeretek a következő témakörökben:
A családi együttélés, a gyermekek kötelességei régen és ma, valamint a település lakóinak
etnikai hovatartozása és nyelvhasználata.
Családi és egyházi ünnepek ismerete, és a hozzájuk kapcsolódó dalok és mondókák ismerete,
néhányuk ismertetése.
Egy húsvéti vagy karácsonyi ajándék elkészítése, funkciójának ismerete.
A település néhány ismert meséjének, mondájának irodalmi nyelven vagy nyelvjárásban való
előadása.
Magyarországi német szerzők műveinek ismerete.
Témakörök

Tartalmak

Élet a családban

Képek a családi albumból
Generációk együtt élése
A gyerekek jogai régen és ma
A kisebbségek életéből A település lakói és etnikai hovatartozásuk
Az etnikai csoportok legfontosabb jellemzői (nyelv, szokások)
Nyelvhasználat a családban
Esztergált fatárgyak megtekintése, esetleg készítése
Ünnepek
Családi és egyházi ünnepek (néhányról beszélgetni, amelyekhez
kapcsolódóan van a tanulóknak véleményük)
Régi fényképek, amelyek ezekhez az ünnepekhez kapcsolódnak,
nagyszülők élményei
Dalok, versek hozzájuk kapcsolódóan
Játékok: pl. a húsvéti tojásokkal
Karácsonyi és húsvéti ajándékok készítése, sütése (fonott kalács,
mézeskalács figura)
Népköltészet /Irodalom Ismert helyi mesék, történetek nyelvjárásban és/ill. irodalmi német
nyelven
A korosztálynak megfelelő történetek előadása nyelvjárásban
Magyarországi német szerzők műveiből
Mese – és daltanulás nagyszülőkkel
Magyarországi német írók, költők meghívása, akik gyerekeknek írnak
Népdalok tanulása
A továbbhaladás feltételei
A tanulók tudjanak beszélni a családon belüli együttélés mai és régi formáiról. Legyenek
alapvető ismereteik a település lakóinak etnikai hovatartozásáról. Ismerjenek néhány családiés egyházi ünnepet, egy mesét vagy mondát, irodalmi nyelven vagy nyelvjárásban, tudjanak
egy verset (dalt), mondókát kívülről.

5. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépő tevékenységformák
A saját iskola rövid történetének ismerete, adatok a régi iskolarendszerről, gyűjtőmunka
ebben a témakörben.
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Ismeretek a saját családról, történetének kutatása.
A házak, lakások régi berendezéseit ismerni, és a maiakkal összehasonlítani.
Szokásokat ismerete és egyről beszámolás.
Ismeretek szerzése az év mezőgazdasági munkáiról és más tevékenységéről.
A lakóhely dűlőneveinek ismerése, az elnevezések eredetének kutatása.
Ismeretek a magyarországi német népzenéről, népdalokról, táncmotívumokról.
A magyarországi német irodalom képviselőit és néhány művüket ismerni.

Témakörök

Tartalmak

Az otthon és az iskola

Az iskola rövid története
Mit és hogyan tanultak nagyszüleink?
Régi tankönyvek, tintatartók, bizonyítványok stb. gyűjtése egy
kiállítás számára
Egykori tanítók sírjainak meglátogatása, esetleg ápolása
A tanulók családjának története – családi album, családfa készítése

Lakás - berendezés

Házak régen és ma – összehasonlítás
Gyerekszobák régen és ma?

Családi és egyházi
ünnepek
A naptári év ünnepei
Munkák a ház körül

Egyes ünnepek, pl. a Pünkösd szokásainak újjáélesztése
vagy: farsangi maszkok készítése, farsangi felvonulás rendezése

A természet

A szülőhelyhez kötődő földrajzi nevek, gyűjtésük, az elnevezések
okai – a tanulók gyűjtőmunkáján alapulva

Mezőgazdasági munkák az év során
Téli foglalatosságok: kötés, kosárfonás, söprűkészítés, koszorú
fonás (néhány tevékenységet elvégezni)

Olyan helyek felkutatása, ahol valamikor esetleg természeti
katasztrófa volt, s ennek nyomát még őrzi a szájhagyomány
Ehhez kapcsolódó történetek gyűjtése

Népdalok
Népzene

Magyarországi német népdalok megtanulása
Hangszerek megismerése
A hazai németek népdalainak jellemző jegyei

Népi tánc

Néhány néptánc megtanulása: pl. Schustertanz, Kreuzpolka

A továbbhaladás feltételei
Ismeretek a saját iskolájukról, családjukról, a lakás berendezéséről. Beszélni egy szokásról,
ismeretek az év mezőgazdasági munkáiról, a település dűlőneveiről. Alapvető ismeretek a
magyarországi német népzenéről, három népdal kívülről megtanulása, néhány táncmotívum
ismerése.
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6. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépő tevékenységformák
A magyarországi németek falusi és városi életmódja közötti különbség felismerése és
megmagyarázása.
A régió német településeinek megismerése, a tájházak felkeresése, gyűjtőmunka egy faluban.
Információk gyűjtése a falun és a városban űzött foglalkozásokról.
A középkori és kora újkori magyar-német államközi kapcsolatok értékelése.
A kötelező tananyag ismerete a magyar-német politikai és kulturális kapcsolatokról az
államalapítástól a török kiűzéséig.
Régi foglalkozások megismerése, munkafolyamatai megnevezése.
A fontosabb gyógynövények neveinek és felhasználási területük megismerése, a velük
kapcsolatos szokások elmondása.
A tavaszi és a nyári ünnepkör szokásainak felsorolása, egy szokás részletes elmondása.
A hétköznapi viselet felismerése, az egyes ruhadarabok elnevezése, esetleg nyelvjárásban is.
Művek hazai német íróktól, költőktől, betekintés a magyarországi németek zenei- és néptánchagyományába.
Témakörök
Történelem
Magyarországi
németek települései a
megyében

Német-magyar
kapcsolatok a
középkorban és a kora
újkorban

Néprajz
Gyerekek az egész
világon
Munka, szabadidő,
művelődés
Egészséges életmód
A betegségek

Tartalmak
Élet a falvakban
Élet a városban
A magyarországi németek részaránya a megyében régen és ma
Látogatás tájházban
Térképvázlatok készítése a német településekről
Mondák gyűjtése a németek lakta településeken
Német misszionáriusok a Kárpát medencében
A magyarok kalandozása német területre (mondák)
Az Árpádok házasságpolitikája
A németek betelepítése II. Géza idejében
Zsigmond - a városiasodás szorgalmazója
Hunyadi Mátyás - külpolitikai törekvések
Habsburgok a királyi Magyarország trónján
Magyarország felszabadítása a török uralom alól a Német-Római
császárság segítségével

A gyerekek élete régen és ma
Szabadidős lehetőségek, játékok régen és ma
Iskolalátogatás, tanulási lehetőségek régen és ma
Régi mesterségek: fazekasság, látogatás egy fazekasműhelyben, a
munkafolyamatok megfigyelése, agyagból edények készítése,
díszítése a megfigyelt díszítőelemekkel
A legfontosabb gyógynövények és felhasználásuk
Babonás gyógymódok, a velük kapcsolatos szokások: Úr napi
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gyógyítása

Népszokások
Étkezés, főzés
Irodalom

körmenet, a megszentelt virágok felhasználása
Mária mennybemenetele – “Weihbüschl”
Virágszentelés
A tavaszi és a nyári időszak szokásai (Húsvét, Szent Iván stb.)
Régi ételreceptek gyűjtése, közkedvelt ételek, heti étrend
Régi konyhai eszközök és azok használata
Válogatás magyarországi német szerzők műveiből
Népmesék és népmondák

Népdal
Népzene

Népdalok tanulása
A népzenei hagyományok fontossága
A magyarországi német népdalok jellemzői

Néptánc

Néhány néptánc megtanulása, esetleg gyűjtése a lakóhelyen

A továbbhaladás feltételei
Információk gyűjtése a falusi és városi életmódról, és az ottani foglalkozásokról. A kötelező
történelmi tananyag ismerete az államalapítástól a törökök kiűzéséig a magyar- német
politikai és kulturális érdekek tükrében. Régi foglalkozások. A gyógynövények elnevezésének
ismerete, a tavaszi és a nyári ünnepkör szokásainak felsorolása, a hétköznapi viselet
felismerése, az egyes ruhadarabok elnevezése. Három népdal kívülről történő megtanulása.

7. évfolyam

Évi óraszám: 37
Belépő tevékenységformák
Mikor és milyen körülmények között telepedtek le a németek Magyarországon?
Térképvázlatok készítése a történelmi Magyarország németek által lakott területeiről.
A telepesek sorsának ismerete.
A németek által lakott országrészek ismerete.
Telepessorsok elmesélése.
A németajkú lakosság részvétele Magyarország mezőgazdasági és ipari fejlesztésében a 18. és
a 19. században.
A németek által alapított ipari létesítmények bemutatása konkrét példákon.
A német lakosság szerepe a reformkorban és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
idején.
A német származású aradi vértanuk ismerete.
Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai térképének megmagyarázása.
Térképmunka: Hol élt német nyelvű lakosság a Monarchiában.
Egy régi parasztház alaprajza, beosztása, építőanyaga berendezése - szókincs.
A hazai német médiák adásainak figyelemmel kísérése, ill. a NZ írásainak olvasása.
Szokásokról beszélni.
Az ünnepi viselet egyes ruhadarabjainak, esetleg nyelvjárási megfelelőinek ismerete.
Magyarországi német művészek és műveik ismerete.
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Témakörök
Történelem
A németek
betelepítése a 18.
században

Tartalmak
Betelepítés, svábtelepítések
"Schwäbische Türkei", a Bánság és Szatmár benépesítése német
telepesekkel
III. Károly, Mária Terézia, II. József telepítései
A telepesek élete (gyűjtőmunka)
A német polgárság aktív szerepe a kereskedelmi és ipari
létesítmények alapításában (pl. Heckenast, Landerer)
Tipikus német foglalkozások (gyűjtőmunka)
A magyarországi németek és erdélyi szászok viszonya a magyar
forradalmi eseményekhez
Német származásúak az aradi vértanúk között
Térképelemzés

A magyarországi
németek a
reformkorban és az
1848 - 49-es
forradalom és
szabadságharc idején
Az Osztrák – Magyar
Monarchia földrajzi és
etnikai térképe
Néprajz
Tájházak, nemzetiségi Egy parasztház megtekintése: alaprajz, építőanyagok, beosztás,
települések
berendezés
Média
Válogatás az “Unser Bildschirm” adásaiból, beszélgetés róluk, az
adások rendszeres figyelemmel kísérése
Szokások

Május 1. , májusfaállítás, búcsú

Foglalkozások

Hagyományos kézműves mesterségek (mézeskalácsos, kékfestő)
Egy műhely vagy kiállítás meglátogatása, az egyes munkafolyamatok
megismerése, részvétel bennük
A lányok és asszonyok ünnepi viselete
Neves magyarországi német származású művészek 1945 előtt
(építészek, festők, tervezők)
Műveik megismerése
Mondák és versek a nép- ill. műköltészetből
Német népdalok és magyarországi német változataik
Magyarországi német “szórakoztató” zene különböző alkalmakkor

Ruházat
Művészet, irodalom

Zene

A továbbhaladás feltételei
A német telepesek magyarországi letelepedése, a telepes sorsok elbeszélése. Példák a magyar
ipari létesítményekbe befektető német vállalkozók soraiból. Térképmunka: Hol éltek a
Monarchiában németek? Egy régi parasztházat leírni. Ismeretek a német nyelvű médiáról. Egy
magyarországi művész bemutatása. Egy ünnepi viselet és egy szokás bemutatása.
8. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépő tevékenységformák
A németség aktív részvételének felismerése a századforduló iparosítási és pénzügyi
folyamataiban.
Egy németajkú gyermek tanítási napjának leírása.
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Bleyer Jakab a németség szolgálatában.
A "Volksbund" és a hűségmozgalom bemutatása egyes életutakon keresztül.
A deportálás, az elűzés és a vagyonelkobzás hátterének ismerete.
A népcsoport tragikus eseményei a második világháború alatt és után.
Kulturális tevékenység az 1960-as, 1970-es és 1980-as években.
Ismeretek az 1989-es rendszerváltozás utáni érdekképviseleti lehetőségekről.
A mai kisebbségi helyzet ismerete (kétnyelvű oktatás, helyi kisebbségi önkormányzatok,
médiák).
Gyógynövények, felhasználásuk, a hozzájuk fűződő hiedelmek ismerete.
Ünnepi ételek felsorolása, a magyar és a német konyha összehasonlítása.
Az elődök szórakozási lehetőségei, beszélni legalább egyről beszámolni.
Alapvető ismeretek a nyelvjárás és az irodalmi nyelv különbségéről, a legfontosabb eltérések
a szavak és a mondatalkotás terén, a főbb nyelvjárások ismerete.
Történetek gyűjtése és lejegyzése.
Neves német származású zenészek műveikkel együtt, legalább egy művész egy művét
ismerni.
Témakörök
Történelem
A németség szerepe a
kapitalista fejlődésben
az Osztrák - Magyar
Monarchia idején
Új helyzet a trianoni
békediktátum után
A német - magyar
fegyverbarátság hatása
a hazai németségre

Tartalmak
A 19. Században bevándorolt németség ipari-kereskedelmi és
pénzügyi vállalkozásai, pl. Sidol tisztítószer, Singer varrógép
Kézművesek a falvakban
A monarchia iskolarendszere
Bleyer Jakab tevékenysége 1920 és 1933 között

"Volksbund" alapítása, Franz Basch vezetésével
A népcsoport kettészakadása
Hűségmozgalom
Sorsok (gyűjtőmunka)
Deportálás, elűzés,
Malenki robot a Szovjetúnióban
kisemmizés (1945-48) A potsdami konferencia határozata a németek kitelepítéséről
A magyarországi németek elűzése
Minden magyarországi német vagyonának elkobzása
A tragikus események hatása napjainkra: Gyarmathy Lívia:
Együttélés (1982) filmje
A magyarországi
A Magyarországon maradt németek egyenjogúságának helyreállítása
németek 1949 - 89
(1949)
között
Az anyanyelvi oktatás, a sajtó és a rádió valamint a Német Szövetség
megkezdi működését
Interjúkészítés az idősebb generáció képviselőivel
Az 1989-es politikai
1993-as nemzetiségi törvény
fordulat hatása a
1994-es választások során megválasztják a helyi kisebbségi
német kisebbségre
önkormányzatokat
1998-as választások révén újabb helyi kisebbségi önkormányzatok
alakulnak
Parlament megválasztja a kisebbségi népbiztost
A magyarországi németek szimbólumai: címer, zászló, himnusz
Interjúkészítés mai kisebbségi politikusokkal
Néprajz
Hétköznapok
Hagyományos gyógymódok, -eszközök
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Szabadidős
tevékenység
Nyelv

Közélet

Ünnepi étrend
Disznóölés
A magyarországi német konyha összehasonlítása a magyarral
Életmód: generációk együtt lakása
A fonó és funkciója
Szórakozási lehetőségek régen és ma
A helyi nyelvjárás és az irodalmi német közti legfontosabb
különbségek (szavak, mondatalkotás)
A magyarországi német nyelvjárások legfőbb csoportjai – legfőbb
jellemzőik
A magyarországi németek jogai
Kisebbségi szervezetek
A magyarországi német iskolarendszer

Irodalom, művészet

Mondák, vidám történetek gyűjtése
Egy ún.”mondakönyv” összeállítása
Válogatás a magyarországi német szépirodalomból
Neves német származású művészek 1945 előtt, műveik megismerése

Zene

Német népdalok és magyarországi német változataik
Neves magyarországi német származású zenészek

A továbbhaladás feltételei
A népcsoport tragikus eseményei a második világháború alatt és után. A mai kisebbségi lét
jellemzői. A gyógynövények és alkalmazásuk, ünnepi ételek felsorolása. Szórakozási
lehetőségek régen.

14. A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó (nem hagyományos német nyelvoktatási
programmal haladó) tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának
megismerését szolgáló tananyag oktatása a „magyar nyelv” és „magyar irodalom”,
„történelem” és „ének-zene” tantárgy keretei között, annak óraszámában történik.
15. A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó (nem hagyományos német nyelvoktatási
programmal haladó) tanulók részére a településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának
megismerését szolgáló tananyag:
A német hon- és népismeret kerettanterve
Tantárgy
Német hon- és népismeret, a nem nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók számára
Célok és feladatok
A tanulók először ismerkedjenek meg
hagyományaival, életmódjával és kultúrájával.

a

magyarországi

németek

legfontosabb
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A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani
ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és
kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre.
Az interkultúrális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség
előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk.
A tanulók tudják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni.
1 – 4. évfolyam
Az általános iskola alsó tagozatában a nemzetiségismereti tartalmak közvetítése kizárólag
cselekvésközpontú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket.
A tanulók:
 nyerjenek betekintést a magyarországi németek jelenébe és múltjába élmények alapján,
szerezzenek alapvető ismereteket elődeik életéről és mindennapi munkájáról.
 tudatosuljon bennük – különösen a nyelv és a szokások terén – az emberek mássága.
 mutassanak érdeklődést a kultúra megismerésére, éspedig a hagyományok játékos
felelevenítésén keresztül, készítsenek (barkácsoljanak) egy tárgyat, ismerjék
használatukat. Ismerjék fel a hagyományápolás fontosságát.
5 -8. évfolyam
A tanulók:
 nyerjenek betekintést egy németek lakta település életébe, ismerjenek meg magyarországi
németek által lakott területeket földrajzi adottságaikkal együtt. Tudják, hogyan és miként
kerültek a németek Magyarországra. Ismerjék a betelepítés okait, a magyarországi
németek által lakott területeket, tudjanak néhány fontos eseményt elmesélni.
 Ismerjék fel a hagyományok különbözőségét és azonosságait. Ébredjen fel érdeklődésük
más kultúrák iránt, tiszteljék azokat.
 kapjanak ösztönzést a német dal- és néptánc-kincs ápolására, a magyarországi német
irodalom vázlatos megismerésére. Tudjanak egy dalt kívülről, valamint történeteket, ill.
mondákat magyar nyelven elmesélni.
 Ismerjék az akkori és mostani étkezés és öltözködés közti különbségeket, a magyarországi
németek “lakó- hagyományait”, és hasonlítsák össze a magyarokéival.
 Értsék meg a magyarországi németek nemzetközi kapcsolatait. Ismerjék a
Magyarországon élő kisebbségeket, és legfontosabb jogaikat sorolják fel.
 ismerjék a német származású művészek szerepét a magyar kultúra kibontakoztatásában,
sorolják fel legalább három művész egy-egy alkotását felsorolni, ill. ismerjenek műveket a
magyarországi német irodalomból.

A német hon- és népismeret kerettanterve
Tantárgy
Német hon- és népismeret, a nem nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók számára
Célok és feladatok
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A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi németek legfontosabb
hagyományaival, életmódjával és kultúrájával.
A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani
ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és
kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre.
Az interkultúrális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség
előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk.
A tanulók tudják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni.
1 – 4. évfolyam
Az általános iskola alsó tagozatában a nemzetiségismereti tartalmak közvetítése kizárólag
cselekvésközpontú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket.
A tanulók:
 nyerjenek betekintést a magyarországi németek jelenébe és múltjába élmények alapján,
szerezzenek alapvető ismereteket elődeik életéről és mindennapi munkájáról.
 tudatosuljon bennük – különösen a nyelv és a szokások terén – az emberek mássága.
 mutassanak érdeklődést a kultúra megismerésére, éspedig a hagyományok játékos
felelevenítésén keresztül, készítsenek (barkácsoljanak) egy tárgyat, ismerjék
használatukat. Ismerjék fel a hagyományápolás fontosságát.
5 -8. évfolyam
A tanulók:
 nyerjenek betekintést egy németek lakta település életébe, ismerjenek meg magyarországi
németek által lakott területeket földrajzi adottságaikkal együtt. Tudják, hogyan és miként
kerültek a németek Magyarországra. Ismerjék a betelepítés okait, a magyarországi
németek által lakott területeket, tudjanak néhány fontos eseményt elmesélni.
 Ismerjék fel a hagyományok különbözőségét és azonosságait. Ébredjen fel érdeklődésük
más kultúrák iránt, tiszteljék azokat.
 kapjanak ösztönzést a német dal- és néptánc-kincs ápolására, a magyarországi német
irodalom vázlatos megismerésére. Tudjanak egy dalt kívülről, valamint történeteket, ill.
mondákat magyar nyelven elmesélni.
 Ismerjék az akkori és mostani étkezés és öltözködés közti különbségeket, a magyarországi
németek “lakó- hagyományait”, és hasonlítsák össze a magyarokéival.
 Értsék meg a magyarországi németek nemzetközi kapcsolatait. Ismerjék a
Magyarországon élő kisebbségeket, és legfontosabb jogaikat sorolják fel.
 ismerjék a német származású művészek szerepét a magyar kultúra kibontakoztatásában,
sorolják fel legalább három művész egy-egy alkotását felsorolni, ill. ismerjenek műveket a
magyarországi német irodalomból.
1. évfolyam
Belépő tevékenységformák
A rokoni kapcsolatokat kifejező szavak megismerése.
Tárgyak, személyek leírása és néhány kézműves termék (játék) előállítása.
A lakóhely fontosabb épületeinek elnevezése, növények és virágok megnevezése.
Népköltészeti alkotások megtanulása.
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Témakörök

Tartalmak

Élet a családban

Néhány kézműves termék előállítása: mézeskalácssütés,
babakészítés kukoricacsutából vagy csuhéból

Az otthon, a környezet, Virágok, zöldségfélék a kertben, háziállatok nevei
házi állatok
Élet a városban, a falun A település ismert épületeinek meglátogatása: templom, tájház stb.
Népköltészet
Az év egy ünnepéhez kapcsolódó mondóka vagy dal: Mikulás napi
vers, újévi köszöntő
A továbbhaladás feltételei
A tanév végére a tanulók legalább 1 népköltészeti alkotást (dal, rigmus, tánc, játék) tanuljanak
meg. Legyenek alapvető ismereteik a tanult témakörökben.

2. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Képleírás
Játékok, háziállatok készítése természetes anyagokból.
Kiválasztott művek elsajátítása a magyarországi német nép- és műköltészetből.
Témakörök

Tartalmak

Az otthon és az iskola

Beszélgetés hozott képekről
A kis- és iskolás gyerekek népviselete
Berendezési és használati tárgyak

Lakóház, lakás
A naptári év szokásai
Népköltészet
Irodalom

Hagyományos tojásfestés vagy
Karácsonyfa díszítése pattogatott kukoricával és aszalt szilvával
Kiszámoló vagy találós kérdés vagy közmondás vagy gyerek- és
körjáték megtanulása antológiákból ill. a helyi gyűjtés alapján

A továbbhaladás feltételei
A tanév végén tudjanak a tanulók egy művet elmesélni. A tanulóknak alapvető ismereteik a
tanult témákban.
3. évfolyam
Belépő tevékenységformák
A családban és a lakóhelyen előforduló néhány foglalkozás ismerete.
Ajándékokat és díszeket barkácsolni és funkciójukat ismerni.
A magyarországi német irodalom néhány alkotásának megtanulása.
Témakörök

Tartalmak

Az otthon, a szülők, a
nagyszülők

Szakmák a családban
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Lakóhely és környéke Szakmák az adott településen régen és ma
Közismert épületek és helyek megtekintése: templom, temető,
kálvária, kápolnák, tájház stb.
A kisebbségek és a
Gyerekjátékok
lakóhely életéből
Bútor- és hímzésminták, házak díszítőelemeinek rajzolása
Népköltészet
Válogatás a magyarországi német irodalomból
Irodalom
Népdal
A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjenek néhány a családban és a lakóhelyükön előforduló foglalkozást. A
népköltészet irodalmi műfajából tudjanak elmesélni magyar nyelven egy művet.
4. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Alapvető ismeretek a következő témakörökben:
A családi együttélés, a gyermekek kötelességei régen és ma, valamint a település lakóinak
etnikai hovatartozása és nyelvhasználata.
Családi és egyházi ünnepek ismerete, és a hozzájuk kapcsolódó egy dal vagy mondóka
ismerete.
Témakörök

Tartalmak

Élet a családban

Képek a családi albumból
Generációk együtt élése
A kisebbségek életéből A település lakói és etnikai hovatartozásuk
Az etnikai csoportok legfontosabb jellemzői (nyelv, szokások)
Esztergált fatárgyak megtekintése
Ünnepek
Családi és egyházi ünnepek (néhányról beszélgetni, amelyekhez
kapcsolódóan van a tanulóknak véleményük)
Régi fényképek, amelyek ezekhez az ünnepekhez kapcsolódnak,
nagyszülők élményei
Karácsonyi és húsvéti ajándékok készítése, sütése (fonott kalács,
mézeskalács figura)
Népköltészet /Irodalom A korosztálynak megfelelő történet előadása
Magyarországi német szerzők műveiből
Népdal tanulása
A továbbhaladás feltételei
A tanulók tudjanak beszélni a családon belüli együttélés mai és régi formáiról. Legyenek
alapvető ismereteik a település lakóinak etnikai hovatartozásáról. Ismerjenek néhány családiés egyházi ünnepet, egy mesét vagy mondát, magyar nyelven, tudjanak egy verset (dalt),
mondókát német nyelven kívülről.
5. évfolyam
Belépő tevékenységformák
A saját iskola rövid történetének ismerete, adatok a régi iskolarendszerről, gyűjtőmunka
ebben a témakörben.
Szokás ismerete és egyről beszámolás.
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A lakóhely dűlőneveinek ismerése
Ismeretek a magyarországi német népzenéről, népdalokról, táncmotívumokról.
A magyarországi német irodalom képviselőit és egy művüket ismerni.

Témakörök

Tartalmak

Az otthon és az iskola

Az iskola rövid története
Régi tankönyvek, tintatartók, bizonyítványok stb. gyűjtése egy
kiállítás számára
Egykori tanítók sírjainak meglátogatása, esetleg ápolása
Házak régen és ma – összehasonlítás
Gyerekszobák régen és ma?
A szülőhelyhez kötődő földrajzi nevek, gyűjtésük, az elnevezések
okai – a tanulók gyűjtőmunkáján alapulva

Lakás - berendezés
A természet

Népdalok
Népzene
Népi tánc

Magyarországi német népd megtanulása
Hangszer megismerése
Néhány néptánc nevének megtanulása: pl. Schustertanz, Kreuzpolka

A továbbhaladás feltételei
Ismeretek a saját iskolájukról, családjukról. Beszélni egy szokásról. Alapvető ismeretek a
magyarországi német népzenéről, néhány táncnév ismerete.
6. évfolyam
Belépő tevékenységformák
A magyarországi németek falusi és városi életmódja közötti különbség felismerése és
megmagyarázása.
Régi foglalkozások megismerése, munkafolyamatai megnevezése.
A hétköznapi viselet felismerése.
Művek hazai német íróktól, költőktől, betekintés a magyarországi németek zenei- és néptánchagyományába.
Témakörök

Tartalmak

Történelem
Magyarországi
németek települései a
megyében

Élet a falvakban
Élet a városban
Látogatás tájházban

Munka, szabadidő,
művelődés
Irodalom
Népdal
Népzene

Régi mesterségek: fazekasság, agyagból edények díszítése a
megfigyelt díszítőelemekkel. A hétköznapi viselet felismerése, az
egyes ruhadarabok elnevezése.
Válogatás magyarországi német szerzők műveiből
Népmesék és népmondák
Népdalok tanulása
A népzenei hagyományok fontossága

A továbbhaladás feltételei
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Információk gyűjtése a falusi és városi életmódról, és az ottani foglalkozásokról. Régi
foglalkozások. A hétköznapi viselet felismerése, az egyes ruhadarabok elnevezése.
7. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Mikor és milyen körülmények között telepedtek le a németek Magyarországon?
A telepesek sorsának ismerete.
A németek által lakott országrészek ismerete.
A németajkú lakosság részvétele Magyarország mezőgazdasági és ipari fejlesztésében a 18. és
a 19. században.
A német származású aradi vértanuk megnevezése.
Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai térképének megmagyarázása.
Az ünnepi viselet egyes ruhadarabjainak ismerete.
Magyarországi német művészek és műveik ismerete.
Témakörök
Történelem
A németek
betelepítése a 18.
században
A magyarországi
németek a
reformkorban és az
1848 - 49-es
forradalom és
szabadságharc idején
Az Osztrák – Magyar
Monarchia földrajzi és
etnikai térképe
Ruházat
Művészet, irodalom

Zene

Tartalmak
Betelepítés, svábtelepítések
III. Károly, Mária Terézia, II. József telepítései
A telepesek élete (gyűjtőmunka)
A német polgárság aktív szerepe a kereskedelmi és ipari
létesítmények alapításában (pl. Heckenast, Landerer)
Német származásúak az aradi vértanúk között

Térképelemzés

A lányok és asszonyok ünnepi viselete
Neves magyarországi német származású művészek 1945 előtt
(építészek, festők, tervezők)
Műveik megismerése
Mondák és versek a nép- ill. műköltészetből
Német népdalok és magyarországi német változataik
Magyarországi német “szórakoztató” zene különböző alkalmakkor

A továbbhaladás feltételei
A német telepesek magyarországi letelepedése, a telepes sorsok elbeszélése. Példák a magyar
ipari létesítményekbe befektető német vállalkozók soraiból. Térképmunka: Hol éltek a
Monarchiában németek? Egy ünnepi viselet bemutatása.
8. évfolyam
Belépő tevékenységformák
A deportálás, az elűzés és a vagyonelkobzás hátterének ismerete.
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A népcsoport tragikus eseményei a második világháború alatt és után.
A mai kisebbségi helyzet ismerete (kétnyelvű oktatás, helyi kisebbségi önkormányzatok,
médiák).
Neves német származású zenészek műveikkel együtt, legalább egy művész egy művét
ismerni.
Témakörök
Történelem
A németség szerepe a
kapitalista fejlődésben
az Osztrák - Magyar
Monarchia idején
Deportálás, elűzés,
kisemmizés (1945-48)

Az 1989-es politikai
fordulat hatása a
német kisebbségre

Néprajz
Hétköznapok
Szabadidős
tevékenység
Irodalom, művészet
Zene

Tartalmak
A 19. Században bevándorolt németség ipari-kereskedelmi és
pénzügyi vállalkozásai, pl. Sidol tisztítószer, Singer varrógép
Kézművesek a falvakban
Malenki robot a Szovjetúnióban
A potsdami konferencia határozata a németek kitelepítéséről
A magyarországi németek elűzése
Minden magyarországi német vagyonának elkobzása
1993-as nemzetiségi törvény
1994-es választások során megválasztják a helyi kisebbségi
önkormányzatokat
1998-as választások révén újabb helyi kisebbségi önkormányzatok
alakulnak
Parlament megválasztja a kisebbségi népbiztost
A magyarországi németek szimbólumai: címer, zászló, himnusz
Disznóölés
A magyarországi német konyha összehasonlítása a magyarral
Életmód: generációk együtt lakása
Szórakozási lehetőségek régen és ma
Válogatás a magyarországi német szépirodalomból
Neves magyarországi német származású zenészek

A továbbhaladás feltételei
A népcsoport tragikus eseményei a második világháború idején. A mai kisebbségi lét
jellemzői. Szórakozási lehetőségek régen.
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MELLÉKELTEK

Az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetése
1. A HHH- és a nem HHH-tanulók arányának rögzítése
I. sz. táblázat
Normatíva igénylése

Hány tanulóra igényeltek
integrációs
képességkibontakoztató
normatívát?
a 2003/2004-es tanévben
a 2004/2005-ös
tanévben
a 2005/2006-os
tanévben
a 2006/2007-es tanévben 17
A 2007/2008
40

17
0
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Célok: A jogszabályi feltételeknek való megfelelés
Feladatok:
1. Normatíva igény felülvizsgálata ..................................
Határidő/felelős: tanév vége igazgatóhelyettes
2. Szülői tájékoztató és nyilatkozatok elkészítése, HHH tanulók számának rögzítése
Határidő/felelős: tanév vége igazgatóhelyettes ............
3.A jogszabályi változások figyelemmel
kísérése.……………………………………………...........
Határidő/felelős: folyamatos, igazgatóhelyettes.............
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Célok: A jogszabályi feltételeknek való megfelelés
Feladatok:
1. A normatíva igénylésére való jogosultság felülvizsgálata, egyeztetés az
önkormányzattal
Határidő/felelős: tanév októbere igazgató
2. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése, szülői nyilatkozatok elkészítése
..........................................................................................
Határidő/felelős: tanév vége igazgatóhelyettes .............
3. Statisztikai adatok felülvizsgálata, nyilvántartás készítése
Határidő/felelős: tanév . október 01. és . augusztus igazgatóhelyettes
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Célok: A jogszabályi feltételeknek való megfelelés
Feladatok:
1. A normatíva igénylésére való jogosultság felülvizsgálata
Határidő/felelős: 2007. október
2.. Jogszabályok figyelemmel kísérése
Határidő/felelős: 2007. szeptember.................................
3. Adategyeztetés a fenntartókkal (Kaposfő, Kisasszond, Kiskorpád, Jákó, Gige),
kimutatás elkészítése
Határidő/felelős: minden tanév. szeptembere igazgatóhelyettes
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IV. sz. táblázat
Célok: A jogszabályi feltételeknek való megfelelés
Feladatok:
1. A normatíva igénylésére való jogosultság felülvizsgálata
Határidő/felelős tanév októbere igazgató.......................

2. Kommunikáció az önkormányzatokkal adategyeztetés céljából.
Határidő/felelős: tanévben folyamatos igazgatóhelyettes

3. Az iskola megtartóerejének javítása, ennek érdekében programok megvalósítása
Határidő/felelős: tanév decembere igazgatóhelyettes....
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2. Óvoda–iskola átmenet
V. sz. táblázat
Együttműködés az óvodával

Óvoda neve
Napköziotthonos
Óvoda Kaposfő

Együttműködés gyakorisága
(találkozók stb.)
Hospitálás óvoda, alsótagozat
Alsós és az óvodai
munkaközösség
együttműködése, Egymás
programjainak látogatása

Dokumentáció
Osztálynaplók, óvodai csoportnaplók,
jelenléti ívek

Célok: Az óvoda–iskola átmenet megkönnyítése
Feladatok:
1. Az óvoda és az iskola kapcsolatának bővítése.............
Határidő/felelős: Vezető óvónő .......................................

2. Az óvodai kimeneti és az iskolai bemeneti mérésekben (DIFFER) való együttműködés
..........................................................................................
Határidő/felelős: Leendő elsős tanítók tanév októbere ..

3. Az óvoda-iskola szakmai kapcsolatának segítése .....
Határidő/felelős: vezető óvónő igazgatóhelyettes
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VI. sz. táblázat
Beiskolázás előkészítése elemző táblázat
Jelenleg nagycsoportosok száma (fő): ………..
Marad még
egy évet

Iskolába
kerül nem
SNItanulóként

SNItanulóként
kerül
iskolába

ebből HHHtanuló

ebből HHHtanuló

ebből HHHtanuló

A beiskolázásra kerülők közül 1. osztályosok
(fő): …33……..
1 évet járt
2 évet járt
3 vagy több
óvodába
óvodába
évet járt
óvodába

ebből HHHtanuló

ebből HHHtanuló

ebből HHHtanuló

Óvodai készségfejlődés vizsgálat
*Az iskolába kerülő gyermekek közül még nem tudni pontosan, hogy hány a HHH mivel
az óvodában nem nyilatkoztahatják meg a szülőket
Az óvodai készségfejlődés-vizsgálat eszköze:
DIFFER
..........................................................................................
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Célok: A HHH-tanulók iskolaérettségének vizsgálata/biztosítása. Minél több HHH-tanuló
kerüljön normál tantervű osztályba.
Feladatok:
1. Az óvodai fejlesztő munka szervezése annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen
az óvodában visszamaradó HHH gyermekek száma
Határidő/felelős: tanév májusa vezető óvónő

2. A fejlesztő munka gyakorlati megvalósítását segítő együttműködés szülőkkel,
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság munkatársaival
Határidő/felelős: tanév szeptembere vezető óvónő ........

3. Az iskolába kerülő SNI-s gyermekek szakszerű fejlesztésének megvalósítása
Határidő/felelős: tanév szeptembere igazgató, vezető óvónő
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3. Társadalmi-szakmai környezettel való együttműködés
VII. sz. táblázat
Együttműködő partnerek

Gyermekjóléti Szolgálat
Kaposfő
Tanoda Kaposfő
CKÖ Kaposfő, Kisasszond,
Kiskorpád,
Védőnői szolgálat
TKVSZRB

Következő iskolafokozat
Szülők

Verbai Mózes Alapítvány
Német Hagyományőrző
Egyesület

Együttműködés gyakorisága
(találkozók stb.)
hetente

Feljgyzése

naponta
alkalmanként

napló
Feljegyzés, jegyzőkönyv

hetente
Igény szerint, tanulási
képességvizsgálat, pályaorientációs
napok
Évente 1-2 alkalom

naplók
Meghívók,
Szakvélemény a
tanulókról
Továbbtanulási lap,
meghívó
Feljegyzések, jelenléti
ívek, fotók, meghívók

Háromhavonta megvalósuló
kompetencia alapú értékelés, szülői
értekezlet, fogadóóra, iskolai
rendezvények, kirándulások,
családlátogatás
Évente 2-3 alkalom
Évente 2-3 alkalom

Dokumentáció

meghívó
meghívó

A HHH-tanulók háromhavonta kötelező értékelésére milyen arányban jöttek el a szülők?
(Éves átlagban, az iskola összes HHH-tanulójára vonatkozóan.)
Célok: Az iskola társadalmi-szakmai környezetének minél szélesebb körben történő bevonása
a HHH-tanulók iskolai sikeressége érdekében
Feladatok:
1. A partnerkapcsolat működésének felülvizsgálata, Együttműködési Megállapodás
készítése............................................................................
Határidő/felelős: tanév február igazgatóhelyettes
2. Partnerek minél szélesebb körű bevonása az iskolai programokba
Határidő/felelős: tanév márciusa DÖK vezető ..............
3. A társadalmi környezet pozitív hozzáállásának növelése az integrált nevelés iránt
..........................................................................................
Határidő/felelős: tanév márciusa igazgató.....................
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4. A lemorzsolódással, a továbbtanulással és a kompetenciamérések
eredményével kapcsolatos adatok rögzítése
VIII. sz. táblázat
Évfolyamismétlés, magántanulóvá válás, lemorzsolódás
Évfolyamismé
tlő (fő)

Tankötelezett
ségi kort
elérte, de nem
fejezte be a
nyolc
általánost (fő)

Magántanuló
(fő)

Az előző
tanévben 225
óránál többet
hiányzó
tanuló (fő)

összes ebből
en
HHH
tanul
ó

összes ebből
en
HHH
tanul
ó

összes ebből
en
HHH
tanul
ó

összes ebből
en
HHH
tanul
ó

2003/2
004

1

0

0

0

0

0

0

0

2004/2
005

0

0

0

0

0

0

0

0

2005/2
006

2

0

0

0

0

0

0

0

2006/2
007

0

0

0

0

0

0

0

0

2007/2
008
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Célok: Csökkenjen a HHH-tanulók lemorzsolódási aránya
Feladatok:
1. Tanulási kudarcnak kitett tanulók számának csökkentése, fejlesztő munka
megvalósítása ...................................................................
Határidő/felelős: tanév júniusa gyógypedagógusok
2. Az évismétlők létszámának csökkentése érdekében a tantárgyi és a kompetencia alapú
fejlesztés megvalósítása ...................................................
Határidő/felelős: folyamatos logopédus , gyógypedagógusok
3. A fokozott fejlesztést igénylő tanulók szüleivel Gyermekjóléti Szolgálattal való
együttműködés javítása
Határidő/felelős: tanév szeptembere iskolai gyermekvédelmi felelős

IX. sz. táblázat
Továbbtanulás
2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

nem
HHHtanuló

HHHtanuló

nem
HHHtanuló

HHHtanuló

nem
HHHtanuló

HHHtanuló

nem
HHHtanuló

HHHtanuló

(fő)

(fő)

(fő)

(%)

(fő)

(fő)

(%)

(fő)

(%)

(fő)

(%)

(fő)

(%)

Gimnázium

5

15

6

20

1

17

3

18

2

18

Szakközépiskolai
képzés

15

45

4

6

10

34

3

50

6

35

2

18

Szakiskolai
képzés

13

40

3

4

14

46

1

17

8

47

7

64

1

16

6

100

17

100

11

100

(%)

(%)

(%)

Speciális
szakiskolai
képzés
Nem tanult
tovább
Összesen

33

100

7

100

30

100
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Célok: Növekedjen a HHH-tanulók továbbtanulási aránya az érettségit adó középfokú
oktatási intézményekben
Feladatok:
1. A HHH tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése ..
Határidő/felelős: tanév február, tantestület
2. A HHH tanulók Tanodai Programba való bekapcsolódása annak érdekében, hogy
minél többen kerülhessenek érettségit adó középiskolába
Határidő/felelős: tanév tanoda összekötő pedagógus .....
3. A HHH-tanulók bevonása a továbbtanulásra felkészítő programokba
Határidő/felelős: tanév szeptember mindenkori 7., 8. osztályfőnök
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Célok: Minél több HHH-tanuló fejezze be tanulmányait középfokú oktatási intézményben
1. A HHH továbbtanuló diákjaink szükség szerinti segítése, patrónusi rendszer
működtetése .....................................................................
Határidő/felelős: folyamatos, volt osztályfőnök
2. Továbbtanuló diákjaink utánkövetése, együttműködési megállapodás készítése
azokkal a középiskolákkal ahol a HHH tanulók továbbtanulnak
Határidő/felelős: tané vége igazgatóhelyettes ................
3. Az iskola lehetőséget biztosít volt tanítványai számára, hogy szükség szerint a Tanoda
segítségét igénybe vegye
Határidő/felelős: tanév szeptember esperes, igazgatóhelyettes
XI. sz. táblázat
Az országos kompetenciamérés eredménye

Iskola
átlaga

Országos
kompetenciamérés
eredménye
Szövegértés
6. évfolyam
467
8. évfolyam
10. évfolyam
Matematika
6. évfolyam
442
8. évfolyam
10. évfolyam

2003.
2004.
Országos Iskola
Országos
átlag
átlaga
átlag

500
-

504
472

509
500 439
499

483
483

505
500 437
497

500
500
500

Iskola
átlaga

2006.
HHH
tanulók
átlaga1

Országos
átlag

Célok: Az iskola átlaga a kompetenciaméréseken közelítsen az országos átlaghoz, illetve
a HHH tanulók és a nem HHH tanulók eredménye közötti különbség csökkenjen
Feladatok:
1. A kompetencia alapú fejlesztések hatékonyságának kiterjesztése a teljes tantestület
pedagógiai munkájára (a belső képzés gyakorlatának kialakítása, hospitálási rendszer
működtetése)

1

Az adat csak 2007. február 28. után lesz hozzáférhető az iskola számára
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Határidő/felelős: tanév vége igazgató..............................

2. A tanórán kívüli szabadidős tevékenység gazdagítása a pedagógiai folyamatok
eredményesebbé tétele érdekében
Határidő/felelős: folyamatos tantestület ........................

3. Humán erőforrás módszertani kultúrájának növelése (kooperatív tanulás szervezés,
projektoktatás, differenciált tanulásirányítása).
Határidő/felelős: tanév március 15. igazgató.................
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5. A „tanítást-tanulást segítő eszközrendszer” elemeinek számbavétele
XII. sz. táblázat
A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei
Az alkalmazott program,
Mely
tevékenység neve, egyéb azonosítója évfolyamokon
(pl. átvett program esetén a
alkalmazza?
fejlesztő, kiadó)
1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek
1.1 Az önálló tanulást segítő
fejlesztés


a tanulási és magatartási

Tanórai differenciálás

1-8

Napközi foglalkozások, tanoda

1-8

Néprajzi kézműves szakkör

1-8

zavarok kialakulását
megelőző programok


az önálló tanulási
képességet kialakító
programok



a tanulók önálló –
életkornak megfelelő –
kreatív tevékenységére
épülő foglalkozások



tanulási motivációt erősítő
és fenntartó tevékenységek

Iskolaotthon működtetése
1-8
IKT használat (minden osztályban
internet hozzáférés) tanítási órákon és
szabadidőben, Tanoda

1.2 Eszközjellegű
kompetenciák fejlesztése


tantárgyi képességfejlesztő
programok

Angol, német tehetséggondozó
szakkör, számítástechnika, fejlesztő
foglalkozások

1-8
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programok

Az alkalmazott program,
tevékenység neve, egyéb azonosítója
(pl. átvett program esetén a
fejlesztő, kiadó)
Irodalmi művek dramatizálása,
újságíró szakkör, Számítástechnika
oktatása, Tanulmányi, sport
versenyeken való részvétel

komplex művészeti

DÖK programok
Ünnepélyek, alapítványi est

kommunikációs
képességeket fejlesztő



Mely
évfolyamokon
alkalmazza?
1-8

1-8

programok
1.3 A szociális kompetenciák
fejlesztése


közösségfejlesztő,
közösségépítő programok



mentálhigiénés programok



az előítéletek kezelését
szolgáló programok

Közösségfejlesztő tevékenységek:
1-8
Kirándulások, színház, mozi látogatás,
táboroztatás, osztály összejövetel,
teadélután, DÖK programok
Egészségügyi szakkör, sport,
1-8
természetjárás
Az iskola közösségfejlesztő
1-8
programjai, Egészségnevelési program

2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek


patrónusi, mentori vagy

Tempus mentori rendszer működtetése 7-8

tutori rendszer működtetése


együttműködés civil (pl.
tanodai) programmal



művészeti körök

Tanodai Kaposfő, Gyermekjóléti
szolgálat, Cigány kisebbségi
önkormányzat, Szülői Szervezet
Zene-néptánc, néprajzi-kézműves

1-8

1-8

3. Az integrációt segítő módszertani elemek


egyéni haladási ütemet

Tanórai differenciálás

1-8

segítő differenciált
tanulásszervezés


kooperativitás



projektmódszer
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Az alkalmazott program,
tevékenység neve, egyéb azonosítója
(pl. átvett program esetén a
fejlesztő, kiadó)
Dramatikus játékok megvalósítása
 drámapedagógia
irodalom órákon, hangsúlyosan az
alsó tagozat
4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái

Mely
évfolyamokon
alkalmazza?
1-8



értékelő esetmegbeszélések Szülők-nevelők klubja



problémamegoldó fórumok

Diák Fórum



hospitálásra épülő

Óvoda-iskola átmenet, 4-5. o. átmenet 1-8
bemutató órák

együttműködés

1-8
1-8

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei


szöveges értékelés – árnyalt Kompetencia alapú értékelési rendszer 1-8
értékelés



egyéni fejlődési napló

Egyéni Fejlesztési Tervet készítő team 1-8
munka

6. Multikulturális tartalmak


multikulturális tartalmak

Projekt módszer

1-8

megjelenítése a különböző
tantárgyakban, illetve
projektforma alkalmazása
7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása




pályaorientáció

továbbtanulásra felkészítő

Középiskolára felkészítő program
magyar, matematika tantárgyból
Osztályfőnöki munkatervekben
megjelenő pályaorientáció
Pályaválasztási börzék, Nyílt napok

7-8

7-8

program
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Célok: Az IPR-ben megjelenített módszerek minél jobban beépüljenek az iskola pedagógiai
kultúrájába
Feladatok:
1. A középiskolára felkészítő programok bővítése, a 7-8. évfolyamos HHH tanulók
részvételének biztosítása..................................................
Határidő/felelős: 2007. 7. 8. magyar, matematikát tanító szaktanárok, osztályfőnökök
..........................................................................................

2. Az IPR-ben meghatározott eszközrendszer működő elemeinek leírása, ill. a működés
rendszeres dokumentálásának megvalósítása.
Határidő/felelős: tanév októbere IPR menedzsment

3. Humán erőforrás módszertani kultúrájának növelése (kooperatív tanulás szervezés,
projektoktatás). ...............................................................
Határidő/felelős: tanév március 15. igazgató................

XIII. sz. táblázat
Tanórán kívüli programokon való részvétel

Alapfokú
művészetoktatás

Cigány
kisebbségi
program

Napközi

Szakkör

Területi
tanulmányi
versenyek

Területi
művészeti
versenyek

Iskolai
nyári tábor

6.

Erdei
iskola

Össz: ebből Össz: ebből Össz: ebből Össz: ebből Össz: ebből Össz: ebből Össz: ebből Össz: ebből
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHtanuló
tanuló
tanuló
tanuló
tanuló
tanuló
tanuló
tanuló

150

23

154

61

206

61

73%

25

4

60

10

60

15

1%

30%

4%

30%

7%

12%
11%

75%

30%

100%

30%

Célok: A tanórán kívüli programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
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Feladatok:
1. Tanórán kívüli programokon való részvétel biztosítása minden érdeklődő számára.
..........................................................................................
Határidő/felelős: tanév szeptember igazgató ..................
2. . Az iskola, szabadidős programkínálatának bővítésével a kompetencia- alapú
fejlesztés érdekében
Határidő/felelős: tanév szeptember
3. Pályázati forrás keresése a tanórán kívüli programok szélesítése érdekében
Határidő/felelős: folyamatos igazgatóhelyettes
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XIV. sz. táblázat
Iskolán kívüli, továbbtanulást segítő programba való bekapcsolódás

Útravaló
program
Résztvevő
HHH-tanulók
száma

10

Arany János
Programban
tanul tovább
2

Tanodai
program

Egyéb: …….

40

Célok: Minél több HHH-tanuló kapcsolódjon be a továbbtanulást segítő programokba
Feladatok:
1. Az Útravaló programba minél több tanuló bevonása
Határidő/felelős: tanév 7. 8. osztályban tanítók
2. Együttműködési stratégia kialakítása a fenntartóval az Arany János Programba való
bekapcsolódás érdekében ................................................
Határidő/felelős: 8. osztályfőnök
3. Minél több HHH tanuló bekapcsolódásának biztosítása a Tanodai Programba
Határidő/felelős: tanoda összekötő pedagógus
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6. Az IPR alkalmazása szempontjából releváns személyi és tárgyi feltételek
számbavétele
XV. sz. táblázat
Az iskola épületeinek (a tagiskolák épületeinek is) állapota, felszereltsége
Épület 1 neve, címe:
Általános iskola Kaposfő,
Kossuth L. u 206

Mely osztályok járnak ide?

Épület 2
neve, címe:

Épület 3
neve,
címe:

1-8.

Az itt tanulók használják-e az iskola
más épületeit, ha igen, melyeket?
Mikor volt az épület utoljára
felújítva/festve?

2003.

Van-e az épületben


vízöblítéses WC

van



étkező/ebédlő

van



könyvtár

van



tornaterem

van



tanári szoba

van



számítógép

van



videó és tv

van



projektor

van



digitális tábla?

nincs

Célok: Az iskola infrastruktúrájához való egyenlő hozzáférés biztosítása
Feladatok:
1. A tanulóbarát környezetet minden tanuló számára biztosítani kell
Határidő/felelős: igazgató …………………………………………..
2. A hiányzó tantermi IKT eszközök beszerzése önkormányzati és pályázati segítséggel
..........................................................................................
Határidő/felelős: folyamatos igazgató, igazgatóhelyettes

237

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
3. Vezetői Stratégia kidolgozása annak érdekében, hogy a humán erőforrás
.......................................................................................... kompetenciái korszerűsödjenek,
a kor követelményeinek megfeleljenek
Határidő/felelős: folyamatos igazgató,...........................

Célok: A 100%-os szakos ellátottság biztosítása.
Feladatok:
1. A hiányszakok megszüntetése, beiskolázás e területekre
Határidő/felelős: tanév március 15. igazgató

3. A nem szakos kollégák hospitálási lehetőségének biztosítása.
Határidő/felelős: tanév szeptember igazgató ..................
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XVII. táblázat
Személyi feltételek II.
Milyen továbbképzéseken vettek részt az iskola pedagógusai?
Továbbképzés
megnevezése

Résztvevők száma a
2003/2004-es
tanévben

ECDL- START

11

Részt vevők száma a
2004/2005-ös
tanévben

Diszlexia prevenció

2

TAP másod diploma

1

Testnevelés másod
diploma

1

1

Napközi

1

1

Vizuális kultúra

Részt vevők száma a
2005/2006-os
tanévben

1

1

Tanítás mesterfokon

5

Mentor tanf temp.

1

Továbbképzés
megnevezése

Résztvevők száma a
2006/2007-es
tanévben

Hatékony
Együttnevelés

20

Részt vevők száma a
2007/2008-as
tanévben

Részt vevők száma a
2008/2009-es
tanévben

Diszlexia prevenció
TAP másod diploma

1

1

Projekt módszer

20

Hatékony tanári
kommunikáció

20

Kompetencia alapú
oktatás bev.

8

Tanítás mesterfokon

5

Mentor tanf temp.

1

1
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Célok: Minél több pedagógus sajátítsa el az IPR sikeres alkalmazásához szükséges
kompetenciákat
Feladatok:
1. Továbbképzések szervezése, pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése
..........................................................................................
Határidő/felelős: folyamatos igazgató

2. Továbbképzésekhez az anyagi forrás megkeresése ....
Határidő/felelős: folyamatos igazgató

3. Pályázati lehetőség igénybevétele a Kompetencia alapú oktatás bevezetésére…
Határidő/felelős: folyamatos igazgató, igazgatóhelyettes
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XVIII. sz. táblázat
Személyi feltételek III.
Rendelkezésre állnak-e az iskolában az alább felsoroltak?
Főállású (fő)
Gyógypedagógus

1

Fejlesztőpedagógus

1

Logopédus
Pszichológus

Mellékállású (fő)

Egyéb (utazótanár
stb.)

2
1
2008.01.01

Szociálpedagógus
Gyógytestnevelő

1

Pedagógiai asszisztens
Családi koordinátor

241

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Célok: Megfelelő szakemberek biztosítása az egyéni tanulási szükségletek kielégítéséhez

Feladatok:
1. Az egyéni tanulási szükségletek kielégítéséhez szakemberek biztosítása
Határidő/felelős: tanév szeptember igazgatóhelyettes
2. Kistérségi szakmai vezetés biztosítja, hogy több utazó szakember segítője legyen az
intézménynek. .................................................................
Határidő/felelős: tanév szeptember igazgató
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Elmar adt kötele ző felül vizsgá latok száma az előző iskola év
végén
A visszahelye zés érdekében ebben a tan évben
kezdeményezett soron kívüli SZB vizsgálatok száma

Össz
esen
54
54
0
1
53
0
0
5

Ebbő
l hhh
0
27
0
0
0
0
0
0

Nevelési taná csadó javas lata alapján kis lét számú fejlesz tő
osztályba java solt tanú lók száma

Az isko lai évek alatt SNI vé nyilvánított tanú lók száma az
utób bi há rom lezárt tanévben

Koráb ban SNI nek nyilvá nított, de vissza helyezett tanulók
száma az utolsó három lezárt tanév ben

A pszic hés fejlő dés zavarai* miatt a neve lési, tanú lási folya
matban tartó san és súlyosan akadá lyozott tanulók

Eny he fok ban értel mi fogyatékos tanuló, gyen gén látó

Szeg regál tan okta tott SNI tanú lók

Integ ráltan okta tott SNI tanú lók

SNI tanu lók szá ma az intézményben

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja

7. A sajátos nevelési igényű tanulók helyzete

XIX. sz. táblázat

Sajátos nevelési igényű és a nevelési tanácsadó által fejlesztésre javasolt tanulók

2006/2007
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A pszichés fejlődés zavarai* miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
tanulók
Elmaradt kötelező felülvizsgálatok száma az előző
iskolaév végén

Össz
esen
48
48
0
3
48
0
1
2

Ebbő
l hhh
13
13
0
3
16
0
0
0

Nevelési tanácsadó javaslata alapján kis létszámú
fejlesztő osztályba javasolt tanulók száma

Az iskolai évek alatt SNI-vé nyilvánított tanulók
száma az utóbbi három lezárt tanévben

Korábban SNI-nek nyilvánított, de visszahelyezett
tanulók száma az utolsó három lezárt tanévben

A visszahelyezés érdekében ebben a tanévben
kezdeményezett soron kívüli SZB-vizsgálatok száma

Enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló, gyengénlátó

Szegregáltan oktatott SNI-tanulók

Integ-ráltan okta-tott SNItanúlók

SNItanúlók száma az intézményben
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*pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus vagy kóros
aktivitászava
2007/2008
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Célok: Csökkenjen a HHH-tanulók reprezentációja az SNI-tanulók között

Feladatok:
1. Óvoda-iskola együttműködési stratégia kidolgozása, a fejlesztőmunka
hatékonyságának érdekében ...........................................
Határidő/felelős: igazgatóhelyettes ...............................
2. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés fejlesztése annak
érdekében, hogy a HHH gyermekek rendszeresen járjanak óvodába
Határidő/felelős: 2007. augusztus, vezető óvónő ............
3. A fejlesztés iránti igény beépül mindkét intézmény iskola és az óvoda
dokumentumaiba.............................................................
Határidő/felelős: tanév december vezető óvónő, igazgatóhelyettes
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Ellenőrzőlista
Az IPR megjelenése az iskola alapdokumentumaiban
Az iskola pedagógiai programja tartalmaz-e az IPR-rel kapcsolatos pedagógiai utalást,
jellemzőt a Kt. 48. § (1) bekezdés a) b) pont és (3) (4) bekezdés szerinti – alábbi –
tartalmi elemeinél?
Nevelési program
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
tevékenységek
Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének
lehetőségei
Helyi tanterv
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai
foglalkozások óraszámai, az előírt tananyag és követelmény
Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint
beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe
A projektoktatás keretében feldolgozandó tananyag, illetve a projektoktatás
megszervezésére vonatkozó időkeretek és eljárások meghatározása
Iskolán kívüli tanórai foglalkozások, a kötelező tananyag elsajátításának egyéb
keretei (amennyiben ilyen van az iskolában)
Az iskolaváltás érdekében az értékelés osztályzatra történő átváltásának
szabályai
Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetében a nemzeti,
etnikai kisebbségek anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti
tananyaga
Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban résztvevő tanulók
részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyag
A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő
nemzeti, etnikai kisebbségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyag

Igen Nem
X
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

X

X
X
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Az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmaz-e az IPR-rel kapcsolatos
szervezeti, működési elemet, jellemzőt az alábbi tárgyköröknél?
Tárgykör

Szervezeti felépítés
Működés rendje, terembeosztás
Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
A nevelőtestület működése
Pedagógusok munkaközösségei, együttműködése
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szempontjai, elvei, rendje
A szülői szervezet(ek) és a vezetők közötti kapcsolattartás
Külső kapcsolatok rendszere, formái, módja

Igen
x
x
x
x
x
x
x
x

Nem

Az iskola minőségirányítási programja tartalmaz-e az IPR-rel kapcsolatos elemet,
jellemzőt az alábbi tárgyköröknél?
Tárgykör
Fenntartói elvárások
A működés hosszú távú elvei
Minőségcélok
Vezetés
Tervezés
Ellenőrzés
Mérés
Értékelés

Igen
x
x
x
x
x
x
x
x

Nem

Az iskola házirendje tartalmaz-e az IPR-rel kapcsolatos elemet, jellemzőt az alábbi
tárgyköröknél?
Tárgykör
A tanuló felvétele, átvétele, a felvétel, átvétel elutasításának
eljárásrendje, beiskolázási, működési körzet
Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai
A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások rendje, kialakítási szabályai

Igen
X

Nem

X
X
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A
FEKETE LÁSZLÓ TAGISKOLA
ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
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„… az élet egyszerű, de gyönyörű paradoxonja, ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad
olyannak, amilyen vagyok. Akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni e pontról:
elgondolkodni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé
válnom csak lehetséges.”
(Thomas Gordon)
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VI.
A kaposszerdahelyi tagóvoda szakmai programja..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1. Pedagógiai hitvallásunk ........................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
A) Óvodaképünk:...................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
B) Alapelveink.......................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
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2.

Tevékenységközpontú nevelésünk céljai és feladatai Hiba! A könyvjelző nem létezik.
A) A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
B) A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésben Hiba! A könyvjelző nem létezik.
C) A képességek szerepe a nevelési cél elérésében.... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
D) A tudatos fejlesztés feltételei ................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3. A fejlesztés tartalma................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
A) Játék és tanulási tevékenység................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
B) Társas és közösségi tevékenység .......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
C) Munkatevékenység............................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
D) Szabadidős tevékenység ....................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
4. A komplex foglalkozások rendszere......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
A) A társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozások....Hiba! A könyvjelző
nem létezik.
B) A társadalom belső összefüggéseit tükröző foglalkozások .Hiba! A könyvjelző nem
létezik.
C) Egyéni képességeket fejlesztő tevékenységek....... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
5. A nevelés tervezése és időkeretei ............................. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
6. Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei ..........Hiba! A könyvjelző nem
létezik.
7. Speciális szolgáltatások............................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
A) Logopédiai foglalkozás ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
B) Gyermek- és ifjúságvédelem ................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
8. Az óvodába és az iskolába lépés feltételei ................ Hiba! A könyvjelző nem létezik.
VII. Mellékletek .............................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
VIII. Legitimációs záradék ............................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
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Az intézmény adatai
Az intézmény hivatalos elnevezése: Fekete László Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda
Tagintézmény: Kaposszerdahelyi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
Az intézmény fenntartója: Szenna, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton, Patca,
Kaposszerdahely Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása, Szenna,
Rákóczi u. 8.
Az intézmény alapító okiratának száma: 44/2007(VIII.24.) Szenna; 28/2007(VIII.24.)
Zselickisfalud;
33/2007(VIII.24.)
Szilvásszentmárton;
40/2007(VIII.24.)
Patca;
83/2007(VIII.24.) Kaposszerdahely
Hatályos: 2007 augusztus 25-től.
Az Alapító Okiratban meghatározott funkciók:
Alaptevékenységek:
 Óvodában:

hároméves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – legfeljebb
7 éves korig – nevelés, az iskolai életmódra történő felkészítés
 Általános iskolában:

általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés 1–8 évfolyamon, legfeljebb a
tankötelezettség betöltéséig
 Tagintézményben:

hároméves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – legfeljebb
7 éves korig – nevelés, az iskolai életmódra történő felkészítés

4 évfolyamos általános iskolai oktatás
 Az alaptevékenység ellátásán túl fennmaradó szabad kapacitás terhére:

napközi otthoni, tanulószobai és iskola otthonos foglalkozások szervezése

étkeztetés szolgáltatása

szabad helyiségek bérbeadása

tanítási szünetben szálláshelyek bérbeadása

tanfolyamok indítása (pl.: számítógépes oktatás, nyelvtanfolyam stb.)

a tankötelezettség betöltése után kérésre magántanulóknak osztályozó vizsga
szervezése
Az intézmény tényleges beiskolázási körzetének megjelölése:
Szenna, Kaposszerdahely, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton, Patca községek. Az intézmény
befogadó képességének megfelelően más településen lakók is igénybe vehetik.
Az intézmény igazgatója, a program benyújtója: Bendi Tiborné
Az intézmény székhelye:
Szenna, Árpád u. 1.
Telephely: Szenna, Rákóczi u. 34.;
Kaposszerdahely, Kossuth L. u. 59.; Kossuth L. u. 65.
Telefon és fax:
Iskola:82/584-030; 82/584-031
Óvoda: 82/484-249
Tagintézmény: 82/584-010
E-mail: szennaisk@kapos-net.hu; kaposszerdahely@freemail.hu
Tanulócsoportok száma: 17
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Helyzetelemzés
A jelenleg rendelkezésünkre álló anyagi és humán erőforrások
Humán erőforrások:
Az iskolában 17 felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógus van. 3 fő általános iskolai
tanító, 8 fő általános iskolai tanító/tanár, 4 fő általános iskolai tanár, 1 fő egyetemet végzett, 1
fő gyógypedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő könyvtáros. A szakosan ellátott órák
aránya 7-8. évfolyamon 96%. A nemek szerinti összetételt tekintve a 17 főből 2 fő férfi. A
pedagógusok kötelező óraszámával való gazdálkodás miatt, az alsó tagozaton egyes
készségtárgyak tanítását (ének, testnevelés, rajz, technika) a lehetőségek szerint szaktanárok
végzik. A pedagógusok 95%-a rendelkezik a nem szakrendszerű oktatáshoz szükséges
felkészültséggel.
Az óvodának 6 dolgozója van. 4 óvónő és 2 dajka. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt a
nevelőmunkát az óvodapedagógus végzi, lépcsőzetes munkakezdéssel. Havi váltásban, két
csoportban két-két óvónő és egy-egy dajka látja el a gyermekek nevelésével, fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat. Egy csoportban 2 fő óvónő és 1 fő dajka tevékenykedik.
A tagiskolában 4 fő általános iskolai tanító látja el az összevont csoportok (1-2. osztály és 3-4.
osztály) és a napközis csoportok oktatását.
A tagóvodában összesen 2 óvodapedagógus látja el a munkát, akiknek csoportonként egy-egy
szakképzett dajka segít. Az óvoda a szülők és a fenntartó igénye alapján 7.00-től 17.00 óráig
tart nyitva. Az óvónők váltott műszakban, havi váltásban dolgoznak.
A kor szerinti összetétel is megfelelő az intézményben, az átlagéletkor kb. 40 év. Jól
felkészült, a különböző munkakörök betöltéséhez megfelelő végzettségű, átlagosan 10 éves
szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus gárda igyekszik teljesíteni a pedagógiai program
által előírt oktatási-nevelési feladatokat mind az óvodában, mind az iskolában. Szakmai
munkánk sokszínűségét tanfolyamikon való részvétellel segítjük elő.
Anyagi erőforrások:
Az iskola épületének legfőbb jegyei:
 Építésénél fogva belső elhelyezkedése előnytelen, minimális a zöld terület és kicsi, de
elkerített udvar tartozik hozzá.
 Hasznos alapterülete: 3 m2/fő.
 Kora: 20 év.
 Az épület két részből áll. 2 tanterem és zuhanyzó egy régi, felújított épületrészben
helyezkedik el. A másik épületben 6 tanterem, könyvtár, számítógépterem,
technikaterem, gyakorló konyha, fejlesztőszoba, 2 tanterem csoportbontásra, 2 tanári
szoba, igazgatói iroda, gazdasági iroda, ifjúságvédelmi iroda helyezkedik el.
 Komfortfokozatának minősítése: mindkét épületben központi fűtés, hideg- melegvíz
és melegpadlós burkolat található.
 Könyvtár: alapterülete: 30m2. Állomány nagysága 14 000 kötet, heti 12 óra nyitva
tartással községi feladatokat is ellát.
 Egy helyiség rajz-biológia szaktanterem.
 Szertár: 2 db.
Az óvoda épülete:
 Az épület a jelenlegi, kibővített formájában 2002 óta, 3 csoporttal, egy nevelői
szobával üzemel. A csoportszobák a gyermeklétszámhoz viszonyítva tágasak. Két
gyermeköltözővel és mosdóval is rendelkezünk, ebből egy közös használatú. A

254

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
csoportszobákat az utóbbi években új bútorokkal, öltözőszekrényekkel, textíliákkal
sikerült barátságosabbá tenni. Az egyik csoportszobában galéria is készült.
 Sajnos hiányzik a tornaszoba és a dolgozók részére kialakított öltöző és mosdó.
 Az óvoda udvarának területe jelentősen megnövekedett az Önkormányzat által
kialakított új udvarrésszel. Az udvaron lévő játékok esztétikusak, fából készültek.
 2003 őszén az épület külső vakolását és a tető cseréjét a fenntartó önkormányzat
elvégeztette.
A tagiskola épülete:
 Kaposszerdahely központi részén, szép természeti környezetben, erdős dombvidéken
helyezkedik el.
 Az épület közel 30 éves, de a fenntartó által rendszeresen karbantartott (nyílászárók
cseréje, tető felújítása).
 Az iskolaépület 2 tanteremmel, tornaszobával, ebédlővel-melegítőkonyhával,
igazgatói irodával, nevelőtestületi szobával, tanulói és személyzeti WC-vel, raktárral
rendelkezik. A tanulók számára sportolási, mozgási lehetőség az elkerített,
rendszeresen karbantartott sportudvaron áll rendelkezésre.
A tagóvoda épülete:
 Óvodánk, a falu közepén, az iskola közelében helyezkedik el.
 1988-ban indult, 15 gyermek elhelyezésére alkalmas, tálalókonyhás épülettel.
 Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik megteremteni az óvodai
neveléshez szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételeket.
A program céljaihoz rendelt jelenlegi eszközrendszer állapota:
 Az iskolai szertárak zsúfoltak. A szertárellátottság csak a legszükségesebbekre
korlátozódik. A program céljaihoz rendelt eszközök értéke 3 000 000 Ft-ra tehető.
 Az integrált oktatáshoz kötelező minimális eszközökkel részben rendelkezünk, a
fejlesztő eszközök beszerzése folyamatos.
 Számítástechnikai felszereltség (a gyors avulás miatt folyamatos fejlesztés alatt):

A számítástechnika szaktanteremben 12 tanulói gép, színes monitorokkal, 1
lézernyomtató, 1 scaner, 1 WEB-kamera oktatási célokra.

3 multimédiás asztali gép, 1db scaner, 1db tintasugaras és 1 db lézernyomtató, 1
laptop és 1 projektor tanári célokra.

A tanulók rendelkezésére áll még 2 db asztali számítógép (a könyvtár tulajdona),
és egy a diákszervezet tulajdonában kutatási és egyéb közhasznú célokra.

2 db asztali számítógép (igazgatói iroda, gazdasági iroda), 1-1 színes és fekete
lézernyomtató az adminisztrációs feladatok ellátására.

A tagiskolában 1 tanári gép és 4 tanulói gép, valamint egy multifunkcionális
lézernyomtató áll rendelkezésre oktatási célokra.

Az iskola és a tagiskola is rendelkezik széles sávú Internet-kapcsolattal.
 Az óvoda a legszükségesebb játékokkal, eszközökkel szintén rendelkezik (mozgásos
játékok; testnevelési eszközök; munkára, környezeti neveléshez szükséges
szerszámok; dramatikus játékok; vizuális neveléshez szükséges felszerelések;
építőjátékok; szellemi és logikai játékok; népi játékok; utánzásos szereptanuláshoz
szükséges játékok; leporellók, könyvek, hangszerek). Az amortizáció miatt a
fejlesztés itt is folyamatos.
 A tagintézmény is rendelkezik a szakmai program megvalósításához leginkább
szükséges taneszközökkel, szemléltető eszközökkel, fejlesztő játékokkal,
számítógéppel (Internet hozzáféréssel) és sportszerekkel.
Az intézmény által használt, nem az intézmény tulajdonát képező objektumok:
 Az iskolától kb. 200 méterre lévő Művelődési Ház nagytermét elsősorban a művészeti
iskola foglalkozásainak lebonyolítására, valamint iskolai rendezvények helyszínéül
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használjuk. Itt található a művészeti oktatáshoz szükséges ruhatár, zongoraterem és
szolfézsterem. Az objektum használatát a Szenna Község Önkormányzatával kötött,
1992. január 1-től folyamatos érvényű együttműködési megállapodás biztosítja. Az
épület takarítását intézményünk végzi.
 Szintén Szenna Község Önkormányzata bocsátja intézményünk rendelkezésére a
tornacsarnokot (öltözőkkel, szertárral) heti 36 óra használatra. A testnevelés órák
mellett rendezvények helyszíne is a 2006 decemberében átadott épület.
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Szervezeti leírás
Igazgatás:
Igazgató:
 Feladatköre: Az intézmény (óvoda - iskola) irányítása, ellenőrzése.
 Hatásköre: Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
 Megbízó: Szenna község Önkormányzatának Képviselőtestülete.
Igazgatóhelyettes:
 Feladatköre: Munkaköri leírása tartalmazza.
 Hatásköre: Munkaköri leírása tartalmazza.
 Megbízó: A tantestület véleményezési jogkörével az igazgató.
Tagintézmény-vezető:
 Feladatköre: Munkaköri leírása tartalmazza.
 Hatásköre: A tagintézmény szakmai munkájának irányítása.
 Megbízó: A tagintézmény dolgozóinak véleményezési jogkörével az igazgató.
Vezető óvónő:
 Feladatköre: Munkaköri leírása tartalmazza.
 Hatásköre: Szintén a munkaköri leírása tartalmazza.
 Megbízó: Óvodai dolgozók véleményezési jogkörével az igazgató.
Munkaközösség-vezető:
 Feladatköre: Munkaközösségek irányítása.
 Hatásköre: Döntés-előkészítés, ellenőrzés.
 Megbízó: A tantestület véleményezési jogkörével az igazgató.
Gazdasági vezető:
 Feladatköre: Szakirányú feladatok ellátása, amit a munkaköri leírás tartalmaz.
 Hatásköre: Az intézmény gazdasági ügyeinek intézése.
 Megbízó: Az intézményvezető.
Irányítási séma:
Intézményvezető

Igazgató
helyettes

Gazdasági
vezető

Munkaközösség
-vezetők

Technikai
alkalmazottak

Beosztott
pedagógusok

Óvodavezető

Tagintézmény
vezető

Beosztott
óvónők

Tagóvoda
vezetője

Dajkák

Beosztott
óvónők

Beosztott
tanítók

Dajkák
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Vezető, irányító testületek:
Szülői munkaközösség:
 Hatásköre: Véleményezési és javaslattevő jogkör az iskolát és a tanulókat érintő
bármely kérdésben. Rendezvényeken és közös programokon a szülők mozgósítása.
 Kapcsolattartás: Összekötő-tanáron és a munkaközösség vezetőjén keresztül.
Közalkalmazotti Tanács:
 Hatásköre: Véleményezi az intézmény szabályzatait, költségvetését. Egyetértési jogot
gyakorol a jóléti jellegű pénzeszközök felhasználásáról.
 Létszáma: 3 fő (2 fő iskolai pedagógus l fő óvodapedagógus)
Szakmai testületek:
 Alsó tagozatos munkaközösség
 Osztályfőnöki munkaközösség

Kapcsolatok
Az intézmény kapcsolatai:
 Fenntartóval napi munkakapcsolat.
 Művelődési és Közoktatási Minisztériummal telefonkapcsolat.
 Kadarkúti-Nagybajomi
Többcélú
Kistérségi
Társulással
munkakapcsolat,
információcsere értekezleteken, továbbképzéseken. Normatíva igénylés ellenőrzése.
 A Somogy megyei Pedagógiai Intézettel szakmai és jogi kérdésekben is konzultálunk
szóban, telefonon, írásban.
 Országos és megyei továbbképzéseken is részt veszünk.
 Iskolaszövetség keretei között együttműködünk a környező települések hasonló
nagyságú iskoláival, telefonon vagy személyesen információt cserélünk. Részt
veszünk a sport és kulturális programjainkban.
 Beléptünk a Kaposvár környéki iskolák igazgatói munkaközösségébe.
 Iskolánk a 2003/2004-es tanévtől bekapcsolódott a hátrányos helyzetű tanulók
integrációs és képesség kibontakoztató programjába. E program megvalósítása
érdekében széleskörű együttműködésre van szükségünk mind civil, mind szakmai
szervezetekkel:

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ

„Együtt könnyebb” Időskorúak Otthona, Somogyjád

Nevelési Tanácsadó, Kaposvár

Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Pedagógus Továbbképző és
Szolgáltató Intézet, Kaposvár

Kinizsi Pál Élelmiszeripari SZKI és SZI

Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatok (Kaposszerdahely, Szenna,
Zselickisfalud)

Hagyományőrző Egyesület, Szenna

Lázi-dombi Kulturális Egyesület, Szenna
 Együttműködés a nem közoktatási intézményekkel (Ezen intézmények a sport,.):

Zselici Termelőszövetkezet RT (szabadidős, kulturális rendezvényeinket
szponzorálják)

Szenna Pack KFT (szabadidős, kulturális rendezvényeinket szponzorálják)

Falumúzeum (intézményünk tanulói – főleg az óvodai csoportok - rendszeresen
látogatják, részt vesznek annak hagyományőrző tevékenységében)
 Gyermekvédelmi feladatok ellátása érdekében együttműködés a következő hivatalos
szervekkel:

Gyermekjóléti Szolgálat
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Önkormányzati gyermekvédelmi felelős
Kisebbségi Önkormányzat

Orvos, Védőnő

Családsegítő Központ
A szülőkkel fenntartott kapcsolat:

Óvodai nevelésünket a családi nevelésre építjük, azt kiegészítjük. A gyerekek
harmonikus fejlődése érdekében folyamatos, korrekt partneri együttműködésre, a
családok szokásrendszerének, nevelési szokásainak, kultúrájának megismerésére,
tiszteletben tartására törekszünk. Szeretnénk nyitottak lenni a szülők egyéni és
közös kéréseire, javaslataira, azok teljesítésének lehetőségét komolyan
mérlegeljük. Körültekintően kell megszerveznünk a kapcsolatteremtés formáit,
melyek az információ áramoltatását, a szemléletformálást, az óvoda tartalmi
munkájának szakszerű megismertetését szolgálják.

Az iskola (és a tagiskola) is személyes jellegű kapcsolatok kialakítására
törekszik. A szülők folyamatos tájékoztatása, esetleg felmerülő problémák
megbeszélése igény szerint szóban vagy telefonon történik. A kapcsolattartás
legfőbb fóruma a szülői értekezlet, melyen a részvétel 50 - 60% körüli a felső
tagozaton, 70% az alsó tagozaton.

A szülőkkel való minél mélyebb kapcsolat kialakítása érdekében igyekszünk
minél több közös programot, rendezvényt, szülői klubot szervezni, mert
tapasztalataink szerint az ilyen keretek közvetlenebb viszony kialakítására
alkalmasak.
Fontos a földrajzilag elkülönülő intézményi egységek közötti folyamatos
kapcsolattartás, információáramlás:

Szükség esetén napi kapcsolat telefonon,

Látogatások, tapasztalatcserék,

Közös értekezleteken való részvétel,

Egymás rendezvényein való részvétel,

Közös kirándulások, rendezvények.
Az óvodák és az iskolák kapcsolata:

Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az
iskola nevelőmunkájának összehangolását, a két-két intézmény együttműködését.
Az óvoda és az iskola tartalmi együttműködésében érvényesülnie kell a kölcsönös
nyitottságnak.

Fontos a kölcsönös bizalom, egymás munkájának ismerete és megbecsülése. Ez
biztosítja az átmenet folyamatosságát a gyermekek számára.

Figyelemmel kísérjük a gyermekek iskolai beilleszkedését.

Kapcsolattartásunk lehetőségei: közös rendezvények, ünnepek; nagycsoportosok
látogatása az iskolában; a tanító néni és az elsősök látogatása az óvodában;
óvónők látogatása az elsősöknél.
A 2000/2001-es tanévtől a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány létrehozta a Zselic
Művészeti Iskolát. A művészeti iskola tevékenysége több ponton beépül az általános
iskola feladatrendszerébe:

Az általános iskola rendezvényein a művészeti iskola tanulói szerepelnek a
művészeti iskola pedagógusainak felkészítésével.

Az általános iskola pedagógusai megbízással tanítanak a művészeti iskolában.

A megyei, országos „Ki Mit Tud?”, vagy más tehetséggondozó versenyeken az
általános iskola tanulói néptánccal, hangszeres zenével léphetnek fel.

A művészeti iskola rendelkezésére áll az általános iskola minden tárgyi eszköze,
melyre az oktatásban szükség van.











259

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja


Részt vesznek a falu életében, a szennai és a környező községekben szervezendő
kulturális rendezvényeken (karácsonyest, falunap, ünnepségek).

Kapcsolattartás formái:
 Szülői értekezlet: évente legalább két alkalommal. Az óvodába belépő gyermekek
szüleivel júniusban (az óvoda megkezdése előtt), az iskolába lépő gyermekek
szüleivel márciusban (a leendő tanítónő jelenlétével).
 Személyes beszélgetések (szülői vagy pedagógusi kezdeményezésre).
 Szülői munkaközösségi összejövetelek: aktualitásnak megfelelően.
 Családlátogatás: óvodába kerülés előtt, az iskolába kerüléskor, új iskolafokozatba
lépés esetén.
 Anyás beszoktatás az óvodába (igény szerint).
 Nyílt napok: évente akár több alkalommal, igény szerint.
 Fogadóóra: előzetes egyeztetés után szükség szerint.
 Kulturális rendezvények, közös programok, kirándulások.
 Írásbeli kapcsolattartás szükség szerint: tájékoztató füzet, körlevél, személyre szóló
hivatalos levél, plakát.
 A művészeti iskola együttműködési lehetőségei.
Az együttműködés rendszere:
Családok
Óvodai és iskolai
pedagógusok

Gyermekvédelmi felelős

Intézményvezető,
tagiskola vezető,
vezető óvónő,
igazgató helyettes

Hivatalos szervek
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Tervezett fejlesztések és ütemezésük
A szakmai programok által megkívánt és a kötelező eszközjegyzékben szereplő fejlesztések
és ütemezésük a mellékletben (OM I./1998. VII. 24. rendelet alapján).

Az intézmény tanulói
Az óvoda a 3-6, az iskola a 6-14 éves korosztály általánosan képző és nevelő intézménye. A
beiskolázási körzetünkből, négy községet figyelembe véve, ennek a korosztálynak a 90%-a
intézményünket használja. Integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű tanulók a
szakértői bizottság javaslata után kerülnek beiskolázásra.
Több év átlagában gyermekeink 40-50%-a hátrányos helyzetű, 10%-a veszélyeztetett (a
gyermek ellátatlanságából, a szülők brutalitásából adódóan). Számuk évek óta stagnál, illetve
a romló életkörülmények, a falvakra jellemző munkanélküliség miatt enyhe növekedést mutat.
A gyermekek hátrányos helyzete jórészt a család szociális helyzetéből, illetve a rendezetlen
családi körülményekből adódik. Ezekben a családokban a napi megélhetés mellett anyagi
gondot jelent a gyermek iskoláztatása is. Mivel ez leginkább az alacsony végzettségű
családokra (csak nyolc általánost vagy kevesebbet végzett szülők, illetve egyetlen és nem is
keresett szakmával rendelkező szülők) jellemző, ezeknél a gyerekeknél a szociokulturális
helyzetükből fakadó hátrányokkal (kulturális igénytelenség, a gyermek óvodai, iskolai
tevékenységét, teljesítményét nem kísérik figyelemmel, a tanulás, önművelés
motiválatlansága) is számolnunk kell.
Ugyanakkor jelen vannak azoknak a családoknak a gyermekei is, akiknél a tanulás,
önművelés motivált, a szülők rendszeresen figyelemmel kísérik a gyermekük fejlődését,
rendszeres kapcsolatot tartanak az óvodával, illetve az iskolával.
A lemorzsolódás nem jellemző iskolánkra, az utóbbi hat évet figyelembe véve iskolánkat a
nyolcadik év elvégzése előtt (a 4. vagy a 6. osztály elvégzése után) két tanuló hagyta el.
A cigány kisebbséghez tartozó tanulók aránya intézményünkben évek óta 35% körül mozog.
A falvak cigány kisebbségét az erőteljes asszimilációs és integrálódási törekvés jellemzi.
Cigány tanulóink jó része már vegyes házasságokból származik. Bár számarányukhoz képest
köztük található a legtöbb veszélyeztetett tanuló és mindegyikük hátrányos helyzetű, jelentős
részük a tanulást kitörési pontnak tekinti.
A logopédiai felmérések tanúsága szerint, gyermekeink 10%-ánál tapasztalható beszédhiba, és
a beszédképesség életkorhoz viszonyított fejletlensége, illetve a dyslexia és a dysgrafia
valamely foka.
Mivel évfolyamonként általában csak egy osztályt tudunk indítani, iskolai tanulócsoportjaink
összetétele a fentiekből következően heterogén, amit oktató nevelő munkánk szervezésekor,
tervezésekor mindenféleképpen figyelembe kell venni, és fejlesztő foglalkozásokat kell
biztosítanunk e tanulók számára.
A már fent említett hátrányok kompenzálása miatt indokoltnak látjuk az iskolaotthonos
oktatási rendszer bevezetését az iskolában 1-2. évfolyamon.
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Iskolánk képzési eredményei
Egy iskola oktató munkájának eredményessége leginkább a továbbtanulási arányokból és a
következő iskolafokon nyújtott teljesítményekből következtethető. Az 1996/97-es tanévben
kezdtünk el egy követő vizsgálatot.
Az elmúlt években diákjaink az alábbi arányban tanultak tovább különböző iskolatípusokba:
gimnáziumba
3 fő
2004-ben végzett 18 fő
szakközépiskolába
7 fő
szakiskolába
7 fő
gimnáziumba
7 fő
2005-ben végzett 24 fő
szakközépiskolába
4 fő
szakiskolába
12 fő
gimnáziumba
4 fő
2006-ban végzett 19 fő
szakközépiskolába
7 fő
szakiskolába
7 fő
1996-2001-ig a nálunk végzett diákok közül diplomát szereztek (vagy felsőfokú tanulmányaik
folyamatban vannak):
1996-ban végzettek
1997-ben végzettek
1998-ban végzettek
1999-ben végzettek
2000-ben végzettek
2001-ben végzettek

24 fő
27 fő
18 fő
18 fő
19 fő
26 fő

Diplomát szerzett
Diplomát szerzett
Diploma folyamatban
Diploma folyamatban
Diploma folyamatban
Diploma folyamatban

6 fő
9 fő
1 fő
5 fő
7 fő
6 fő

Tehát jórészt megfelelünk az országos átlagnak, jellemző eltérés csak a gimnáziumban és a
szakközépiskolában tovább tanulók arányai között található, amely leginkább az itt élő
családok pályaorientációs szokásaival és gondolkozásmódjával magyarázható.
A cigány kisebbséghez tartozó tanulók továbbtanulási arányairól nem rendelkezünk sem,
országos sem megyei összehasonlító adatokkal, de azt, hogy végzett tanulóból általában
gimnáziumban 11%, szakközépiskolában 32%, szakmunkásképzőben 54%, szakiskolában 4%
tanult tovább - figyelembe véve szociális és szociokulturális hátterüket - kifejezetten jónak
tartjuk.
Ezekben az eredményekben nagy szerepe van annak, a 80-as évek végétől tartó folyamatos, és
a 90-es évektől felgyorsuló fejlődésnek, melynek során ezek a falvak egyre inkább
urbanizálódnak. Ennek köszönhetően egyre több a betelepülő, s ezek között is az értelmiségi
és a kvalifikált szakmunkás réteghez tartozók száma, ami az iskolával szembeni igények és
elvárások növekedését is jelentette, illetve jelenti, melyeknek iskolánk eddig is és ezután is
megpróbál megfelelni, nem megfeledkezve arról, hogy a jövőben is jelentős számban
kerülnek iskolánkba kulturális hátrányokkal induló tanulók.

Minőségbiztosítási rendszer kiépítése
Intézményünkben a COMENIUS I. minőségfejlesztési és minőségbiztosítási program
működik.
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Az általános iskola szakmai programja
Személyiség és közösségfejlesztés célrendszere
Iskolánk működését, céljait alapvetően meghatározó funkciók
 Biztosítsa a falvak iskoláskorú népességének biztonságos és szakszerű felügyeletét.
 Tanulóinkat adottságaiknak, képességeiknek és ambícióiknak megfelelően készítse
fel a következő iskolafokra, különös tekintettel anyanyelvi, idegen nyelvi és
számítástechnikai kommunikációs képességeik, műveltségük fejlesztésére.
 Intézményünk befogadó intézménye a sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi
fogyatékos, dyslexiás, dysgráfiás, dyscalculiás tanulóknak. Az esélyegyenlőség
megvalósításának biztosításához olyan nevelési-oktatási környezetet teremtünk,
amelyben minden gyermek függetlenül sérülésének mértékétől ki tudja teljesíteni
képességeit.
 Biztosítsa a kulturális alapkészségek elsajátítását.
 A maga sajátos eszközeivel járuljon hozzá a tanulók személyiségének fejlődéséhez,
különös tekintettel a tanulók kreativitásának fejlesztésére, a tanulási, önművelési
szokások, készségek, képességek kialakítására, fejlesztésére.
 Fordítson gondot a tehetséges tanulóinak, illetve a tanulási és magatartási zavarokkal
küzdő tanulóinak gondozására.
 Az egészséges életmódra nevelésen keresztül járuljon hozzá, hosszabb távon, a
lakósság egészségi állapotának javulásához.
 A környezeti, környezetvédelmi nevelésen keresztül a pedagógusok és a tanulók
vegyenek részt a helyi környezetvédelmi feladatok megoldásában, alakítson ki a
tanulók többségében környezettudatos magatartás iránt pozitív beállítódást.
 A falvak kulturális, természeti értékeinek közvetítésével segítse elő a tanulók
lakóhelyük iránti ragaszkodását, hogy egészséges és tudatos lokálpatriotizmusuk a
falvak fejlődésének egyik motorja lehessen.
 Az iskola segítse az önkormányzatokat gyermekvédelmi és szociális feladataik
ellátásában.
 Az iskolai diákszervezeten keresztül készítse elő a tanulóknak a helyi közéletben a
helyi társadalom közösségeiben való részvételét.
 Az iskola éltetője legyen a falvak kulturális életének.
 Segítse a falvak felsőközépfokon továbbtanuló diákjainak tanulását, önművelését.
A Fekete László Általános Iskola oktató-nevelő munkáját meghatározó célok
Az európai humanista hagyományokra épülő erkölcsiség és eszmeiség szellemében neveljük
növendékeinket. Arra törekszünk oktató-nevelő munkánkban, hogy ezt a szellemiséget
növendékeinknek közvetítsük, hogy:
 tanulóink korszerű tudással rendelkező, nyitott, érdeklődő, kreatív és fegyelmezett
személyiséggé váljanak.
 rendelkezzenek a következő fokozat teljesítéséhez szükséges alapvető készségekkel.
képességekkel, kompetenciákkal.
 testileg, lelkileg, szellemileg és életmódjukat tekintve egészséges, toleráns ifjak
legyenek.
 jó ízlésük, esztétikai érzékük és igényük alakuljon ki.
 környezetük tisztaságára, szépségére igényes és ügyelő ifjak legyenek.
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 legyenek tisztelettudók, jól neveltek, társas kapcsolataikban kulturáltak, az európai
humanista hagyományokra épülő erkölcsiség, szellemiség értékeinek megfelelően a
testi fogyatékosságot, lelki-, eszmei másságot tudják elfogadni.
 vállalják magyarságukat és lakóhelyük értékes kulturális örökségeit, ugyanakkor
legyenek érdeklődőek és toleránsak a különböző kultúrák iránt.
 erkölcsiségük - életkori sajátosságaikat is figyelembe véve - megfeleljenek az
általános emberi, társadalmi elvárásoknak.
Iskolánk oktató - nevelő tevékenységének kitüntetett területei (prioritások)
Az iskolánkkal szemben támasztott elvárásoknak, igényeknek és céljainknak megfelelően az
alább felsorolandó területeknek az oktató nevelő munkánk szervezésekor és tervezésekor,
illetve a feltételek megteremtésében elsőbbséget kívánunk biztosítani:
 A kommunikációs alapkészségek, képességek fejlesztése:

anyanyelvi kommunikáció,

idegen nyelvi kommunikáció,

számítástechnikai kommunikáció területén.
 A matematikai kompetenciák fejlesztése.
 A lakóhely ismerete (természeti környezetének ismerete, védelme, hagyományai, a
lakóhely története).
 Egészséges életmódra nevelés.
Integráltan oktatott és sajátos nevelési igényű tanulók ellátása
Az integráltan oktatott és sajátos nevelési igényű tanulók esetében cél:
 a fogyatékosságból eredő hátrányának megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a
képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú
támogatása.
 a hátrányos szociokulturális környezetből érkező tanulók felzárkóztatása,
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségének leküzdése.
 a specifikus nevelési szükségletű gyermekek képességeinek optimális kibontakoztatása
és harmonizálása, hogy minél könnyebben beilleszkedjenek.
Az integrált nevelés törvényi feltételeinek biztosítása:
 Speciális gyógypedagógiai segítségnyújtás.
 A sérült tanulók folyamatos és szakszerű ellátása érdekében együttműködés a
pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekkel.
 Fejlesztés tanórai keretek között, habilitációs, rehabilitációs foglalkozások keretében
egyéni és csoportos formában.
 Igény és lehetőség szerint terápiás célú fejlesztő foglalkozások biztosítása
intézményen belül és kívül.
 Megfelelő tanulás-szervezési formákkal és módszerekkel tevékenységben
érvényesüljön a differenciált, egyéniesített fejlesztés.
 A követelmények teljesítéséhez szükség szerint hosszabb idő biztosítása.
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Pedagógiai alapelveink
Nevelésünkben a legfontosabbnak tartott, pozitívnak ítélt tartalmak közvetítését, az azokhoz
kapcsolódó pozitív belső viszony (értékorientáció) kialakulását szolgáló pedagógiai
tevékenységeket tekintjük elméletünk alapjainak. Olyan pedagógiai, pszichológiai,
szociológiai, embertani ismeretek alkalmazása, amelyik elősegítik nevelési céljaink
megvalósítását.
Ezek:
 a személyes méltóság védelme,
 a diákjogok elismerése, tiszteletben tartása,
 a szülők jogainak tiszteletben tartása,
 az egyes képzési szakaszokban az életkori sajátosságok figyelembe vétele,
 szeretet, türelem, tolerancia, empátia,
 személyes példamutatás, következetesség,
 szabatosan megfogalmazott, a tanuló és a szülők által megismerhető követelmények,
elvárások megfogalmazása,
 módszereinkben kitüntetetten a differenciálás, szemléltetés, tevékenykedtetés
alkalmazása,
 a szélesen értelmezett tudás (valamit tenni tudás, gondolkodni tudás. stb.) tisztelete,
 személyre szóló, objektív, fejlesztő tanári értékelés.
Az integrált nevelés megvalósítása során a speciális nevelés alapeszménye olyan elfogadó
környezet kialakítása, ami a sérült gyermek előnyeit, sikeres próbálkozásait értékeli, másságát
elfogadja, sajátos személyiségállapotához igazodó nevelést helyezi előtérbe a sérült gyermek
harmonikus személyiségfejlődését eredményezve. Ennek legfontosabb összetevői:
 egyénre szabott célok,
 egyénre szabott módszerek,
 egyénre szabott teljesítmény-értékelés.
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Iskolánk nevelési és oktatási tevékenységrendszere
Iskolánk képzési struktúrája
Iskolánk 1-8. évfolyamon általánosan képző oktatási intézmény. Alapvetően két képzési
szakaszt különböztetünk meg:
1. szakasz: 1-6. évfolyam (alapfok):
Belső tagolódása: 1-4. évfolyam, 5-6. évfolyam.
Feladata: A mindenkor aktuális tanterv(ek) (lásd később) által meghatározott
műveltségterületeket lefedő integrált tantárgyak keretében (anyanyelv és irodalom,
környezetismeret, természetismeret, társadalomismeret) a kulturális alapkészségek fejlesztése
és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek elsajátíttatása.
2. szakasz: 7-8. évfolyam (alsóközépfok):
Feladata: az első képzési szakaszra építve és a készségek, képességek további fejlesztését
szem előtt tartva elsősorban az általános műveltség alapozása szaktárgyi órák keretében
(magyar nyelvtan, irodalom, fizika, kémia, biológia-egészségtan, stb.). A 7-8. évfolyamok
tananyagából - érdeklődésüknek, képességüknek, tehetségüknek megfelelően - felkészíti a
felsőközépfokú tanulmányaikra.
A nem szakrendszerű oktatás megszervezése
Szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás aránya:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény alapján a bevezető szakasz 1-4. évfolyamán
nem szakrendszerű oktatás folyik. Az 5-6. évfolyamon – a 2006. évi LXXI törvénymódosítás
szerint – részben szakrendszerű oktatás keretei között kell dolgoznunk. A nevelőtestület
határozata alapján 5-6. évfolyamon a szakrendszerű órák száma nem haladhatja meg a teljes
óraszám 75%-át.
Nem szakrendszerű órák az 5-6. évfolyamon:
 Magyar nyelv és irodalom:
2 óra/hét
 Matematika
1,5 óra/hét
 Idegen nyelv
2 óra/hét
 Történelem
0,5 óra/hét
 Informatika
1 óra/hét
 Összesen:
7 óra/hét

összes óra 9%-a
összes óra 7%-a
összes óra 9%-a
összes óra 2%-a
összes óra 4%-a
összes óra 31%-a

Általános alapelvek:
Az utóbbi évtizedben végzett felmérések eredményei a tanulók készség és képességbeli
hiányosságaira hívják fel figyelmünket. A hiányosságok elsősorban olvasás-szövegértés és
matematika-problémamegoldás területén jelentkeznek. Ezért az alapkészségek, képességek,
kompetenciák fejlesztése nem fejeződhet be a 4. évfolyam végén. Az iskolában dolgozó
minden pedagógus feladata a kulcskompetenciák fejlesztésének biztosítása valamennyi
tanórán és a tanórán kívüli foglalkozásokon is:
 Tanulóközpontú, differenciált módszertan
 Személyre szabott tanulási stratégiák
 Motiváció, önszabályozó stratégiák kialakítása
 Változatos tanulásszervezési megoldások
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Tevékeny tanulói magatartásra épülő tanári munka
Kooperáció és csapatmunka
Megváltozott pedagógus-szerep (főszereplő helyett irányító)
Befogadó iskola, együtt nevelés (integráció)

A nem szakrendszerű oktatásban résztvevő tanulók:
A diagnosztikus vizsgálatok során elért eredmények alapján az 5-6. évfolyam tanulói közül a
készségek, képességek területén lemaradó diákokat differenciált fejlesztés keretein belül,
kiemelt figyelemmel kell bevonni a nem szakrendszerű oktatásba. A 4. évfolyam végén
elvégzett kompetencia-mérés eredményeinek közös értékelésével választja ki a testület azokat
a diákokat, akik alapkészségeik kialakulása terén még nem érték el az optimális szintet.
Valamennyi tanuló számára a tantárgyi órák legalább 30%-ában kifejezetten a készség-, és
képességfejlesztést, a kulcskompetenciák fejlesztését kell biztosítani.
A nem szakrendszerű oktatásban résztvevő pedagógusok:
A nem szakrendszerű képzést a törvényi előírásoknak megfelelően képzett pedagógusok
végzik. Munkájukban a tanulásszervezés követelménye az egyéni foglalkoztatás mellett a
páros munka, a differenciált csoportmunka, a tanulók részére a visszajelzés folyamatos
megszervezése (reflekció), a személyre szabott értékelés következetes alkalmazása.
A nem szakrendszerű oktatás alkalmazása nem kötődik tankönyvhasználathoz. A feltárt,
problémás területek fejlesztése az adott tantárgyon belül a mindenkori tananyag tartalmához
és követelményeihez igazodva lehetséges. A pedagógusok szélesedő módszertani kultúrája,
szakmai tudása adhatja a feladat megoldásának garanciáját.
A bevezetés ideje:
A nem szakrendszerű oktatás az 5. évfolyamon a 2008/2009-es tanévben kerül bevezetésre,
majd azt követően az 5. és 6. évfolyamokon felmenő rendszerben.
A tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszerei és szervezeti formái
Az iskolai tanulási folyamat során fontos tényező, hogy a pedagógusok oktató nevelő
munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni
fejletségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményhez.
E cél elérése érdekében:
 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni
képességekhez igazodó munkaformákat, módszereket.
 A nem kötelező tanítási órák keretében 1-6. évfolyamon magyar nyelv és irodalom és
matematika tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek
fejlesztésére felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk.
 A 2000/2001-es tanévtől végzett fejlesztő pedagógus a tanóráról kiemelve is egyéni
fejlesztő foglalkozást tart 1-8. osztályig heti 25 órában.
 Megbízott logopédus foglalkozik a rászoruló tanulókkal 1-8. évfolyamon, heti egy
alkalommal.
 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatásának módszere a tanuló
képességeihez, sérülésspecifikus ellátásához igazodik, ösztönző, pozitív megerősítést
szolgál.
 Integráltan oktatott tanulók esetén heti egy alkalommal szakgyógypedagógus segíti az
osztálytanító munkáját.
 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvételi elősegítésére a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére
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felvételi illetve középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyar nyelv és
irodalom, matematika, idegen nyelv tantárgyakból.
 A tehetséggondozást a kiegészítő órakeretből területi, megyei, országos tantárgyi
versenyekre való felkészítéssel egészítjük ki.
Felzárkóztatási program felépülése:
 Diagnosztizálás, helyzetelemzés
 Egyénre szabott fejlesztési terv készítése
 Megvalósítás
A tehetséges tanulók gondozásának szervezett keretei:
 tanórai differenciálás,
 szakkörök,
 fakultációs órák,
 iskolai sportkör,
 tanulmányi és sportversenyek, vetélkedők,
 kulturális seregszemlék,
 a szabadidős foglalkozások egy része (színház-, mozi-, és múzeumlátogatások),
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küszködő tanulók gondozásának
szervezett keretei:
 szoros kapcsolat az óvodával, a Nevelési Tanácsadóval, a TKVSZ-tal
 tanórai differenciálás,
 felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások,
 korrepetálások,
 szülői igény esetén 1-4. évfolyamon biztosított napközi otthonos foglalkozások, 5-8.
évfolyamon biztosított tanulószobai foglalkozások,
 családlátogatások,
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata,
 heti rendszerességgel pszichológus foglalkoztatása,
 iskolaotthonos oktatási rendszer.
Iskolánk gyermek- és ifjúságvédelemi tevékenysége
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a
gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladataink ellátásában szoros kapcsolatot tartunk a
polgármesteri hivatallal, a körjegyzőség gyermekjóléti szolgálatának munkatársával, a
védőnői szolgálattal, a körzeti megbízottal, a szülőkkel illetve a Szenna községben működő
családias lakóotthon munkatársával.
A 2001/2002-es tanévtől intézményünkben félállású ifjúságvédelmi felelőst alkalmazunk.
Tevékenységének fő területei:
 Amennyiben a tanuló három napot igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök jelzése
alapján a gyermek és ifjúságvédelmi felelős értesíti a területileg illetékes jegyzőt,
hogy saját hatáskörében a kellő intézkedéseket megtegye.
 Valamennyi pedagógus köteles jelezni a gyermek és ifjúságvédelmi felelős felé (ha a
családi háttér ezt lehetővé teszi a szülők, gondviselő felé) további intézkedés végett az ártatlanság vélelmének elvét betartva, a tanuló és szülei személyiségi jogait nem
268

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
sértve - amennyiben tudomására jut, az iskolánk tanulója (vagy tanulói) által
elkövetett bűncselekményt, illetve az iskolánk (tanulója vagy) tanulói sérelmére
elkövetett bűncselekményt.
 Valamennyi pedagógus köteles jelezni az ifjúságvédelmi felelősnek, amennyiben az
iskola valamely tanulójánál az ellátatlanság, gondozatlanság súlyos jeleit tapasztalja,
illetve minden, a tanuló jogait, egészséges testi és lelki fejlődését súlyosan
veszélyeztető körülményt. Az ifjúságvédelmi felelős megteszi a szükséges
intézkedéseket.
 Minden hónap első keddjén (illetve szükség szerint) az ifjúságvédelmi felelős, az
osztályfőnökök, a védőnő és a gyermekjóléti szolgálat vezetője esetmegbeszélést tart.
Az iskoláskorú gyermekek napközbeni ellátásának megszervezésekor figyelembe vesszük az
érintet önkormányzatok ez irányú feladat ellátási kötelezettségét. Ez az alábbiakat jelenti:
 kötelező térítésdíj-kedvezmény,
 tankönyv-kedvezmény,
 tanulószoba ill. napközi biztosítása,
 iskolaotthonos oktatásszervezés 1-2. évfolyamon, felmenő rendszerben a 2007/2008as tanévtől.
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos programunk mellékletben részletezve.
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Iskolánk hagyományrendszere
Iskolánk szervezeti hagyományai
Szennai Zöldek: A Magyar Úttörő Szövetség tagja.
Funkciói:
 tagjai részére szabadidős programok szervezése,
 a lakóhely környezetének védelme, hagyományainak ápolása,
 a tanulói vélemények közvetítése minden, a tanulókat érintő ügyben.
Diákönkormányzat: A tanulók érdekképviselete a „Házi Konferencia” működésének alapelvei
szerint. A konferencia kompetenciái:
 Döntési jog: saját működéssel kapcsolatban; a működéshez biztosított anyagi források
felhasználásáról; évi 1 alkalommal tanítás nélküli munkanap programjának
szervezéséről (diákigazgató választás); DÖK tájékoztatási rendszer létrehozásáról és
működtetéséről; panaszkezelési rendszer működtetéséről.
 Egyetértési jog: házirend módosításáról; SZMSZ módosításáról; ünnepélyek
rendjéről, hagyományok ápolásáról; jutalmazás elveiről.
 Véleményezési jog: tanulóközösséget érintő kérdésekről; tanulói pályázatok,
versenyek kiírásáról, lebonyolításáról; tanulókat érintő programok munkatervi
tervezéséről.
Mentori rendszer kiépítése: Team-munkában 3 pedagógus készítette elő a rendszer kiépítését.
Első lépésben az elméleti hátteret dolgoztuk ki. Ennek keretén belül meghatároztuk, hogy kik
tartoznak pontosan a lehetséges alanyok közé. Meghatároztuk, hogy kik lehetnek patrónusok,
hogyan találkozik egymással a két fél, valamint a patronáltak szülei. Kidolgoztuk azokat a
dokumentumokat, amelyek szükségesek a rendszer működtetéséhez. (interjú, osztályfőnöki
értékelések, önismereti kérdőív, megállapodás. Minderről készítettünk egy tájékoztató
anyagot a szülőknek. Az érintettek tájékoztatása szóban történik. Az érdeklődőkkel
együttműködési szerződés kötünk. A rendszer nyitott, folyamatos csatlakozás lehetséges.
Napközi, tanulószoba:
Szülői igények alapján szervezzük. Hagyományosan az alábbi csoportokban (a csoportok
száma és elosztása a mindenkori létszám függvénye):
1-2. évfolyamon iskolaotthon
3-5. évfolyamon napközis csoportok
6-8. évfolyamon tanulószobai csoport
Diákétkeztetés:
A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek. A napközibe nem
járó tanulók számára – igény esetén - ebédet vagy háromszori étkezést biztosít az intézmény.
Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat az iskolában kell befizetni.
Iskolai Könyvtár: községi könyvtárként is működik. Funkciói:
 könyvtári órák,
 tanítási időben a tanórákra szakmai anyagok biztosítása,
 a tanulók egyéni tanulásának, önképzésének segítése.
Kölcsönzés: naponta 1230-1400
heti 1 alkalommal a fenti mellett 1700-1900
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Az iskola tantárgyi hagyományai
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások:
Az egyéni képességek minél jobb kibontakozását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a
gyengék felzárkóztatását az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások segítik. Ezek indításáról – a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején a nevelőtestület dönt.
Iskolai sportegyesület:
Az iskolai sportegyesület tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai
testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók
felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
Tevékenységét a napközis „sportdélutánok” egészítik ki, melyek heti 2 alkalommal a
napközis szabadidős foglalkozások ideje alatt zajlanak.
Szakkörök:
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról
a felmerülő igények és az iskola lelhetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején
az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola
dolgozója.
Hagyományos szakköreink:
 Bölcs bagoly
 Számítástechnika-informatika
 Idegen nyelvi
 Énekkar
 Alkotó szakkör
 Színjátszó csoport
Versenyek, vetélkedők, bemutatók:
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen megrendeznek. Emellett
természetesen az iskolán kívüli versenyeken való részvételt a tehetséges tanulók számára
biztosítják. A versenyek, vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészítését a nevelők
szakmai munkaközösségei, illetve az egyes szaktanárok végzik.
Hagyományosan megrendezésre kerülő házi tantárgyi versenyeink:
 Vers- és prózamondó verseny
 Szépíró verseny
 Szépkiejtő verseny
 Helyesíró verseny
 Daléneklő verseny
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Szabadidős foglalkozások:
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
szabadidős programokat szerveznek. (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház-, mozi- és
múzeumlátogatások, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Iskolánkban szokás az osztályszintű tanulmányi kirándulások szervezése, a szülőkkel történt
előzetes egyeztetés után. Ezek részben a tananyaghoz kapcsolódnak, részben a közösség
fejlesztését célozzák.
Az iskolai rendezvények hagyományai
Csatlakozás helyi, regionális rendezvényekhez:
 A környező iskolák kulturális seregszemléin való részvétel
 Területi sportversenyeken való részvétel
 Az Úttörő Szövetség által szervezett regionális és országos rendezvényeken való
részvétel
 Tanulmányi versenyek
 Levelező tantárgyi versenyek
 Nyári táborok
Iskolai szintű rendezvények:
 Október 6-i megemlékezés
 Október 23-i megemlékezés
 Karácsonyi műsoros est
 Farsang
 Március 15-i megemlékezés
 Műsoros bemutató est
 Gyereknap
 Iskolahét (sportnap, palacsinta fesztivál, zsibvásár, játszóház)
 Ballagás
A település és az iskola kapcsolatainak hagyományai
 A székhelyközség és a környező települések Falunapjain való részvétel, kulturális és
ünnepi rendezvényeiken való közreműködés.
 A környező településeken tanévenként az iskola karácsonyi műsort rendez.
 A Szennai Zöldek szervezésében, farsangkor szülők bálja
 Az erdélyi Felsőboldogfalva község Fülöp Áron Általános Iskolájával kialakított
testvérkapcsolat
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Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei és az iskolába jelentkező
tanulók felvételének elvei
Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei
 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola helyi
tantervében előírt, minimális tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon
minden tantárgyból (osztályozott és nem osztályozott modul tárgyakból is)
teljesítette.
 Ha a tanuló 5-8. évfolyamon, tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez „elégtelen”
minősítést, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.
Nevelőtestületi határozat lehetővé teszi, hogy kettőnél több tantárgyból is lehet
javítóvizsgát tenni.
 Ha a tanuló 5-8. évfolyamon, tanév végén, háromnál több tantárgyból szerez
„elégtelen” minősítést, és nevelőtestületi határozat nem teszi lehetővé a javítóvizsgát,
az évfolyamot ismételni köteles.
 Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt
követelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első
évfolyamon folytatja.
 1-4. évfolyamon csak szülői hozzájárulással ismételhet osztályt a tanuló.
 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi minősítés megállapításához a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

az iskola igazgatója felmentette valamely tantárgyból a tanórai foglalkozáson
való részvétel alól,

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

egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott,

magántanuló volt
 A 250 óránál többet mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó
vizsga tantárgyai a következők:

1. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet

2.–4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet

5.-6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
természetismeret, társadalmi ismeretek

7.-8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem,
fizika, kémia, biológia, földrajz
Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei
Az iskola beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó határoz meg - minden jelentkező
tanköteles korú tanulót felvesz.
 Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben
a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig
tölti be, a szülő kérje az első évfolyamra történő felvételét. A beiratkozáskor be kell
mutatni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

a szülő személyi igazolványát

a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt)

a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt
óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta)
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a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
A tanuló előkészítő jellegű első osztályba történő felvételéről az óvoda, a nevelési
tanácsadó, a szakértői bizottság és a gyermekorvos véleménye alapján az iskola
igazgatója dönt.
A 2.-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:

a tanuló anyakönyvi kivonatát

a szülő személyi igazolványát

az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt

az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
A 2.-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből
és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzései
alapján - nem tanult.
Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból a szintfelmérő vizsgán az előirt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az
évfolyamot köteles megismételni, illtetve tanév közben az előző évfolyamra
beiratkozni.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről az iskola igazgatója
dönt az alábbi szempontok figyelembe vételével:

a szülő kérése

a tanuló előző tanulmányi eredményei, valamint magatartás és szorgalom
érdemjegyei

az adott évfolyamra járó tanulók létszáma
Ha a körzeten kívül lakó tanuló az 1. évfolyamra jelentkezik, vagy ha a 2-.8.
évfolyamon tanév végi osztályzatinak átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, akkor az igazgató döntése előtt kikéri a
következő személyek véleményét:

igazgatóhelyettes

az alsós vagy felsős osztályfőnöki munkaközösség vezetője

az érintett évfolyam osztályfőnöke
Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg
már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a
fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója e vélemények
figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait
iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában.
A döntésről a szülőt mindenkor értesíteni kell.
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A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése
és értékelése
Iskolánk az oktató és nevelőmunka fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzését és értékelését. Iskolánkban a tanári
értékelésnek, ellenőrzésnek minimálisan az alábbi funkciókat kell betöltenie, és az alábbi
elvárásoknak kell megfelelnie.
A tanári ellenőrzés, értékelés
Funkciói:
 a folyamatos munka, folyamatos visszajelzésének eszköze,
 a tanulásra, vagy más tevékenységre való érdekeltség megteremtésének eszköze,
 a motiváció egyik eszköze,
 az elvárt, közérthető és a tanulók illetve szüleik által ismert követelményekben
megfogalmazott ismeretekhez, tevékenységekhez való viszony, illetve mértékének
visszajelzésére szolgáló eszköz,
 a tanulónak a tanulócsoporton belüli relatív helyzetének meghatározását szolgáló
eszköz,
 a versenyorientáció, az értékorientáció, a siker és a kudarc jelzésének eszköze,
 az önismeret formálását, visszajelzését szolgáló eszköz,
 az elvárt képességek szintmérésének eszköze,
 az előrehaladás, fejlődés mérésének eszköze.

A tanári értékeléssel, ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények:
 legyen egyszerű, áttekinthető, kiszámítható a tanulók és szüleik által ismert és
elfogadott, azonos feltételeket teremtő,
 legyen differenciált, személyre szóló, az eltérő gyermekeknek eltérő sikereket
biztosítson,
 a sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontjai a tanuló önmagához mért
fejlődése, az ismeretek elsajátítása, a képességek minőségi és mennyiségi
gyarapodása kell, hogy legyen,
 preferálja a tehetséget és a szorgalmat,
 jelezze a tanuló számára a csoporton belüli relatív helyzetét éppúgy, mint szülei,
környezete számára,
 segítse elő egy tantárgyhoz való pozitív belső viszony, illetve a helyes viselkedési és
magatartási formákhoz való pozitív beállítódás kialakulását.
A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és minősítése
 Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak sajátosságainak figyelembe
vételével a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége
alapján ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz
kapcsolódó követelményekre is.
 A tanulók tanulmányi teljesítményét, előmenetelét elsősorban az alapján értékeljük,
minősítjük, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében
előírt, az adott tantárgyra vonatkozó követelményekhez; figyelembe véve azt is, hogy
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a tanulók képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e, vagy hanyatlottak –
az előző értékelés óta.
Az első évfolyamon minden tantárgy esetében negyedévente, illetve a félév és a tanév
végén szövegesen értékeljük a tanulók teljesítményét.
2-3. évfolyamon szövegesen, 4. évfolyamtól tanév közben rendszeresen érdemjeggyel
is értékelünk, félévkor és tanév végén osztályzattal is minősítünk. Az iskolában
alkalmazott szöveges értékelés eszközei a Pedagógiai Program mellékletében
kidolgozva találhatók.
A felső tagozatos tanulók tanulmányi teljesítményét elsősorban a szummatív
értékelések érdemjegyei alapján minősítjük.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4),
közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1), kitűnő minősítést az a tanuló kaphat, aki a
tanév közbeni értékelésekkor legtöbbször jeles érdemjegyet szerzet, tantárgyi
dicséretben részesült.
A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
társadalomismeret, történelem, természetismeret, földrajz, biológia-egészségtan,
kémia, fizika tantárgyak szummatív értékelésénél:

1-4. évfolyamon a tanult tantárgyak követelményeinek teljesítéséről a tanulók a
félév és a tanév végén átfogó írásbeli dolgozatban adnak számot.

1-8. évfolyamon a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóbeli feleletük és
írásbeli munkájuk alapján is értékeljük.

3-8. évfolyamon az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát
és fő követelményeit lefedő témazáró dolgozatot írnak, a témazáró dolgozatok
eredményeit a pedagógus értékelőlapon is rögzíti. Amennyiben a tanuló hiányzott
a témazáró dolgozat írásakor a pedagógus köteles gondoskodni a témazáró
dolgozat pótlásáról. A pótló témazáró megírása tanórán kívül is megszervezhető.
Ezekre való felkészítés a korrepetálások időkeretében szervezhető.
2-8. évfolyamokon a magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül külön kerül
értékelésre, és minősítésre a helyesírási készség.
2-8. évfolyamokon a tanulók írásbeli munkájának külalakját is értékeljük, minősítjük.
A minősítés alapja a tanulók füzetvezetése, az írásbeli munkák, szövegalkotások
külalakja.
A gyakorlati jellegű tantárgyak (ének-zene, testnevelés-tánc, rajz-vizuáliskultúra,
technika-életvitel, informatika) szummatív értékelésénél:

témakörtől, résztémakörtől függően elsősorban a tanulók gyakorlati tevékenysége
kerül értékelésre összekapcsolva a tanulók szóbeli feleleteivel és írásbeli
munkájával;

a tánc és testnevelés tárgyak követelményeinek elsajátítását a tanulók gyakorlati
tevékenysége alapján értékeljük.
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében az elméleti
jellegű tantárgyakból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két
érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe,
minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. Ez alól
kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeknek oktatása heti egy, illetve másfél
órában történik. E tantárgyakból kéthavonta kell legalább egy érdemjeggyel a
tanulókat értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőket a nevelő értesíti az ellenőrző
könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta
ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
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 Az alsó tagozaton a félévi értesítőbe, illetve év végén a bizonyítványba azt jegyezzük
be, hogy a tanuló a tantervi követelményeknek megfelelt-e, melyik tantárgyból
érdemel dicséretet vagy melyik tantárgyból volt gyenge. A szöveges értékelést a
félévi értesítő és az év végi bizonyítvány mellékleteként adjuk ki.
 Iskolánk a 2003/2004-es tanévtől kezdődően bekapcsolódott a hátrányos helyzetű
tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésébe. E program
elvárásainak megfelelően az érintett tanulókat negyedévenként szövegesen is
értékeljük. Az értékelés elkészítéséért alsó tagozaton az osztálytanító (napközis
nevelővel együttműködve), felső tagozaton az osztályfőnök (szaktanárokkal
együttműködve) a felelős. Az elkészült jellemzéseket a szülővel szóbeli úton
ismertetjük, erről írásos dokumentum készül.
A mulasztások igazolása
Távolmaradást igazolhat:
 A szülő: családi okokra hivatkozva tanévenként három nap áll rendelkezésére.
 Az orvos: egészségügyi okra hivatkozva.
 Az osztályfőnök egyéb okokra hivatkozva (tanulmányi verseny, nyílt nap látogatása,
iskola képviselete vetélkedőn, sportrendezvényen, stb.).
 Az iskola igazgatója: a szülő kérésére, rendkívüli (családi) okok esetén.
Igazolatlan mulasztások következményei:
 A tanóráról való késések háromszori ismétlődése után 1 igazolatlan óra, figyelembe
véve a szándékosság nélküli késéseket (autóbusz késése, orvosi vizsgálat, hivatalos
ügyintézés stb.).
 Az első igazolatlan nap után a szülő értesítése.
 Újabb igazolatlan mulasztás(ok) esetén az ifjúságvédelmi felelős és a hivatalos
szervek (családsegítő, jegyző) értesítése.
 Többszöri igazolatlan mulasztás estén változónál jobb magatartási értékelés nem
javasolt.
Magatartás és szorgalom értékelése
A magatartás értékelésénél fontos tényezők:
 A tanuló felelősségtudata kötelességeivel illetve vállalt feladataival szemben.
 Felelősségérzete társaival kapcsolatban (személyi jogok tiszteletben tartása).
 A tanórák illetve az ahhoz kapcsolódó gyakorlati foglalkozások rendjének betartása.
 Az iskolai foglalkozásokon kívül, de iskolai felügyelet alatt tanúsított, a társadalom
erkölcsi elvárásainak megfelelő magaviselete.
 Házirend szabályainak betartása.
 Társaival, felnőttekkel szemben tanúsított viselkedése.
 A minősítés kategóriái:

PÉLDÁS: az a tanuló, aki az előbb felsorolt követelményeknek általában eleget
tesz, feladatait önként és maradéktalanul ellátja. Magaviseletében példamutató,
fegyelmező intézkedésben nem részesült.

JÓ: az a tanuló, aki magaviseletével a rendet nem zavarja, a rábízott feladatokat
teljesíti. Fegyelmező intézkedésben nem részesült.

VÁLTOZÓ: az a tanuló, aki feladatait nem látja el, komolytalan viselkedésével
zavarja a tanórák rendjét, anyagi felelősségének nincs tudatában. Veszélyezteti
társai testi épségét, felnőttekkel tiszteletlen. Fegyelmi intézkedések közül
szaktanári figyelmeztetésben (figyelmeztetésekben) részesült.
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ROSSZ: az a tanuló, aki feladatait rendszeresen nem látja el, szándékos
rendbontó, felelőtlenségével anyagi kárt okoz, társainak testi épségét szándékosan
veszélyezteti, ezáltal baleset (sérülés) okozója. Fegyelmi intézkedések közül
igazgatói illetve tantestületi figyelmeztetésben részesült.

A szorgalom értékelésénél fontos tényezők:
 A tanuló képességeinek, lehetőségeinek megfelelően végzi-e tanulmányi munkáját,
ennek megfelelő eredményeket mutat-e fel?
 Tanórai munkához való viszonya, aktivitása mentalításának megfelel-e?
 Tanórát követő kötelességeinek (önálló tanulás, házi feladat) eleget tesz-e?
 Az általa választott tanórán kívüli elfoglaltságok (fakultáció, szakkör)
követelményeinek eleget tesz-e?
 Tanórán bevonható-e kiegészítő ismeretek szerzésébe, s azok továbbadásába?
 Eszközeit, felszerelési tárgyait megfelelő karbantartás mellett rendszeresen hordja-e?
 Elvégzett munkájának jellege az elvárásoknak megfelel-e?
 A minősítés kategóriái:

PÉLDÁS: az a tanuló, aki képességeinek és lehetőségeinek megfelelően tanul,
többletmunkát vállal, annak hiánytalanul eleget tesz. A tanórán aktívan, de nem
rendbontóan vesz részt. Taneszközei szükség esetén mindig rendelkezésre állnak.
Feladatait pontosan és precízen látja el.

JÓ: az a tanuló, aki többé-kevésbé képességeinek és lehetőségeinek megfelelően
tanul, de többletmunkát nem, vagy nehezen vállal. Tanórai aktivitása
mentalításának megfelelő.

VÁLTOZÓ: az a tanuló, akinek teljesítménye képességeihez és lehetőségeihez
viszonyítva alkalmanként illetve egy- egy tantárgyból marad el, munkája
figyelmetlenségből eredően szétszórt, pontatlan. Felszerelési tárgyait hanyagul
kezeli. Házi feladatai gyakran hiányoznak, jegyei különösebb ok nélkül
romlanak.

HANYAG: az a tanuló, aki messze képességei alatt teljesít, több tantárgyból,
rendszeresen, s órai munkája passzív. Feladatai hiányoznak, eszközei
használhatatlanok és szintén hiányoznak. (Elégtelen félévi ill. év végi
osztályzatot kapott.)

A magatartás - szorgalom értékelésének végrehajtása:
Iskolánkban a magatartás - szorgalom értékelésére évente 6 alkalommal kerül sor:
 Október második fele
 Téli szünet előtt
 Félévi osztályozó (január vége)
 Tavaszi szünet előtt
 Május második fele
 Év végi osztályozó (június)
Ezek értékelő (1., 2., 4., 5.,) ill. osztályozó (3., 6.,) értekezletek.
E megbeszélésen valamennyi pedagógus részt vesz. Az alsó tagozatos pedagógusok abban az
esetben, ha osztályukban szaktanárok is tanítanak. A félévi ill. év végi osztályozó értekezletek
azonban rájuk nézve is kötelezőek. Az értekezleten az eddigi gyakorlathoz hasonlóan az
osztályfőnök tanulónként javaslatot terjeszt elő a magatartás- szorgalomértékelésre, melyet a
tantestület megvitat, majd elfogad. E javaslatot az osztályban előkészítő munka előzi meg. Az
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osztályfőnök a javaslatát a tanulók bevonásával, azok reális ön- és emberismeretét ill.
értékelését fejlesztve, gyakorolva állítja össze.
Jutalmazás és fegyelmi intézkedések
Jutalmazás formái:
Írásbeli dicséretek:
 Osztályszintű dicséretek: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret
 Iskolai szintű dicséretek: igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret
Dicséret elismerése:
 Az egyes dicséreti fokozatok többszöri elnyerése esetén magasabb fokozatú dicséret
javasolt.
 Egész évben tanúsított, rendszeres, dicséretet kiérdemlő magaviselet esetén (pl.
többszöri közösségi munka, az iskola hírnevét öregbítő szereplések stb.) félévkoriskolagyűlés előtt- ill. tanév végén, a tanévzáró ünnepségen oklevél, jutalomkönyv
illetve nevelőtestületi dicséret érhető el.
Fegyelmi intézkedések formái:
Írásbeli elmarasztalások:
 Osztályszintű
elmarasztalások:
szaktanári
figyelmeztetés,
osztályfőnöki
figyelmeztetés, intés
 Iskolai szintű elmarasztalások: igazgatói figyelmeztetés, intés, nevelőtestületi
figyelmeztetés
Az írásbeli figyelmeztetések következményei:
 Adott értékelési időszakban változónál jobb magatartási értékelés nem javasolt
 Közel azonos súlyú fegyelmi vétségek esetén az azonos fokozatú írásbeli
figyelmeztetések másodszori ismétlődése után a következő, magasabb fokozat adható.
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Házi feladat adásának alapelvei
a

Általános alapelvek:
 A házi feladatnak mindenkor a tanórán tanultak alaposabb elsajátítását, gyakorlását
kell szolgálnia.
 Az ettől eltérő feladatok (kutatómunka, megfigyelések, szorgalmi feladatok) szintén a
tananyaghoz kapcsolódók, de a tananyag kiegészítését, önálló ismeretszerzést
(tájékozódás könyvtárban, Interneten), a motiváció felkeltését (érdekességek), a
feladatok differenciálását (gondolkodtató feladatok) teszik lehetővé.
 A házi feladatnak (mind minőségi, mind mennyiségi szempontból) alkalmazkodnia
kell a tanulók életkori sajátosságaihoz és az osztály összetételéhez.
 A tanár nem csupán feladja, hanem a gyerekekkel megbeszéli, értelmezi az adott
feladatot. Szükség esetén példát mutatunk a megoldásra is (hogyan fogjanak hozzá a
feladat megoldásához, milyen fajta válaszokat várunk, stb.).
 Olyan feladatot, amely még nem tanult ismeretek alkalmazását kívánja, nem adunk
fel. Régebbi ismeretek alkalmazásánál felhívjuk erre a tanulók figyelmét.
 Szóbeli házi feladat esetén mindenkor egyértelműen jelöljük ki az elolvasandó,
megtanulandó részt a tankönyvben.
 Mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulók több tantárgyból kapnak házi
feladatot, így annak mennyisége, időtartama nem haladhatja meg a 15-20 percet.
 A házi feladat feladása óra végén történik. Felírjuk a táblára, meggyőződünk róla,
hogy a tanulók megértették, lejegyezték a feladatot. Ha egy feladat feladására már az
óra folyamán sor került, óra végén arra is emlékeztetni kell a tanulókat.

b

Alsó tagozat:
Tantárgy

Irodalom (olvasás,
memoriter)

Írás
Nyelvtan
Matematika

Környezetismeret

Amit gyakoroltat,
fejleszt
Olvasás technika,
kifejező, értő olvasás

Memória fejlesztése,
kifejező versmondás
Betűk helyes
alakítása
Helyesírás
Mechanikus
számolás,
gondolkodás
Gyűjtés, kutatás,
megfigyelés
Szóbeli: tanult,
fontos ismeretek
elmélyítése

Időtartam,
Kiegészítő
mennyiség
segédeszközök
Mindennapos,
Használatra kijelölt
tanulók egyéni
könyv, mesekönyv
adottságaihoz mért
mennyiség
Hosszabb időre szól
(1 hét)
3-4 sor a füzetben,
gyakorlókönyvben
4-5 mondat, illetve 1- Nyelvtani gyakorló
2 feladat
2-3 feladat

Hosszabb idő (1 hét),
rajzos feladatok
4-5 mondat

Könyvtár
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c

Felső tagozat:
Tantárgy

Nyelvtan

Irodalom

Idegen nyelv

Matematika

Amit gyakoroltat,
fejleszt
Tanult szabályok,
ismeretek, definíciók
alkalmazása,
önellenőrzés
Olvasás technika, értő
olvasás, reproduktív
szövegalkotás szóban
és írásban
Szókincsfejlesztés

Időtartam,
mennyiség
2-3 feladat. Minden
esetben a helyesírás
gyakorlását is
szolgáló feladat
Tanórán feldolgozott
szöveg alapján,
minden alkalommal

Kiegészítő
segédeszközök
Helyesírási szótár

Alkalmanként 1-1
ilyen feladat

Szólások és
közmondások
kézikönyve,
Szinonimaszótár

Memóriafejlesztés

Rendszeres,
hosszabb időre szól
Az órán megbeszélt
szavak
mennyiségétől függő

Szókincsbővítés (a
nyelvtanulás
elengedhetetlen
feltétele)
Helyesírás,
mondatalkotás,
nyelvtani szabályok
gyakorlása
Tanórán tanultak
alkalmazása,
begyakorlása
Problémamegoldás,
gondolkodás
fejlesztése

Történelem
Művészettörténet
Természetismeret
Földrajz
Biológia
Egészségnevelés

Fizika

Szóbeli: a tanórán
megtárgyalt tananyag
elmélyítése,
fogalmak,
összefüggések,
jelenségek ismerete
Írásbeli: az előbb
felsoroltak
gyakorlása,
önellenőrzés,
esetenként önálló
ismeretszerzés
Kutatómunka
Szóbeli: a tanórán

Szótár

1-2 feladat,

Minden alkalommal
2-3 feladat (több
részből álló feladat
esetén 1-2)
Szintén az anyaghoz
kapcsolódó 1-1
feladat (szorgalmi
feladat)
Munka intenzitásától
és a tanuló
képességeitől függő

Alkalmanként
fénymásolt feladatlap

Óravázlat,
fogalomtár, térkép

Alkalmanként 1-3
feladat

Nem rendszeres
(szorgalmi feladat)
Munka intenzitásától

Könyvtár, lexikon
Óravázlat,
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Tantárgy
Kémia

Ének

Technika

Amit gyakoroltat,
fejleszt
megtárgyalt tananyag
elmélyítése,
fogalmak,
összefüggések,
jelenségek ismerete
Írásbeli: a
tantárgyakat jellemző
számítások
Kutatómunka
Szóbeli: memoriter
(dalszöveg)
Írásbeli: zenei jel és
kifejezésrendszer
alkalmazása
Manipulatív
tevékenység
(tananyaghoz
kapcsolódó rajzos
feladatok, műszaki
rajz, kötés, varrás
stb.)

Időtartam,
mennyiség
és a tanuló
képességeitől függő

Kiegészítő
segédeszközök
fogalomtár

Alkalmanként 1-2
feladat
Nem rendszeres
(szorgalmi feladat)
Minimum 1 hétre, 13 versszak
Alkalmanként 1-2
feladat

Könyvtár, lexikon

Minimum 1 hétre,
alkalmanként 15-30
perc

Újságok
(anyaggyűjtéshez),
rajzeszközök,
makettek, tanórán
használt kézimunka
eszközök

Kézjelek táblázata,
zenei lexikon

A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei
 Iskolánkban az oktató munka során csak olyan tankönyveket, munkafüzeteket és
egyéb tanulói segédleteket használunk a tananyag feldolgozásához, melyet a
művelődési miniszter hivatalosan tankönyvvé minősített.
 A nyomtatott taneszközökön túl, néhány tantárgynál, egyéb eszközökre is szükség
van, melyek beszerzésére az iskola kötelezheti tanulóit (pl. tornafelszerelés,
rajzfelszerelés. stb.). Az oktató munka során, a differenciálás, felzárkóztatás,
gyakoroltatás és a tanulói teljesítmények mérése végett, pedagógusaink maguk is
állítanak össze feladatlapokat a tanulók részére. A tanulókat e feladatlapok
nyomtatási költségeihez való, egy tanévben egyszeri, az iskola által meghatározott
összegben, hozzájárulásra kötelezhetjük.
 Az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak tananyagainak feldolgozásához
szükséges tanulói taneszközöket a szakmai munkaközösségek (illetve, ahol nincs
szakmai munkaközösség ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi
tanterve alapján. A taneszközök kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük
figyelembe:

a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének

segítse elő az egyéni ütemű és mélységű tananyag-elsajátítást lehetővé tévő
munkaformák alkalmazását

segítse a szemléltetés, differenciálás módszereinek alkalmazását

282

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
szövegezésében, képanyagában, feladattípusaiban feleljen meg az adott életkor
általános sajátosságainak
 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket mindig a megelőző tanév végén
tájékoztatjuk írásban (a bizonyítvány mellékleteként). Kivétel ez alól az induló első
osztály, ahol a leendő osztálytanító az utolsó óvodai év tavaszán szülői értekezlet
keretei között tájékoztatja a szülőket. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a
szülők kötelessége.
 A taneszközök használatában stabilitásra törekszünk, azaz új taneszköz csak az
oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben kezdeményezünk.
 A taneszközök igazodnak a sajátos nevelési igényű gyermekek képességeihez.


283

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja

Iskolánk tantárgyi szerkezete és órafelosztása
Iskolánkban működő programok, és óraszámaik

2004/2005
Kötelező
Nem köt
2005/2006
Kötelező
Nem köt
2006/2007
Kötelező
Nem köt
2007/2008
Kötelező
Nem köt
2008/2009
Kötelező
Nem köt

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Keret

Keret

22,5 ó
2ó

22,5 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Felülv.
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Felülv. Felülv. Felülv. Felülv.
NAT
NAT
NAT
NAT
22,5 ó 22,5 ó
25 ó
25 ó
5,6 ó
5,6 ó
7,5 ó
7,5 ó

175 ó
34,2 ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Új
NAT
20 ó
2ó

Felülv. Felülv. Felülv. Felülv.
NAT
NAT
NAT
NAT
22,5 ó 22,5 ó
25 ó
25 ó
5,6 ó
5,6 ó
7,5 ó
7,5 ó

175 ó
34,2 ó

Felülv.
Keret
NAT
20 ó 22,5 ó
2ó
2ó

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Keret

Keret

27,5 ó
6,6 ó

27,5 ó
6,6 ó

185 ó
32,4 ó

Felülv. Felülv. Felülv.
Keret
NAT
NAT
NAT
22,5 ó 22,5 ó
25 ó 27,5 ó
5,6 ó
5,6 ó
7,5 ó
6,6 ó

180 ó
33,3 ó

Felülv. Felülv.
NAT
NAT
22,5 ó 22,5 ó
5,6 ó
5,6 ó

Összes

Felülv. Felülv. Felülv. Felülv. Felülv.
NAT
NAT
NAT
NAT
NAT
22,5 ó 22,5 ó 22,5 ó
25 ó
25 ó 177,5 ó
2,3 ó
5,6 ó
5,6 ó
7,5 ó
7,5 ó
34,5 ó

Óraszámok tantárgyankénti felosztása
Új NAT:
tantárgy
Magyar nyelv és irod.
Matematika
Idegen nyelv
Környezetismeret
Ének
Rajz és víz. kult.
Testnevelés
Szabadon tervezhető
Kötelező a törvény
szerint:

1. évf.
Évi
Heti

2. évf.
Évi
Heti

3. évf.
Évi
Heti

4. évf.
Évi
Heti

296
167

8
4,5

296
167

8
4,5

37
37
92,5
111
18,5

1
1
2,5
3
0,5

37
37
92,5
111
18,5

1
1
2,5
3
0,5

296
148
37
74
37
92,5
111
0

8
4
1
2
1
2,5
3

259
148
111
74
37
111
111
0

7
4
3
2
1
3
3

740

20

740

20

795,5

21,5

869,5

23,5
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Iskolaotthonos oktatás óraterve:
1. évf.

tantárgy

2. évf.

Évi

Heti

Évi

Heti

Magyar nyelv és irod.
Matematika
Környezetismeret
Ének
Rajz és víz. kult.
Testnevelés

296+92,5
167+92,5
37
37
92,5
111+74

8+2,5
4,5+2,5
1
1
2,5
3+2

296+92,5
167+92,5
37
37
92,5
111+74

8+2,5
4,5+2,5
1
1
2,5
3+2

Kötelező a törvény
szerint:

740+259

20+7

740+259

20+7

Felülvizsgált NAT:
tantárgy
Magyar
Történel.
Id. nyelv
Matem.
Inform.
Term. ism.
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének
Rajz
Technika
Testnev.
Oszt.főn.
Modulok
Tánc
Honism.
Egnev.
Etika
Média
Kötelező a
törvény
szerint:


Évi
148
74
111
148
37
74

5. évf.
Heti
4
2
3
4
1
2

Évi

6. évf.
Heti

148
74
111
148
37
74
37

4
2
3
3+1
0,5+0,5
2
1

37
55,5
37
111
18,5

1
1,5
1
3
0,5

37
55,5
37
111
18,5

1
1,5
1
3
0,5

18,5
18,5

0,5
0,5

18,5
18,5
18,5

0,5
0,5
0,5

832,5

22,5

832,5

22,5

Évi

7. évf.
Heti

Évi

8. évf.
Heti

148
74
111
129,5
37

3,5+0,5
2
3
3+0,5
1

148
74
111
111
37

4
2
3
3
1

55,5
55,5
55,5
55,5
37
37
37
111
37

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
3
0,5+0,5

55,5
55,5
55,5
55,5
37
37
37
111
37

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

37

1
37

1

925

25

925

25

A feltűntetett plusz órákat szülői hozzájárulással tervezzük!
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Választható órakeret felosztása (Ktv. 52 § 6.):
Tevékenység

Évfolyam

1.

2.

3.

Felzárkóztató program
Korrepetálás
Idegen nyelv
Csoportbontás (nyelv)
Csoportbontás (technika)
Informatika
DSK
Énekkar, színjátszó
Alkotó szakkör

4.

5.

6.

7.

8.

3
1
1

3
1
1

3
1
1

3
1
1

7
1
3

4
2
2

Összesen

39 óra

A kötelező órakeret 5%-nak a terhére, a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra fordítható
óraszám (Ktv. 52 § 9.c.):
Tevékenység Évfolyam

1.

2.

3.

4.

Magyar előkészítő
Matematika előkészítő
Nyelvi előkészítő
Magántanulók
Korrepetálás, versenyek

5.

6.

7.

8.
1
1
1

1

1

4

Összesen

9 óra

Kötelező órakeret 5%-nak terhére, a pedagógusok órakedvezményére fordítható órakeret
(Ktv. 1. sz. melléklet 3. rész II. 7.):
Tevékenység Évfolyam

1.

2.

3.

4.

Oszt. főn. feladatok
Munkaköz. vez.
Gyermekszervezet vez.
Közalkalmazotti tanács

1

1

1

1

5.

6.

7.

8.

1

1

1

1

6.

7.

8.

3

3

2
1
1

Összesen

12 óra

Egyéb feladatokra az önkormányzattól igényelt óraszám:
Tevékenység

Évfolyam

Bölcs bagoly
Rendszergazda
Audio-víz. eszk. karb.
Fejlesztő foglalkozások
Napközi, étkeztetés,
iskolaotthon (délután)
Ifjúságvédelem
Könyvtári órák
Összesen

1.

2.

3.

4.

5.

2

2
4
1

3

3
23

3

3

3

23

3
20

4
11
114 óra
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A napköziotthonos óvoda szakmai programja
A program nevelési koncepciója
(hitvallás, értékeink)
Gyermekképünk:
A játék a legfontosabb: a gyermek élvezi, és ezen keresztül élvezi magát az életet is.
Alapgondolatok:
 Azt vállaljuk, hogy a kisgyermeket családias, szeretetteljes légkör vegye körül a
mindennapokban.
 Az óvónő tapintatos és igazi társ legyen a játékban. Tisztelet és tolerancia sugározzon
egész lényéből.
 A kisgyermek személyiségfejlesztésében a legoptimálisabb a minta követése, mely
motiváló erő. A tanulás utánzás folyamatában valósul meg, így valamennyi felnőtt
pedagógiai modell.
 Tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekkel
kapcsolatos döntések meghozatalában.
 Hisszük, hogy a családok megnyerésében is döntő szerepe van a szeretetnek és a
megértésnek, tiszteletnek. Az ilyen környezetben felcseperedő gyerekekből válik
majd döntésképes felnőtt. Ebben legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon
segítjük őket.
 Célunk olyan műveltségtartalmak átadása, melyek részei egyetemes emberi
értékeknek és aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni.
 Az óvodás gyermeket emberhez méltó jogok és a gyermeki léthez méltó körülmények
illetik meg.
 A rendszerváltást követő években olyan reformfolyamatok indultak, melyek a
közösségi nevelés túlsúlya helyett az individuális nevelést helyezték előtérbe.
Intézményünk már a kezdetekkor ráhangolódott az új szellemiségre és a megfelelő
elméleti ismeretek megszerzésére. Gyakorlattá vált óvodánkban a folyamatos
életszervezés, a játékba ágyazott tanulás és az óvodás korú gyermekek életkori
sajátosságait és egyéni eltéréseit maximálisan figyelembe vevő és toleráló hozzáállás.
Elveink:
 Gyermekközpontúság.
 Egészséges életmód.
 Pozitív kapcsolat a természeti és társadalmi környezettel.
 Az óvodapedagógus személyiségével, értékrendjével, szeretetével követendő hatást
érjen le munkatársaival, a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt.
 A mindennapos cselekedeteit tudatosan irányítva hasson a szokások alakítására.
 Egy környezettudatos nevelési rendszer megvalósítása.
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A környezeti nevelés szempontjából fontosnak tartjuk a következőket:
 A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat.
 Az életkornak, fejlettségnek megfelelő tájékozódás történjen az őket körülvevő
természeti, társadalmi és tárgyi környezetről.
 Érzelmi és értelmi erők fejlesztése mellett a társaikkal való kapcsolat építése,
figyelmet helyezve a nyelvi kifejezőkészség fejlesztésére.
 Hangsúlyosan fontos a szülőföldhöz, a nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő
pozitív érzelmi viszony kialakítása.
 A nevelési területek komplexitást képeznek.
 A gyermek játékaiban is megjelenik a környezet megismerésére nevelés, a
természetvédelem.
 Pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy a gyermek meglévő kíváncsiságát
figyelembe véve, realisztikus ismeretek birtokába juttassuk.

A program cél- és feladatrendszere
Az óvoda általános céljai és feladatai
Cél, hogy óvodásaink nyugodt, harmonikus, egészséges fejlődésének elősegítése, a magasabb
rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A
sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés
biztosítása, elősegítése.
Feladatok:
 Figyelemmel kísérjük munkánk során, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget
különös védelem illeti meg.
 Tudjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben mi
kiegészítő szerepet töltünk be.
 Tudatosan élünk módszertani szabadságunkkal és érvényesítésével. A megkötéseket a
gyermek érdekében fogadjuk el.
 Figyelembe veszzük az életkori és az egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemű
és a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását.
 A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés vegye körül.
Ennek érdekében gondoskodunk a szeretetteljes, derűs légkör megteremtéséről, a
testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról.
 A kisgyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez a személyi és tárgyi
feltételek biztosítására törekszünk.
 Biztosítjuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységeket, melyek
során figyelembe vesszük az életkort és a fejlettséget.
 Különös tekintettel vagyunk a mással nem helyettesíthető játékra, mely a programunk
szellemiségének és a gyermek napi tevékenységeinek meghatározója. A játékba
ágyazva az életkornak megfelelő műveltségtartalmakat közvetítjük.
 Feladatunk, hogy a gyermekek óvodáskoruk végére elérjék az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Ehhez nagyban hozzájárul a gyermek belső
érése, a családi és az óvodai nevelés szinkronja.
 Az iskolaérettség kritériumait figyelembe vesszük.
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A program megvalósításához szükséges személyi feltételek:
 Szakmailag magasan képzett, megújulásra képes, nyitott, hivatásukban elkötelezett
óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő dajkák dolgozzanak óvodánkban.
 Az óvónő minta kell, hogy legyen, értékközvetítő, ízlésformáló magatartásával
meghatározó az óvoda szűkebb és tágabb környezetében.
 Az óvodapedagógusnak nyitottnak kell lennie az őt körülvevő természeti és
társadalmi környezetre, észre kell vennie és vétetnie a környezet szépségét,
változásait. Fel kell hívnia a gyermek figyelmét az ember és a természet
egészségének, épségének megóvására.
 Elvárás a szaktudás, szakmai tájékozottság állandó bővítése, pedagógiai,
pszichológiai ismeretek fejlesztése önképzéssel és továbbképzéseken való aktív
részvétellel.
 Kreatív, humán beállítottságú, pedagógiai optimizmussal, tapintattal, empátiával,
gazdag eszköztárral rendelkezzen.
 A gyermekek egyéni fejlesztéséhez egyéni módszerek, eszköztár kidolgozása
szükséges.
 Fontos a szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről, a jó kapcsolat
kialakítása.
 Be kell vonni a dajkát az egészséges életmód szokásainak tervezésébe, értékelésébe.
 Az egy csoportban dolgozó óvónők együtt – módszereiket egyeztetve - tervezzék a
gyermekek fejlesztését.
 Az óvónő a szakmai munkában munkatársi kapcsolatban, döntéshozatal előtt őszinte
véleménnyel kell, hogy segítse a gyermek érdekeit legjobban szolgáló megoldás
kialakítását.
 A nevelőközösség tagjaként felelősséget kell, hogy vállaljon a programban megadott
célok és feladatok megvalósításáért.
 Dajkáink is megfelelő végzettséggel, szakmai ismerettel rendelkezzenek. Munkájukat
sok szeretettel végezzék, miközben a csoportban folyó pedagógiai munka segítői.
Az én-kép fejlesztése, kapcsolódás a környezethez
Valljuk, hogy a gyermek az óvodában elsősorban önmagát, valamint szűkebb természeti és
társadalmi környezetét tanulja. A személyre szóló figyelem minden gyermeknek megjár!
Az óvodába lépéssel a gyermek szocializációs színtere kitágul, a családban megszokott
szerepe mellett új szerepek sorával kell szembesülnie. A társas együttlétben megtapasztalhatja
az „én” és a „másik” kölcsönhatásait. Ez segíti az én-te kapcsolatok kialakulását, az emberi lét
és a természet szépségeinek felismerését. Ezen keresztül vezet az út a természetvédelemhez.
Feladatok:
 A gyermeket megismertessük az „együtt lenni jó” érzésével.
 A közösségben értelmessé és örömtelivé tegyük a gyermek napjait.
 Nyitott szemmel, füllel és szívvel kell felfedeztetnünk a környező világunkat.
Sikerkritériumon:
 Szűkebb és tágabb környezetében jól eligazodik.
 Társas együttlétben alkalmazkodik társaihoz, jól érzi magát az emberek között.
 Az én – te kapcsolatok pozitív hatásán keresztül ismerje fel az emberi lét és a
természet szépségeit.
 Ez az aktív viszony alapozza meg majdani felnőtt felelősségérzésüket.
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Az egészséges életmód
Az egészség az emberi létben a legnagyobb értéket jelenti. Az egészséges életmód kialakítása
az óvodai élet egészét átszövi. Alapvető a szokások megalapozása, mely hatással van a
felnőttkori életre is. Ezek kialakulása feltétlen reflexen alapszik. Az egyes cselekvések
egymásutánja és az ismétlések során a cselekvéssor automatizálódik. A rendszeresen végzett
tevékenységek visszautalnak az életfolyamatokra. Hatással vannak a testi-szellemi fejlődésre,
segítik a gyermeki személyiség komplex fejlesztését.
Cél a gyermek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak
megalapozása.
Feladatok:
 Az egészséges életmód szokásainak megalapozása.
 A gyermek testi szükségleteinek kielégítése.
 A testközelség, az érintés jelentőségét kiemelten érvényesítjük gondozás során.
 Folyamatos életszervezés a gyermek életritmusához igazodva.
 Zsúfoltság és feszültségmentes körülmények megteremtése.
 Sokféle szabad mozgás biztosítása célirányos fejlesztő mozgástevékenységgel.
 Egészséges táplálkozás.
 A gyermek egyéni igényeinek, ízlésének figyelembevétele.
 A szabad levegőn való mozgás rendszeres biztosítása az évszakok és az időjárás
függvényében.
 Fokozott figyelem az udvari játékok közben a baleset-megelőzés érdekében.
 Egészséges környezet biztosítása.
 Hosszú, nyugodt játékidőt biztosító napirend kialakítása.
Sikerkritériumok:
 Önállóan tisztálkodik, a tisztálkodó eszközöket rendben tartja. Szokásává válik a
rendszeres, gondos tisztálkodás.
 Önállóan használja a WC-t.
 Önállóan öltözik, vetkőzik.
 Mozgása harmonikus, összerendezett.
 Önállóan, helyesen használja a zsebkendőt.
 Ügyel környezete rendjére, tisztaságára.
 Ügyel az étkezőasztal rendjére, esztétikumára. Helyesen használja az evőeszközöket.
Az anyanyelv fejlesztése
Cél a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése a gyermek érzelmeire alapozva. A
szép, udvarias beszéd legfontosabb elemeinek és szabályainak megismertetése, szokássá
alakítása.
Feladatok:
 Beszédhelyzetek teremtése a beszélőkedv megőrzésére.
 Nyelvi képességek fejlesztése.
 Óvodakezdéskor pontos képet kell kapnunk a gyermek szókincséről,
beszédkészségéről, beszédhibáiról.
 Egyéni szükség szerint logopédus bevonása a beszédjavításba.
 Egyéni fejlesztés.
 Anyanyelvi játékok rendszeres használata.
 Fokozott figyelem a beszédritmusra.
 Felnőttek mintaszerű beszéde, metakommunikációja.
Sikerkritériumok:
 Szívesen mesél, bábozik, dramatizál.
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Néhány mondókát, verset, mesét képes emlékezetből felidézni.
Folyamatosan, összefüggő mondatokban fejezi ki magát.
Beszéde udvarias.
Beszédének tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel a magyar nyelv
követelményeinek.
Várja, igényli a mesét.
Tud történeteket kitalálni, elmondani, folytatni.
Olyan szókinccsel rendelkezik, mely lehetővé teszi gondolatainak érthető kifejezését.
Minden hangzót tisztán ejt.
Érzelmi nevelés, szocializáció, társas kapcsolatok

Cél a szeretetteljes, derűs, otthonos, érzelmi biztonságon alapuló légkör megteremtése, társas
kapcsolatok kialakítása.
Feladatok:
 Én-tudat kialakítása.
 Segítsük a társas kapcsolatok pozitív irányú fejlődését, a másság elfogadását.
 Segítsük a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, érezze a testközelséget
(mozdulat, mimika).
 Társas kapcsolatokra épülő közös tevékenységek biztosítása.
 Az együttműködésre való képesség fejlesztése: nyitottság, együttérzés, segítőkészség,
bizalom.
 Akarati élet fejlesztése: önfegyelem, kitartás, feladat és szabálytudat, helyes
önértékelés.
 A gyengébb képességű gyermekek felzárkóztatása, tehetséggondozás.
 Az értékelés a pozitívumok kiemelésére épüljön.
Sikerkritériumok:
 Ragaszkodik társaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez.
 Igényli a kialakult szokásrendszer alkalmazását, elfogadja és betartja azt.
 A játékszereken megosztozik társaival.
 Segíti társait.
 Türelmesen meghallgatja a gyerekeket és a felnőtteket is.
 Ismeri és betartja az alapvető udvariassági szokásokat.
 Érdeklődik társai iránt, számon tartja társai hiányzásainak okát.
 Konfliktushelyzetekben keresi a megoldást.
 Társaival képes kapcsolatot teremteni, figyelmes és nyitott.
 Megkezdett tevékenységében kitartó.
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Tevékenységi területeink
Játék, játékba ágyazott tanulás
Cél a tartalmas, változatos, saját maguk által vagy felnőtt által kezdeményezett
játéktevékenységek feltételeinek megteremtése a mozgásos, szociális tapasztalatok
megszerzése érdekében. Élmények, megfigyelések, és az azokban való aktív részvétel
biztosítása.
Feladatok:
 A játék örömforrás legyen a gyermek számára.
 Az óvónő tapintatos minta legyen, társként működjön együtt.
 A játék optimális feltételeinek biztosítása a napirendben is.
 Szűkebb, tágabb környezetben végzett megfigyelések, tapasztalatok biztosítása a
gyermekek kíváncsiságára építve.
 Motiváló, fejlesztő hatású, esztétikus eszközök biztosítása.
 Tartalmas játéktevékenységek biztosítása az udvaron is.
 Elemi jártasságok, készségek, képességek fejlesztése, kialakítása.
 A gyermek kezdeményezésének, döntési jogának figyelembe vétele.
 Társas kapcsolatok kialakítása, mélyítése.
 A konfliktusok helyes kezelése (óvónői minta).
 Irodalmi, vizuális, ének-zenei élmények nyújtása a játékban is.
 Rendszeres bábozás.
Sikerkritériumok:
 Tud alkalmazkodni a játék szabályaihoz.
 Játékhelyzetben újraalkotja a felnőttek tevékenységét.
 Cselekvéseit a játék során társaival összehangolja.
 A barkácsolás természetes része a szerepjátéknak.
 A játékhoz készített eszközöket felhasználja a játék során.
 Képes megérteni, elfogadni társai elgondolásait.
 Le tud mondani egyes játékszerekről.
 Képes szerepvállalásra, szereposztásra, a játék megszervezésére.
 Kitartó, elmélyült a játékban.
 Szívesen bábozik, dramatizál.
 Metakommunikációra képes.
 Konfliktusait önállóan vagy felnőtt segítségével rendezi.
Környezeti nevelés
A környezeti nevelés:
Cél a környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása. A szűkebb és tágabb
környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyulásának kialakítása a
természeti, az emberi és a tárgyi világ értékei iránt. A természetet szerető és védő gyermekek
nevelése.
Elveink:
 A környezeti értékek felismerése, a tudatformálás.
 Olyan képességek kialakítása, melyek szükségesek az ember kultúrája és környezete
megértéséhez.
 Pozitív viszonyok, attitűdök kialakítása.
 Környezetorientált magatartás, az értékrend és érték kialakítása.
 A környezet minőségét javító, tudatos, felelősségteljes cselekvés kialakítása.
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 Az aktivitás fokozása élménydús tapasztalatok biztosításával.
Feladatok:
 Minden óvodapedagógus fogadja el a gyermek szűnni nem akaró kíváncsiságát,
minden gyermek másságát.
 Legyen önmagával szemben igényes pedagógiai kulturáltságában, környezettudatos
magatartásában, legyen minta a gyermek számára.
 Biztosítsa az élményalapú ismeretszerzés lehetőségét: tapasztalást, vizsgálódást,
szemlélődést, megfigyelést.
 A környezettel való együttélés szabályainak megalapozása.
Környezetvédelem:
Cél a környezetre figyelő, környezetbarát magatartás kialakítása.
Feladatok:
 A szűkebb és tágabb környezet felfedezése során pozitív érzelmi viszony kialakítása a
természeti, emberi és tárgyi világ értékei iránt.
 Aktív részvétel a természet óvásában, a gyermek fejlettségének megfelelő
tevékenységgel.
 A környezeti értékek felismerése, védelme.
 A szemét és hulladék helyes kezelése.
 Élőlények óvására, gondozására nevelés.
Környezeti kultúra:
Cél az elemi tapasztalatok megszerzése során érzelmi viszonyok, cselekvési és magatartási
szokások kialakítása.
Feladatok:
 Környezeti fogalmak tisztázása, ismeretszerzés.
 Az élet tiszteletére nevelés.
 Igényszint alakítása a környezet esztétikájával kapcsolatban.
 Összefüggések felfedezése, matematikai alapismeretek, fogalmak elsajátítása.
 Térbeli tájékozódás kialakítása.
 Takarékossági szokások kialakítása (energia, víz, papír).
A tapasztalat és ismeretszerzés rendszere:
évszakok, időjárás
napszakok
óvodánk és környéke
család
ünnepek
megfigyelések, kísérletek
ember
ház körül élő és vadállatok, őslények
zöldségek, gyümölcsök, virágok
közlekedés
színek
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Sikerkritériumok:
 Megkülönbözteti, megnevezi az évszakokat, napszakokat.
 Elemi ismeretei vannak környezetéről (név, lakcím, családtagok neve, foglalkozása,
születési adatok)
 Elemi ismeretekkel rendelkezik a ház körüli és néhány vadállatról.
 Ismeri környezetéből a zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat.
 Részt vesz növénygondozásban, természetvédelemben.
 Észre vesz jelenségeket, összefüggéseket.
 Szívesen vizsgálódik, kísérletezik.
 Ismeri a fontosabb óvodai és családi ünnepeket.
 Ismeri és alkalmazza a több – kevesebb – ugyanannyi, a kisebb – nagyobb relációkat.
 Helyesen használja a tő és sorszámneveket a 10-es számkörben.
 A térbeli viszonyulásokat jelentő névutókat ismeri és alkalmazza.
 Ismeri az óvoda környékét, betartja az elemi közlekedési szabályokat.
Hagyományok
A hagyományok őrzése a közösségteremtés, emberformálás lehetőségének eszköze. Őseink
tudományát, színes világát humorát, ízes nyelvét meg kell ismertetnünk gyermekeinkkel,
hiszen erre építkezve építhetjük jelenünket, jövőnket.
Cél az óvodai és népi hagyományok, a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó népszokások
felelevenítésén keresztül a világ tárgyilagos megismerése, sokféle tevékenység biztosítása,
erkölcsi, érzelmi nevelés.
Feladatok:
 Az óvoda, a falu hagyományainak ápolása.
 A gyermekek felkészítése a jeles napokra.
 Az óvodai ünnepélyek zenei és versanyagának átgondolt válogatása.
 Népszokások továbbadása.
 Népi időjósló megfigyelések végzése.
 A gyermek által könnyen elsajátítható kismesterségek megtanítása: pókfonás, fonás,
szövés, agyagozás.
 Népi játékok, játékos tánclépések, népi hangszerek megismertetése.
Az óvoda hagyományai:
Idősek napja
Október 23.
Mikulás
Adventi készülődés
Farsang
Március 15.

Húsvéti készülődés
Májusfa állítás, kitáncolás
Anyák napja
Évzáró
Gyermeknap
Kirándulás

Tevékenységek a mindennapokban:
A hagyományápoló szokásokat, tevékenységeket az ünnepkörökhöz kapcsolódva
csoportosítjuk.
 ŐSZI ÜNNEPKÖR: szüret, betakarítások, őszi termények gyűjtése, termésjátékok,
terméshangszerek, csuhébabák készítése, Madarak és fák napja.
 TÉLI ÜNNEPKÖR: Mikulás, Lucázás, adventi koszorú készítése, mézesbáb sütés,
betlehemezés, madáretetés, kismesterségek, farsangolás, fánksütés, kiszebáb égetés.
 TAVASZI ÜNNEPKÖR: zöldág-járás, március 15., Víz világnapja, Föld világnapja,
maghajtatás, palántanevelés, tojásfestés, locsolás, májusfa állítás, anyák napja,
pünkösdölés, évzáró ünnepély, népi játékok a szabadban.
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 NYÁRI ÜNNEPKÖR: gyermeknap, májusfa kitáncolás, játékok, ékszerek készítése
növényekből, kirándulások, mesterek munkájának megtekintése, növénygyűjtés,
préselés, szárítás, sportjátékok.
Mese, vers, irodalmi nevelés
Cél a kommunikációs képességek és készségek fejlesztése a gyermek érzelmeire alapozva. A
pozitív személyiségjegyek megalapozása a mese – vers adta élmények és a mondókák
ritmikája segítségével.
Feladatok:
 Derűs, nyugodt légkör, a hallgatókkal való személyes kapcsolat megteremtése.
 A beszédfegyelem, a társra való odafigyelés.
 A helyes beszédritmus kialakítása sok mondóka, ritmusos vers alkalmazásával.
 A szókincs gyarapítása.
 Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése.
 Metakommunikációs készségek fejlesztése.
 Spontán beszédhelyzetek teremtése.
 Mindennapos mesélés biztosítása.
 A báb mindennapos használata.
 Az irodalmi nevelés beágyazása a mindennapos foglalkozásokba, tevékenységekbe.
 Anyanyelvi játékok rendszeres használata.
Ének-zene, zenei nevelés
Cél a zene iránti érdeklődés felkeltése, a közös, játékos éneklés örömének megteremtése.
Feladatok:
 A gyermek zenei ízlésének formálása tudatosan kiválogatott nép- és műzenei
anyaggal.
 Fejlettségi szintjének megfelelő mondókák, dalos játékok válogatása.
 Ritmusérzék fejlesztése.
 A gyermek esztétikus mozgásának fejlesztése.
 Népi hangszerek megismerése, készítése.
 A környezet hangjainak megfigyelése.
 A természet adta anyagok felhasználása (termések, kövek).
Sikerkritériumok:
 Tud dallamot, ritmusmotívumot visszaénekelni, visszatapsolni.
 Néhány dalt tud tisztán, helyes szövegkiejtéssel énekelni.
 Tud ritmust, mozgást, dallamot kitalálni.
 Tempó és ritmustartással tud énekelni, mondókázni.
 Egyszerű táncmozdulatokat, mozgásokat képes együtt végezni.
 Felismeri a halk – hangos beszéd és ének közti különbséget, képes alkalmazni is.
 Egyszerű dallamokat ütőhangszerekkel kísér.
 Képes körjátékot kezdeményezni.
 Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától.
Vizuális nevelés
Cél a vizuális észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás kibontakoztatása.
Feladatok:
 Megalapozni a gyermek térbeli, formai, színbeli képzeletének fejlődését.
 A napi programba ágyazva biztosítani a firkálás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
gyakorlásának feltételeit, eljuttatva őket a firkálástól az ábrázolás szándékáig.

295

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
 Különböző technikák megismertetése.
 Rácsodálkozási lehetőségek biztosításával ábrázoló készségük gazdagítása.
 Az „alkotások” értékként való kezelése.
 Minden elkészült munka megbeszélése.
Sikerkritériumok:
 Örömmel, saját kezdeményezésre ábrázol.
 Alkotásában kifejezi gondolatait, élményeit.
 Elképzelés után képes meseszereplőket, eseményt, hangulatot jellegzetes színekkel,
formákkal ábrázolni.
 Emlékezés utáni témában részletekkel is ábrázol.
 Testsémája arányos.
 Ábrázolása változatos színhasználatot és tagoltságot mutat.
 Ceruzafogása, vonalvezetése biztos.
 Tud egyszerű formákat vágni, hajtogatni, ragasztani.
 Díszítő, tervező feladatokat változatos színekkel, technikákkal megold.
Mozgás, testnevelés
Cél a rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakítása, a mozgáskultúra
megalapozása.
Feladatok:
 A természetes mozgásigény kialakítása.
 Az egyéni adottságok és terhelhetőség fegyelembe vétele.
 Játékos preventív gyakorlatok a deformitások kialakulásának megelőzésére.
 Motoros képességek egyéni differenciált fejlesztése.
 Mozgásfejlesztés: nagymozgások, finommotorika pontosítása, finomítása.
 Testséma fejlesztése: testrészek megismerése, a test alapkoordinátáinak kialakítása,
lateralitás (oldaliság) alakítása.
 Percepció (észlelés): alapvető téri irányok megismertetése saját testhez viszonyítva.
 A mozgásos tevékenységek állandó kísérője legyen a verbális (szóbeli) tudatosítás a
szabályok betartásához.
 A feladatokhoz tartozó kifejezések megismertetése, tudatosítása.
 A mindennapos testnevelés tervszerűen, tudatosan épüljön fel.
Sikerkritériumok:
 Szeret mozogni, kitartó a játékokban.
 Tud térben tájékozódni, ismeri az irányokat.
 Fejlett a finommozgása.
 Tud rövidtávon egyenletes iramban futni.
 Versenyjátékokban betartja a szabályokat.
 Tud ütemtartással járni.
 Képes babzsákkal a fején egyensúlyozó járásra.
 Tud egykezes felsődobással célba dobni.
 Ügyel önmaga és társai testi épségére.
Az udvar:
Cél a szabad levegőn történő minél több szabad mozgás.
Feladatok:
 Az évszaktól függetlenül a gyerekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn
mozgással, edzéssel.
 A tartalmas (szabad és irányított) mozgás feltételeinek megteremtése.
 Jól elrendezett, eszközökben gazdag udvar biztosítása.
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 A természet adta lehetőségek mellett a gyerekek számára az udvaron is biztosítjuk a
testnevelési eszközöket.
 Fontos az eszközök használatánál a szokások kialakítása, a szabályok betartása a
balesetek megelőzése érdekében.
Munka
Cél a munkavégzéshez szükséges készségek és képességek kialakítása.
Feladatok:
 A gyermek saját személyével kapcsolatos munkafolyamatok rögzítése.
 Egyéni fejlettségnek megfelelő részvétel biztosítása a munkában.
 Felelős teendők folyamatos végeztetése.
 A családdal való összhang kialakítása a tudatosan végzett tevékenységek érdekében.
 A nagyobb gyerekek példája.
 Motiváljuk arra, hogy amit már egyedül meg tud tenni, azt tegye is meg.
 A mindennapos feladatok folyamatos ellenőrzése.
 A munkát személyre szabott feladatként, a gyerek érettségét, életkorát figyelembe
véve végeztessük.
 Az évszakoknak megfelelően udvari és kerti munkákban a gyerekek bevonás felnőtt
mintakövetéssel.
Sikerkritériumok:
 Önállóan öltözködik, vetkőzik holmiját rendben tartja.
 Szívesen vállal munka jellegű megbízást.
 Színesen végez munka jellegű tevékenységet.
 Ügyel környezete rendjére, tisztaságára.
 Szívesen vesz részt a környezete szépítésében.
 Aktívan részt vesz teremrendezésben, ágyazásban.
 Önállóan, örömmel, igényesen végzi feladatát.
 Ügyel az eszközök rendjére.
 Szívesen végzi a felelős teendőket, esztétikusan terít.
 Önállóan használja az eszközöket.
Tanulás
Cél: a gyerekek ismereteinek bővítése, szociális és kognitív készségeinek és képességeinek
fejlesztése, az iskolai életre való felkészítése.
Feladatok:
 A gyermek fejlettségének felmérése óvodába kerüléskor.
 A gyermek aktuális fejlettségének figyelemmel kísérése az óvodába lépéstől az
iskolába kerülésig.
 Spontán, játékos tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása.
 A tanulás feltételeinek megteremtése, rendszeresség, fokozatosság.
 Éljünk a környezetünk adta lehetőségekkel.
 A gyermek cselekvő aktivitásának biztosítása.
 Az egyéni sajátosságok, egyéni fejlettség figyelembe vétele.
 A családdal való szoros együttműködés a szokásalakításban.
 A lassabban fejlődő gyerekek felzárkóztatása integrált keretek között és
mikrocsoportos formában is.
 Tehetséggondozás.
 Elfogadni és elfogadtatni a másságot.
Sikerkritériumok:
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Az egyszerű feladatokat megérti.
Ha a helyzet megkívánja, kivárja, míg rá kerül a sor.
Érdeklődik a környezete tárgyai, jelenségei, azok összefüggései iránt.
Feladatai végrehajtásában kitartó.
Figyelmét képes az adott dolgok felé irányítani.
Szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő.
Él benne az iskola, a tanulás iránti vágy.
Tevékenységének eredményét reálisan értékeli.
Képes szándékos felidézésre.
Munkatempója, feladattartása életkorának megfelelő.

Egyéni fejlesztések:
A szociálisan és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelését kiemelt
feladatnak tekintjük. Célunk, hogy a gyermekek szociokulturális hátterét, hátrányos
helyzetének okait, lemaradásuk mértékét megismerve egyénre szabott módszerekkel és
feladatokkal csökkentsük hátrányaikat.
Egyes gyermekek lemaradása a kognitív képességek és az alapismeretek terén olyan mértékű,
hogy fejlesztésük integrált keretek között nem lehetséges, ezért mikrocsoportos formában heti
két alkalommal fejlesztő pedagógus foglalkozik velük. Általános fejlesztésüket a jövőben is
így szeretnénk megoldani.
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Programunk szervezeti és időkeretei
Osztatlan csoportok
A gyermek fejlődéséhez érzelmi azonosulásra és megfelelő mintára van szükség. A vegyes
életkorú csoportokban a gyermek az óvónői mintán túl a nagyobb társaitól olyan
magatartásformákat lát, melyek utánzásra serkentik. Olyan információk birtokába jut, melyek
segítik a világ megismerését. Gyorsabban önállósodik, megtanul alkalmazkodni, viselkedni,
eredményesebbé válik a szociális tanulása. Az életszerű, családias légkörben fokozódik
empátiás készsége és biztonságérzete.
Napi- és hetirend
Rugalmas keret, a gyermek kiegyensúlyozott életritmusának alapja, mely folyamatos és
rendszeresen ismétlődő, ezért biztonságérzetet ad. Lehetővé teszi az egyéni tempó és igény
szerinti tevékenységet. A játék, mint legfontosabb tevékenység az egész nap folyamán a
legnagyobb hangsúlyt kapja. Hozzá illeszkedik a többi elfoglaltság. A gyermek az adott
időkeretben maga dönthet arról, hogy milyen tevékenységet választ, és azt meddig folytatja,
életkorának, igényeinek, fejlettségének megfelelően.
Napirend:
Időbeosztás
700-1200
1200-1430
1430-1700

Tevékenységek
Játék, tanulás, gondozási feladatok,
tízórai, mese – vers, mindennapos
testnevelés, séta, udvari tevékenységek,
tisztálkodás.
Ebéd, gondozási feladatok, mese,
pihenés, folyamatos felkelés.
Tisztálkodás,
uzsonna,
gondozási
feladatok, játék a szabadban vagy a
csoportszobában.

Hetirend:
Kötelező foglalkozások

Kezdeményezések

Mindennapos tevékenység

Testnevelés

Környezeti nevelés

Mindennapos testnevelés

Mese - vers

Ének – zene

Vizuális tevékenységek

Anyanyelvi játékok

Mese – vers
Ének - zene
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Tervezés
Az óvónők évszaktervet készítenek a csoport fejlődési üteméhez, igényeihez igazítva. Az
évszakokhoz kapcsolódva határozzuk meg az anyagot, ide kapcsolódik kultúrkörünk
ünneprendje, hagyományaink ápolása is. A tervezésben a témakörök csoportosításának
általános elemei:
 szokások alakítása,
 én-kép fejlesztése
 Föld, víz, levegő,
 az óvoda és a lakóhely természetes környezete,
 az óvoda és a lakóhely társadalmi, tárgyi, információs környezete.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
Az iskolai életre alkalmas gyermek testi, lelki és szociális fejlettség terén egyaránt
harmonikus képet mutat. A gyermek vizsgálatában a leendő osztálytanító és az óvoda orvosa
is segíti munkánkat. Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői Bizottság szakmai segítségét is igénybe vesszük.
A testileg egészségesen fejlődő gyermek:
 Hatéves kora körül megváltoznak a testarányai, megkezdődik a fogváltás.
 Teherbíróbbá válik.
 Mozgására az összerendezettség, harmonikusság jellemző.
 Mozgáskoordinációja és finommotorikája is erősen fejlődik.
 Egyensúlyérzéke fejlett.
 Képes irányítani testi szükségleteinek kielégítését.
A lelkileg és szociálisa egészségesen fejlődő gyermek:
 Nyitott, érdeklődő, megjelenik az iskolába lépés igénye.
 Képes mélyebb baráti kapcsolatok kialakítására.
 A felnőtteket és társait tiszteletben tartja, udvarias, kéréseiket teljesíti.
 A megkezdett tevékenységeket befejezi.
 Szándékos figyelemre képes.
 Önállóan végzi saját személyével kapcsolatos gondozási feladatait.
 A szokásokat betartja.
 Játéktevékenysége hosszú, tartalmas.
 Képes szerepvállalásra, viselkedésével követi a szerepet.
 Együttműködő, kreatív, játékában megjelenik a versenyszellem.
 Munkát önként, szívesen vállal, pontosságra, minőségre törekszik.
 Elemi ismeretekkel rendelkezik a következő területeken:

Környezet (évszakok jellemzői; az emberek világa; növények, állatok)

Matematika (halmazok; számlálás 10-es számkörben; testek, síkidomok
felismerése; relációk, névutók helyes használata; azonosságok, különbségek
felismerése, létrehozása)

Anyanyelv területén (szívesen hallgat mesét, önállóan is képes mesét mondani;
szívesen dramatizál, bábozik; közönség előtt bátran szerepel; ismer 5-6 mondókát
és képes 8-10 verset hibátlanul elmondani)

Zenében (tisztán, megfelelő ütemben énekel segítséggel; ismer 15-20 dalt, képes
dalos játékokat eljátszani; tempóváltásra képes; felismer dallamokat;
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megkülönbözteti a magasat – mélyet; ritmust tapssal, mozgással, hangszerrel ki
tud fejezni)

Vizuális téren (változatos technikákat és színeket alkalmaz; képes forma, tér és
egyszerű mozgások ábrázolására, mondanivalójának kifejezésére; munkájában
tükröződnek érzelmei, ismeretei, gondolatai; alkotni megfigyelés és elképzelés
után is képes)
 Testnevelési foglalkozásokon szívesen vesz részt, érti a vezényszavakat, balt és
jobbat képes megkülönböztetni, betartja a versenyszabályokat, elviseli a kudarcot.

Speciális szolgáltatások
Gyermekvédelmi feladatok
Cél a mentálisan, szociálisan, szomatikusan, pszichésen hátrányos helyzetbe került
gyermekek, családok segítése, problémáik korai felismerése.
Feladatok:
 A gyermeki jogok tiszteletben tartása, megóvása.
 Családokkal való szoros együttműködés.
 A hátrányos helyzet és veszélyeztetettség okainak felkutatása.
 Statisztikai összesítés készítése.
 A segítségnyújtás megfelelő módjának megtalálása.
 Feladatterv kidolgozása (KT 47.§).
 Estemegbeszélések.
 Részvétel továbbképzéseken.
 A családi környezet gondos, tapintatos megismerése.
 A településünkön élő hátrányos helyzetű, 3 éves gyermekek felkutatása mielőbbi
óvodába kerülésük érdekében, hogy biztosíthassuk a felzárkóztatást és
esélyegyenlőséget.
 Kapcsolattartás, együttműködés hivatalos szervekkel. Az együttműködés minőségéért
az óvodai gyermekvédelmi felelős és a vezető óvónő felel.
A gyermekvédelmi munkában alkalmazott módszerek:
Felmérés készítése

Helyzetfelmérés, okok feltárása, adatfeltárás

Megfigyelés

Szociális viselkedés, gondozottság

Családlátogatás

Otthoni környezet, szociális körülmények megismerése

Környezettanulmány

Családi háttér fő jellemzői, annak írásos rögzítése

Csoportlátogatás

A gyermek beilleszkedése a közösségbe, az ott elfoglalt helye

Fogadóóra

Aktuális problémák megbeszélése, közös kiútkeresés

A helyzetelemzés szempontjai:
 Az intézmény működési feltételei
 Az intézmény szociokulturális környezete
 A gyermekre vonatkozó személyes adatok, körülmények
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Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelése
Cél a roma származású gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése, szükség esetén
felzárkóztatásuk biztosítása, a harmonikus személyiségfejlesztés segítése. A roma gyermekek
felkészítése az iskolai életre.
A tevékenységi formákat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint alakítjuk ki,
felhasználva a roma és egyéb nemzetiségi kultúra kincseit.
Logopédiai feladatok
Logopédus végzi az óvodában a beszédhibás gyerekek szűrését és segít a pedagógusoknak a
beszédhibák javításában.
Tevékenységét heti 2 alkalommal, egyénenként, illetve a beszédhibák fajtája szerint
mikrocsoportos szervezeti formában végzi.
Fejlesztő pedagógus
A fejlesztő pedagógus heti 3 órában, szükség szerint 5-10 gyermekkel foglalkozik. A
foglalkozások egyéni és kiscsoportos keretek között zajlanak, a Nevelési Tanácsadó
szűrővizsgálatai alapján. Szakmai tevékenységét logopédus segíti és ellenőrzi.
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Iskolánk képzési struktúrája
Iskolánk 1-8. évfolyamon általánosan képző oktatási intézmény. Alapvetően két képzési szakaszt különböztetünk
meg:
1. szakasz: 1-6. évfolyam (alapfok):
Belső tagolódása: 1-4. évfolyam, 5-6. évfolyam.
Feladata: A mindenkor aktuális tanterv(ek) (lásd később) által meghatározott műveltségterületeket lefedő
integrált tantárgyak keretében (anyanyelv és irodalom, környezetismeret, természetismeret, társadalomismeret) a
kulturális alapkészségek fejlesztése és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek elsajátíttatása.
2. szakasz: 7-8. évfolyam (alsóközépfok):
Feladata: az első képzési szakaszra építve és a készségek, képességek további fejlesztését szem előtt tartva
elsősorban az általános műveltség alapozása szaktárgyi órák keretében (magyar nyelvtan, irodalom, fizika,
kémia, biológia-egészségtan, stb.). A 7-8. évfolyamok tananyagából - érdeklődésüknek, képességüknek,
tehetségüknek megfelelően - felkészíti a felsőközépfokú tanulmányaikra.

Iskolánk tantárgyi szerkezete és órafelosztása
Iskolánkban működő programok, és óraszámaik
1. évf.
2004/2005
Kötelező
Nem köt
2005/2006
Kötelező
Nem köt
2006/2007
Kötelező
Nem köt
2007/2008
Kötelező
Nem köt
2008/2009
Kötelező
Nem köt

2. évf.

3. évf.

4. évf.

5. évf.

6. évf.

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

22,5 ó
2ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

Felülv.
NAT
25 ó
7,5 ó

27,5 ó
6,6 ó

180 ó
33,3 ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

Felülv.
NAT
25 ó
7,5 ó

Felülv.
NAT
25 ó
7,5 ó

177,5 ó
34,5 ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

Felülv.
NAT
25 ó
7,5 ó

Felülv.
NAT
25 ó
7,5 ó

175 ó
34,2 ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
5,6 ó

Felülv.
NAT
25 ó
7,5 ó

Felülv.
NAT
25 ó
7,5 ó

175 ó
34,2 ó

20 ó
2ó

Felülv.
NAT
20 ó
2ó

Új NAT

Új NAT

20 ó
2ó

20 ó
2ó

Felülv.
NAT
20 ó
2ó

Új NAT

Új NAT

Új NAT

20 ó
2ó

20 ó
2ó

20 ó
2ó

Felülv.
NAT
22,5 ó
2,3 ó

Új NAT

Új NAT

Új NAT

Új NAT

20 ó
2ó

20 ó
2ó

20 ó
2ó

20 ó
2ó

Új NAT

Új NAT

Új NAT

Új NAT

20 ó
2ó

20 ó
2ó

20 ó
2ó

20 ó
2ó

Új NAT

Keret

Keret

22,5 ó
2ó

22,5 ó
2ó
Keret

7. évf.

8. évf.

Keret

Keret

27,5 ó
6,6 ó

27,5 ó
6,6 ó

Összes

185 ó
32,4 ó

Keret
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Óraszámok tantárgyankénti felosztása
Új NAT:
tantárgy

1. évf.
Évi
Heti

2. évf.
Évi
Heti

3. évf.
Évi
Heti

4. évf.
Évi
Heti

8
4
1
2
1
2,5
3

259
148
111
74
37
111
111
0

7
4
3
2
1
3
3

21,5

869,5

23,5

Magyar nyelv és irod.
Matematika
Idegen nyelv
Környezetismeret
Ének
Rajz és víz. kult.
Testnevelés
Szabadon tervezhető

296
167

8
4,5

296
167

8
4,5

37
37
92,5
111
18,5

1
1
2,5
3
0,5

37
37
92,5
111
18,5

1
1
2,5
3
0,5

296
148
37
74
37
92,5
111
0

Kötelező a törvény szerint:

740

20

740

20

795,5

Iskolaotthonos oktatás óraterve:
tantárgy

1. évf.

3. évf.

2. évf.

Évi

Heti

Évi

Heti

Évi

Heti

Magyar nyelv és irod.
Matematika
Környezetismeret
Angol
Ének
Rajz és víz. kult.
Testnevelés

296+92,5
167+92,5
37
37
92,5
111+74

8+2,5
4,5+2,5
1
1
2,5
3+2

296+92,5
167+92,5
37
37
92,5
111+74

8+2,5
4,5+2,5
1
1
2,5
3+2

333+111
148+148
74
37
37
111
111+74

9+3
4+4
2
1
1
3
3+2

Kötelező a törvény szerint:

740+259

20+7

740+259

20+7

851+333

23+9
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Felülvizsgált NAT:
tantárgy

Évi

Magyar
Történel.
Id. nyelv
Matem.
Inform.
Term. ism.
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének
Rajz
Technika
Testnev.
Oszt.főn.
Modulok
Tánc
Honism.
Egnev.
Etika
Média
Kötelező a
törvény
szerint:


148
74
111
148
37
74

5. évf.
Heti
4
2
3
4
1
2

Évi

6. évf.
Heti

148
74
111
148
37
74
37

4
2
3
3+1
0,5+0,5
2
1

37
55,5
37
111
18,5

1
1,5
1
3
0,5

37
55,5
37
111
18,5

1
1,5
1
3
0,5

18,5
18,5

0,5
0,5

18,5
18,5
18,5

0,5
0,5
0,5

832,5

22,5

832,5

7. évf.
Heti

Évi

22,5

Évi

8. évf.
Heti

148
74
111
129,5
37

3,5+0,5
2
3
3+0,5
1

148
74
111
111
37

4
2
3
3
1

55,5
55,5
55,5
55,5
37
37
37
111
37

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
3
0,5+0,5

55,5
55,5
55,5
55,5
37
37
37
111
37

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

37

1
37

1

925

25

925

25

A feltűntetett plusz órákat szülői hozzájárulással tervezzük!

Választható órakeret felosztása (Ktv. 52 § 6.):
Tevékenység

Évfolyam

Felzárkóztató program
Korrepetálás
Idegen nyelv
Csoportbontás (nyelv)
Csoportbontás (technika)
Informatika
DSK
Énekkar, színjátszó
Alkotó szakkör
Összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3
1
1

3
1
1

3
1
1

3
1
1

7
1
3

4
2
2
39 óra
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A kötelező órakeret 5%-nak a terhére, a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra fordítható óraszám (Ktv. 52 § 9.c.):
Tevékenység

Évfolyam

1.

2.

3.

4.

Magyar előkészítő
Matematika előkészítő
Nyelvi előkészítő
Magántanulók
Korrepetálás, versenyek

5.

6.

7.

8.
1
1
1

1

1

4

Összesen

9 óra

Kötelező órakeret 5%-nak terhére, a pedagógusok órakedvezményére fordítható órakeret (Ktv. 1. sz. melléklet 3.
rész II. 7.):
Tevékenység

Évfolyam

Oszt. főn. feladatok
Munkaköz. vez.
Gyermekszervezet vez.
Közalkalmazotti tanács

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

1

1

1

1

1

1

1

6.

7.

8.

3

3

2
1
1

Összesen

12 óra

Egyéb feladatokra az önkormányzattól igényelt óraszám:
Tevékenység

Évfolyam

Bölcs bagoly
Rendszergazda
Audio-víz. eszk. karb.
Fejlesztő foglalkozások
Napközi, étkeztetés, iskolaotthon
(délután)
Ifjúságvédelem
Könyvtári órák

1.

2.

3.

4.

5.

2

2
4
1

3

3
23

3

3

3

23

3
20

4
11

Összesen

114 óra

A nem szakrendszerű oktatás megszervezése
Szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás aránya:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény alapján a bevezető szakasz 1-4. évfolyamán nem szakrendszerű
oktatás folyik. Az 5-6. évfolyamon – a 2006. évi LXXI törvénymódosítás szerint – részben szakrendszerű
oktatás keretei között kell dolgoznunk. A nevelőtestület határozata alapján 5-6. évfolyamon a szakrendszerű órák
száma nem haladhatja meg a teljes óraszám 75%-át.
Nem szakrendszerű órák az 5-6. évfolyamon:
 Magyar nyelv és irodalom:
 Matematika
 Idegen nyelv
 Történelem
 Informatika
 Összesen:

2 óra/hét
1,5 óra/hét
2 óra/hét
0,5 óra/hét
1 óra/hét
7 óra/hét

összes óra 9%-a
összes óra 7%-a
összes óra 9%-a
összes óra 2%-a
összes óra 4%-a
összes óra 31%-a
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Óraterv

Magyar

1.
osztály

2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

6.
osztály

7.
osztály

8.
osztály

296

296

296

259

148

148

148

148

74

74

74

74

Történelem
Idegen nyelv

37

111

111

111

111

111

148

111

111

111

74

74

Biológia

55,5

55,5

Földrajz

55,5

55,5

55,5

55,5

55,5

55,5

Matematika

185

185

185

148

Környezetismeret

37

37

74

74

Természetismeret

Fizika

37

Kémia
Vizuális oktatás

74

74

74

74

Rajz

55,5

55,5

37

37

Technika

37

37

37

37

Informatika

37

37

37

37

Ének

37

37

37

37

37

37

37

37

Testnevelés

111

111

111

111

111

111

111

111

Osztályfőnöki

18,5

18,5

37

37

Hon- és
népismeret

37

37

Egészségnevelés

18,5

Etika

37

Médiaismeret
Szabad

37
18,5

18,5

heti

20,5

20,5

22

22

24

24,5

27

27

éves

758,5

758,5

814

814

888

906,5

999

999

Összes
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A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei
1) Iskolánkban az oktató munka során csak olyan tankönyveket, munkafüzeteket és egyéb tanulói segédleteket
használunk a tananyag feldolgozásához, melyet a művelődési miniszter hivatalosan tankönyvvé minősített.
2) A nyomtatott taneszközökön túl, néhány tantárgynál, egyéb eszközökre is szükség van, melyek beszerzésére
az iskola kötelezheti tanulóit (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés. stb.). Az oktató munka során, a
differenciálás, felzárkóztatás, gyakoroltatás és a tanulói teljesítmények mérése végett, pedagógusaink maguk
is állítanak össze feladatlapokat a tanulók részére. A tanulókat e feladatlapok nyomtatási költségeihez való,
egy tanévben egyszeri, az iskola által meghatározott összegben, hozzájárulásra kötelezhetjük.
3) Az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak tananyagainak feldolgozásához szükséges tanulói
taneszközöket a szakmai munkaközösségek (illetve, ahol nincs szakmai munkaközösség ott az egyes
szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. A taneszközök kiválasztásánál az alábbi
szempontokat vesszük figyelembe:
a) a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének
b) segítse elő az egyéni ütemű és mélységű tananyag-elsajátítást lehetővé tévő munkaformák alkalmazását
c) segítse a szemléltetés, differenciálás módszereinek alkalmazását
d) szövegezésében,

képanyagában,

feladattípusaiban feleljen

meg

az

adott

életkor

általános

sajátosságainak
4) A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket mindig a megelőző tanév végén tájékoztatjuk írásban (a
bizonyítvány mellékleteként). Kivétel ez alól az induló első osztály, ahol a leendő osztálytanító az utolsó
óvodai év tavaszán szülői értekezlet keretei között tájékoztatja a szülőket. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetére a szülők kötelessége.
5) A taneszközök használatában stabilitásra törekszünk, azaz új taneszköz csak az oktatás minőségét
lényegesen jobbító esetben kezdeményezünk.
6) A taneszközök igazodnak a sajátos nevelési igényű gyermekek képességeihez.
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Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei
1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola helyi tantervében előírt,
minimális tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból (osztályozott és
nem osztályozott modul tárgyakból is) teljesítette.
2) Ha a tanuló 5-8. évfolyamon, tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez „elégtelen” minősítést,
a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. Nevelőtestületi határozat
lehetővé teszi, hogy kettőnél több tantárgyból is lehet javítóvizsgát tenni.
3) Ha a tanuló 5-8. évfolyamon, tanév végén, háromnál több tantárgyból szerez „elégtelen”
minősítést, és nevelőtestületi határozat nem teszi lehetővé a javítóvizsgát, az évfolyamot ismételni
köteles.
4) Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követelményeknek,
munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első évfolyamon folytatja.
5) 1-4. évfolyamon csak szülői hozzájárulással ismételhet osztályt a tanuló.
6) A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi minősítés megállapításához a tanulónak
osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
a) az iskola igazgatója felmentette valamely tantárgyból a tanórai foglalkozáson való részvétel
alól,
b) az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tárgyból a tanulmányi követelményeket
az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
c) egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott,
d) magántanuló volt
7) A 250 óránál többet mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai
a következők:
a) 1. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet
b) 2.–4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet
c) 5.-6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, természetismeret, társadalmi
ismeretek
d) 7.-8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia,
biológia, földrajz
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Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei
Az iskola beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó határoz meg - minden jelentkező tanköteles korú tanulót
felvesz.
1) Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje
az első évfolyamra történő felvételét. A beiratkozáskor be kell mutatni:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
b) a szülő személyi igazolványát
c) a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt)
d) a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy
ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta)
e) a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával
f)

szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

2) A tanuló előkészítő jellegű első osztályba történő felvételéről az óvoda, a nevelési tanácsadó, a
szakértői bizottság és a gyermekorvos véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.
3) A 2.-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:
a) a tanuló anyakönyvi kivonatát
b) a szülő személyi igazolványát
c) az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
d) az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
4) A 2.-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények
alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket
előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzései alapján - nem tanult.
5) Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból a szintfelmérő vizsgán az előirt követelményeknek nem felel
meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye
újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illtetve tanév közben az előző évfolyamra
beiratkozni.
6) Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt az alábbi
szempontok figyelembe vételével:
a) a szülő kérése
b) a tanuló előző tanulmányi eredményei, valamint magatartás és szorgalom érdemjegyei
c) az adott évfolyamra járó tanulók létszáma
7) Ha a körzeten kívül lakó tanuló az 1. évfolyamra jelentkezik, vagy ha a 2-.8. évfolyamon tanév végi
osztályzatinak átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű,
akkor az igazgató döntése előtt kikéri a következő személyek véleményét:
a) igazgatóhelyettes
b) az alsós vagy felsős osztályfőnöki munkaközösség vezetője
c) az érintett évfolyam osztályfőnöke
8) Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója
volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az
iskola igazgatója e vélemények figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e
tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában.
9) A döntésről a szülőt mindenkor értesíteni kell.
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A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának
ellenőrzése és értékelése
Iskolánk az oktató és nevelőmunka fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának,
magatartásának és szorgalmának ellenőrzését és értékelését. Iskolánkban a tanári értékelésnek,
ellenőrzésnek minimálisan az alábbi funkciókat kell betöltenie, és az alábbi elvárásoknak kell
megfelelnie:

Funkciói:
1) a folyamatos munka, folyamatos visszajelzésének eszköze,
2) a tanulásra, vagy más tevékenységre való érdekeltség megteremtésének eszköze,
3) a motiváció egyik eszköze,
4) az elvárt, közérthető és a tanulók illetve szüleik által ismert követelményekben megfogalmazott
ismeretekhez, tevékenységekhez való viszony, illetve mértékének visszajelzésére szolgáló
eszköz,
5) a tanulónak a tanulócsoporton belüli relatív helyzetének meghatározását szolgáló eszköz,
6) a versenyorientáció, az értékorientáció, a siker és a kudarc jelzésének eszköze,
7) az önismeret formálását, visszajelzését szolgáló eszköz,
8) az elvárt képességek szintmérésének eszköze,
9) az előrehaladás, fejlődés mérésének eszköze

A tanári értékeléssel szemben támasztott követelmények:
1) legyen egyszerű, áttekinthető, kiszámítható a tanulók és szüleik által ismert és elfogadott, azonos
feltételeket teremtő,
2) legyen differenciált, személyre szóló, az eltérő gyermekeknek eltérő sikereket biztosítson,
3) a sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontjai a tanuló önmagához mért fejlődése,
az ismeretek elsajátítása, a képességek minőségi és mennyiségi gyarapodása kell, hogy legyen,
4) preferálja a tehetséget és a szorgalmat,
5) jelezze a tanuló számára a csoporton belüli relatív helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete
számára,
6) segítse elő egy tantárgyhoz való pozitív belső viszony, illetve a helyes viselkedési és magatartási
formákhoz való pozitív beállítódás kialakulását.

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és minősítése:
1) Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak sajátosságainak figyelembe vételével a
tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük. Az
ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
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2) A tanulók tanulmányi teljesítményét, előmenetelét elsősorban az alapján értékeljük, minősítjük,
hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt, az adott tantárgyra
vonatkozó követelményekhez; figyelembe véve azt is, hogy a tanulók képességei, eredményei
hogyan változtak – fejlődtek-e, vagy hanyatlottak – az előző értékelés óta.
3) Az első évfolyamon minden tantárgy esetében negyedévente, illetve a félév és a tanév végén
szövegesen értékeljük a tanulók teljesítményét.
4) 2-3. évfolyamon szövegesen, 4. évfolyamtól tanév közben rendszeresen érdemjeggyel is
értékelünk, félévkor és tanév végén osztályzattal is minősítünk. Az iskolában alkalmazott
szöveges értékelés eszközei a Pedagógiai Program mellékletében kidolgozva találhatók.
5) A felső tagozatos tanulók tanulmányi teljesítményét elsősorban a szummatív értékelések
érdemjegyei alapján minősítjük.
6) Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2), elégtelen (1), kitűnő minősítést az a tanuló kaphat, aki a tanév közbeni
értékelésekkor legtöbbször jeles érdemjegyet szerzet, tantárgyi dicséretben részesült.
7) A

következő

elméleti jellegű

tantárgyak:

magyar

nyelv

és

irodalom,

idegen

nyelv,

társadalomismeret, történelem, természetismeret, földrajz, biológia-egészségtan, kémia, fizika
tantárgyak szummatív értékelésénél:
a) 1-4. évfolyamon a tanult tantárgyak követelményeinek teljesítéséről a tanulók a félév és a
tanév végén átfogó írásbeli dolgozatban adnak számot.
b) 1-8. évfolyamon a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóbeli feleletük és írásbeli
munkájuk alapján is értékeljük.
c) 3-8. évfolyamon az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő
követelményeit lefedő témazáró dolgozatot írnak, a témazáró dolgozatok eredményeit a
pedagógus értékelőlapon is rögzíti. Amennyiben a tanuló hiányzott a témazáró dolgozat
írásakor a pedagógus köteles gondoskodni a témazáró dolgozat pótlásáról. A pótló témazáró
megírása tanórán kívül is megszervezhető. Ezekre való felkészítés a korrepetálások
időkeretében szervezhető.
8) 2-8. évfolyamokon a magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül külön kerül értékelésre, és
minősítésre a helyesírási készség.
9) 2-8. évfolyamokon a tanulók írásbeli munkájának külalakját is értékeljük, minősítjük. A minősítés
alapja a tanulók füzetvezetése, az írásbeli munkák, szövegalkotások külalakja.
10) A gyakorlati jellegű tantárgyak (ének-zene, testnevelés-tánc, rajz-vizuáliskultúra, technika-életvitel,
informatika) szummatív értékelésénél:
a) témakörtől, résztémakörtől függően elsősorban a tanulók gyakorlati tevékenysége kerül
értékelésre összekapcsolva a tanulók szóbeli feleleteivel és írásbeli munkájával;
b) a tánc és testnevelés tárgyak követelményeinek elsajátítását a tanulók gyakorlati
tevékenysége alapján értékeljük.
11) A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében az elméleti jellegű
tantárgyakból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie.
Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy
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érdemjeggyel kell értékelni. Ez alól kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeknek oktatása heti
egy, illetve másfél órában történik. E tantárgyakból kéthavonta kell legalább egy érdemjeggyel a
tanulókat értékelni.
12) A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőket a nevelő értesíti az ellenőrző könyvön keresztül.
Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt
érdemjegyek beírását pótolja.
13) Az alsó tagozaton a félévi értesítőbe, illetve év végén a bizonyítványba azt jegyezzük be, hogy a
tanuló a tantervi követelményeknek megfelelt-e, melyik tantárgyból érdemel dicséretet vagy melyik
tantárgyból volt gyenge. A szöveges értékelést a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány
mellékleteként adjuk ki.
14) Iskolánk a 2003/2004-es tanévtől kezdődően bekapcsolódott a hátrányos helyzetű tanulók
integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésébe. E program elvárásainak megfelelően az
érintett tanulókat negyedévenként szövegesen is értékeljük. Az értékelés elkészítéséért alsó
tagozaton az osztálytanító (napközis nevelővel együttműködve), felső tagozaton az osztályfőnök
(szaktanárokkal együttműködve) a felelős. Az elkészült jellemzéseket a szülővel szóbeli úton
ismertetjük, erről írásos dokumentum készül.

Magatartás és szorgalom értékelése
A magatartás értékelésénél fontos tényezők:
1) A tanuló felelősségtudata kötelességeivel illetve vállalt feladataival szemben.
2) Felelősségérzete társaival kapcsolatban (személyi jogok tiszteletben tartása).
3) A tanórák illetve az ahhoz kapcsolódó gyakorlati foglalkozások rendjének betartása.
4) Az iskolai foglalkozásokon kívül, de iskolai felügyelet alatt tanúsított, a társadalom erkölcsi
elvárásainak megfelelő magaviselete.
5) Házirend szabályainak betartása.
6) Társaival, felnőttekkel szemben tanúsított viselkedése.
a) PÉLDÁS: az a tanuló, aki az előbb felsorolt követelményeknek általában eleget tesz, feladatait
önként és maradéktalanul ellátja. Magaviseletében példamutató, fegyelmező intézkedésben
nem részesült.
b) JÓ: az a tanuló, aki magaviseletével a rendet nem zavarja, a rábízott feladatokat teljesíti.
Fegyelmező intézkedésben nem részesült.
c) VÁLTOZÓ: az a tanuló, aki feladatait nem látja el, komolytalan viselkedésével zavarja a
tanórák rendjét, anyagi felelősségének nincs tudatában. Veszélyezteti társai testi épségét,
felnőttekkel

tiszteletlen.

Fegyelmi

intézkedések

közül

szaktanári

figyelmeztetésben

(figyelmeztetésekben) részesült.
d) ROSSZ: az a tanuló, aki feladatait rendszeresen nem látja el, szándékos rendbontó,
felelőtlenségével anyagi kárt okoz, társainak testi épségét szándékosan veszélyezteti, ezáltal
baleset (sérülés) okozója. Fegyelmi intézkedések közül igazgatói illetve tantestületi
figyelmeztetésben részesült.
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A szorgalom értékelésénél fontos tényezők:
1) A tanuló képességeinek, lehetőségeinek megfelelően végzi-e tanulmányi munkáját, ennek
megfelelő eredményeket mutat-e fel?
2) Tanórai munkához való viszonya, aktivitása mentalításának megfelel-e?
3) Tanórát követő kötelességeinek (önálló tanulás, házi feladat) eleget tesz-e?
4) Az általa választott tanórán kívüli elfoglaltságok (fakultáció, szakkör) követelményeinek eleget
tesz-e?
5) Tanórán bevonható-e kiegészítő ismeretek szerzésébe, s azok továbbadásába?
6) Eszközeit, felszerelési tárgyait megfelelő karbantartás mellett rendszeresen hordja-e?
7) Elvégzett munkájának jellege az elvárásoknak megfelel-e?
a) PÉLDÁS: az a tanuló, aki képességeinek és lehetőségeinek megfelelően tanul, többletmunkát
vállal, annak hiánytalanul eleget tesz. A tanórán aktívan, de nem rendbontóan vesz részt.
Taneszközei szükség esetén mindig rendelkezésre állnak. Feladatait pontosan és precízen
látja el.
b) JÓ: az a tanuló, aki többé-kevésbé képességeinek és lehetőségeinek megfelelően tanul, de
többletmunkát nem, vagy nehezen vállal. Tanórai aktivitása mentalításának megfelelő.
c) VÁLTOZÓ: az a tanuló, akinek teljesítménye képességeihez és lehetőségeihez viszonyítva
alkalmanként illetve egy- egy tantárgyból marad el, munkája figyelmetlenségből eredően
szétszórt, pontatlan. Felszerelési tárgyait hanyagul kezeli. Házi feladatai gyakran hiányoznak,
jegyei különösebb ok nélkül romlanak.
d) HANYAG: az a tanuló, aki messze képességei alatt teljesít, több tantárgyból, rendszeresen, s
órai munkája passzív. Feladatai hiányoznak, eszközei használhatatlanok és szintén
hiányoznak. (Elégtelen félévi ill. év végi osztályzatot kapott.)

Jutalmazás formái:
1) Írásbeli dicséretek:
a) Osztályszintű dicséretek: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret
b) Iskolai szintű dicséretek: igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret
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2) Dicséret elismerése:
a) Az egyes dicséreti fokozatok többszöri elnyerése esetén magasabb fokozatú dicséret javasolt.
b) Egész évben tanúsított, rendszeres, dicséretet kiérdemlő magaviselet esetén (pl. többszöri
közösségi munka, az iskola hírnevét öregbítő szereplések stb.) félévkor- iskolagyűlés előtt- ill.
tanév végén, a tanévzáró ünnepségen oklevél, jutalomkönyv illetve nevelőtestületi dicséret
érhető el.

Fegyelmi intézkedések formái:
1) Írásbeli elmarasztalások:
a) Osztályszintű elmarasztalások: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés
b) Iskolai szintű elmarasztalások: igazgatói figyelmeztetés, intés, nevelőtestületi figyelmeztetés
2) Az írásbeli figyelmeztetések következményei:
a) Adott értékelési időszakban változónál jobb magatartási értékelés nem javasolt
b) Közel azonos súlyú fegyelmi vétségek esetén az azonos fokozatú írásbeli figyelmeztetések
másodszori ismétlődése után a következő, magasabb fokozat adható.
3) Igazolatlan mulasztások következményei:
a) A tanóráról való késések háromszori ismétlődése után 1 igazolatlan óra, figyelembe véve a
szándékosság nélküli késéseket (autóbusz késése, orvosi vizsgálat, hivatalos ügyintézés
stb.).
b) Az első igazolatlan nap után a szülő értesítése.
c) Újabb igazolatlan mulasztás(ok) esetén az ifjúságvédelmi felelős és a hivatalos szervek
(családsegítő, jegyző) értesítése.
d) Többszöri igazolatlan mulasztás estén változónál jobb magatartási értékelés nem javasolt.
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A magatartás- szorgalom értékelésének végrehajtása:
Iskolánkban a magatartás- szorgalom értékelése évente 6 alkalommal kerül sor:
1) Október második fele
2) Téli szünet előtt
3) Félévi osztályozó (január vége)
4) Tavaszi szünet előtt
5) Május második fele
6) Év végi osztályozó (június)
Ezek értékelő (1., 2., 4., 5.,) ill. osztályozó (3., 6.,) értekezletek.


E megbeszélésen valamennyi pedagógus részt vesz. Az alsó tagozatos pedagógusok abban

az esetben, ha osztályukban szaktanárok is tanítanak. A félévi ill. év végi osztályozó értekezletek
azonban rájuk nézve is kötelezőek. Az értekezleten az eddigi gyakorlathoz hasonlóan az osztályfőnök
tanulónként javaslatot terjeszt elő a magatartás- szorgalomértékelésre, melyet a tantestület megvitat,
majd elfogad. E javaslatot az osztályban előkészítő munka előzi meg. Az osztályfőnök a javaslatát a
tanulók bevonásával, azok reális ön- és emberismeretét ill. értékelését fejlesztve, gyakorolva állítja
össze.
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Tananyag és követelmény rendszer

Magyar nyelv és irodalom
Alsó tagozat
1) Általános nevelési célok
A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok
figyelembevételével elindítsa a kisgyermeket a tudatos nyelvhasználat képességének kialakulása felé.
Ezáltal a gyermek megtanul igazodni a kommunikációs helyzethez, beszédében pontosabbá válik
gondolatainak, érzéseinek, véleményének kifejezése, kialakulnak benne az udvarias nyelvi viselkedés
szokásai, eredményesebb lesz együttműködése társaival és a felnőttekkel. Kiemelkedő cél az olvasás révén
való tájékozódás megismertetése és az írásbeli nyelvhasználat alapjainak lerakása.

2) Fejlesztési feladatok
a) A megfelelő olvasási és íráskészség fejlesztése
(1) A pontos és folyamatos olvasási készség elsajátíttatásán túl az 1-4. évfolyam feladata az
értelmező (interpretáló), a kritikai és kreatív olvasási képesség megalapozása is, valamint a
kifejező felolvasás és szövegmondás gyakoroltatása.
(2) A kézírás megtanításával alapozzuk meg a tanulók írásbeli nyelvhasználatát. A betűformák,
betűkapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra
kell szert tenniük a tanulóknak, amely alkalmas az írás eszközi használatára. El kell érniük a
tanulóknak a betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélküli írást, a tanult helyesírási szabályok
megtartását.
b) Az irodalom és az olvasó kapcsolatának alakítása, a szövegértés fejlesztése
(1) Erősítenünk kell a gyermekek fogékonyságát az irodalmi művek érzelmi, erkölcsi, esztétikai
értékei iránt. Ismerkedjenek meg a népköltészettel és az igényes műköltészettel, klasszikus, a
kortárs hazai és a határon túli magyar irodalommal, lakóhelyükön élő nemzeti kisebbségek
irodalmával. Az olvasott szövegek jelentésének kibontásán kívül fedezzenek fel néhány
alapvető irodalmi témát és motívumot a különféle műfajokban, közülük néhányat tudjanak
kapcsolni más művészeti ághoz is. Ismerjék meg a lakóhely irodalmi, történelmi és művészeti
vonatkozásait, és az olvasott művekhez kapcsolódó nevezetes emlékhelyeket.
(2) Kiemelkedő jelentőségű a szövegértés gondozása, amely megalapozza a tanulás egész későbbi
folyamatát, fejleszti az intellektuális képességeket, szélesíti a tanulók látókörét. A szövegértés
feltétele a folyamatos hangos és néma olvasás, a szöveghű, a jelentést értelmező felolvasás,
előzetes felkészülés után. A szöveg vizsgálata közben gazdagodjon szókincsük, ismerkedjenek
meg a szavak köznyelvitől eltérő jelentésével, szerezzenek tapasztalatokat a rokon és ellentétes
értelmű kifejezések és a szólások használatához. Az olvasmányok megértését segítsék a
különféle szövegelemző eljárások. A feldolgozás során a tanulók szembesüljenek
élethelyzetekkel, magatartásformákkal. Szerezzenek gyakorlatot a szereplők cselekedeteinek
megítélésében, ezáltal fogékonyságra, együttérzésre tehetnek szert mindennapi erkölcsi
választásaikban.
c) Szövegalkotási képesség formálása, a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása
(1) A szóbeli és az írásbeli szövegalkotó képesség fejlesztése különböző témájú és szövegtípusú
olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgáljanak mintául a gyermekek
fogalmazásaihoz, reprodukálásuk jelentse a szövegalkotás első lépéseit. Nyissanak utat a
későbbi kreatív alkotásokhoz: a képzelet, az érzelmek önálló kifejezéséhez. Egyúttal forrásai
az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának, járuljanak hozzá az önkifejezés igényének és
képességének fejlődéséhez.
d) Nyelvtani és helyesírási ismeretek, ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos alakítása
(1) A tudatos nyelvszemlélet alakításához elengedhetetlenek a magyar nyelv rendszerére
vonatkozó alapvető ismeretek, feltárásukat már az alsó tagozaton megkezdjük. A nyelvtani
ismeretekhez kapcsoljuk a helyesírási alapismeretek nyújtását és folyamatos gyakoroltatásukat.
A pontos és árnyalt nyelvhasználat gazdagításához hozzájárul a szókincs mennyiségi és
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minőségi bővítése: a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak megismertetése, a
közmondások, a szólások átvitt jelentésének magyarázata, és mindennek alkalmazása saját
szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaikban.
e) A tanulási képesség fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák tanítása
(1) Már az alsó tagozaton megismertetjük a tanulókat az ismeretszerzés írásbeli forrásaival,
lehetőségeivel, a könyv- és könyvtárhasználattal. A tanulók tanulmányozzák a szótárakat,
gyermeklexikonokat, enciklopédiákat. Tudják a gyűjtött adatokat célszerűen elrendezni,
vázlatot készíteni tanítói segítséggel. Elemi gyakorlottságot kell szerezniük a tanulóknak az
információk felhasználásában, a tanult ismeretek tömörítésében, összefoglalásában.
(2) Könyvtárhasználat: A könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése (tartalomjegyzék,
bevezető, fülszöveg alapján, illetve átlapozással). Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával:
könyvek keresése bármely tantárgyi témához egyénileg vagy társakkal együttműködve.
Segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések
magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag bővítésére.
Források azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve), rövid följegyzés készítése a
felhasznált könyvekről.

3) Egyes évfolyamok tanterve
1. osztály:
Az első évfolyam végén a továbbhaladáshoz nem határozunk meg minimum követelményeket, az első és
második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekintjük.
Témakör

Tananyag

Kultúrált nyelvi magatartás,
beszédművelés
A helyes beszédlégzés. A
hangok tiszta artikulációja,
időtartama. A helyes ejtés. A
kijelentő és kérdő mondat
hanglejtése. A mindennapi
érintkezés nyelvi fordulatai.
Szókincsfejlesztés.
Az olvasás-írás tanulásának
előkészítése
A beszéd, a beszédészlelés és
értés fejlesztése. A mondat
felbontása szavakra, a szavak
szótagokra, a szótagok hangokra.
A jelfunkció. A hangok
sorrendisége a szavakban. A
szem és a kéz mozgásának
össze-hangolása.
Finommozgások fejlesztése.

A helyes légvétel. A beszédritmus megfigyelése beszédben, felolvasásban,
rövid verseken, mondókákon. Érthető és értelmes beszéd: szavak,
szószerkezetek, monda-tok helyes ejtésének gyakorlása. Jól ritmizálható
mondókák, versek tanulása, előadása. Érzelmek kifejezése némajátékkal.
Felelgetős mondókák előadása párokban, együttműködés a társakkal.
Szituációs játékkal: köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás,
köszöntés, köszönetnyilvánítás. Kitartó mese-hallgatás. A nyelvi tudatosság
fejlesztése: analizálás: szótagolás, hangokra bontás, szintetizáló
gyakorlatok: szótagok, szavak alkotása. Mondatalkotás esemény-képről. A
tájékozódás gyakorlása térben és síkban. Az olvasáshoz, íráshoz szükséges
helyes testtartás szoktatása, a megfelelő írásszokások alapozása. Az
írástevékenység megkezdése, betűelemek alakítása, kapcsolása.

Az olvasás jelrendszernek
megtanítása
Az olvasás jelrendszerének
elsajátítása és felhasználása,
szavak, szó-szerkezetek,
mondatok, rövid szövegek
hangos és néma olvasása. Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton
való megismerése a mondat, a
szó, a magánhangzó, a
mássalhangzó, rövid és hosszú

A betűknek megfelelő hangok helyes ejtése. A tanult betűk összeolvasása.
Szavak, szószerkezetek, mondatok hangos olvasása, értelmezése. A hangos
olvasás gyakorlása szövegeken. Az olvasás pontosságának fejlesztése. A
néma olvasás megalapozása feladatok megoldásával és követő olvasással.
A szabályos betűalakítás és kapcsolás gyakorlása. Valamennyi
betűkapcsolási típus gyakorlása. Szavak hangokra bontása és a hangok
sorrendjének megfigyeltetése. Szavak, szószerkezetek, monda-tok írása
másolással írott vagy nyomtatott mintáról. Legalább két, legfeljebb hat
betűből álló szavak írása: látó/halló előkészítés után tollba-mondásra és
önálló írással.
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Témakör
hangok, egy-, két-, háromjegyű
betű, az ábécé. A nagybetűk, a
mondatzáró írásjelek
használatának megfigyeltetése.
Az írás jelrendszerének
megtanítása
Kis- és nagybetűk írásának
elsajátítása. A szabályos
betűalakítás és –kapcsolás:
betűk, szavak, szószerkezetek,
rövid mondatok írása.
Irodalomolvasás, szövegértés
Népköltészeti és műköltészeti
alkotások: mesék, mondókák,
sorolók, rövid gyermekjátékok.
A mindennapi életből, a
természeti környezetből vett
témájú rövid szépirodalmi
művek, versek és prózai
alkotások, ismeretterjesztő
művek. Az olvasottak
tartalmának és címének
összefüggése. A próza és a vers
különbsége.
Tanulási képesség, könyv-és
könyvtárhas-használat
Az önálló feladatvégzés
lépéseinek alapozása.
Könyvtárlátogatás. A könyvtár
szolgáltatásai, a
könyvkölcsönzés módja.
Olvasási szokások alakítása a
könyvtárban. Gyermeklexikonok
használata.
Társadalmi ismeretek
A szűkebb és tágabb család, a
családtagok kapcsolatai,
gyerekek helye a családban.
Tánc, dráma
Érzékelő-, utánzó-és
memóriafejlesztő játékok. A
beszéd, az ének, a mozgás
összekapcsolása
játékhelyzetekben. A történetek
feldolgozása a báb és a dráma
eszközeivel.

Tananyag

A szereplők, a helyszín, az események elmondása. Kapcsolat keresése az
olvasott szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztalatai között. Mesemondás, képolvasás: az olvasmány eseményeinek elmondása kérdések-re.
Illusztráció készítése.
A vers hangulatának föl-ismerése, ritmizálása tanítói segítséggel. Az
olvasott szöveg megértésének bizonyítása elmondással és feladatmegoldással.

Az önálló feladatvégzés lépéseinek gyakorlása. Kérdésekre válasz keresése
ismert szövegből. Látogatás az iskolai könyvtárban. Válogatás a
korosztálynak készült könyvekből: képes-könyvek, mesekönyvek,
ismeretterjesztő művek megismerése. A könyvtárban szokásos viselkedési
szabályok tanulása. Szavak magyarázata gyermeklexikon használatával.

A gyermek környezetében élők cselekedeteinek megfigyelése. Beszámoló
saját életének eseményeiről. Az irodalomban megjelenített gyermek-, felnőtt
kapcsolat megbeszélése. Részvétel közösségi tevékenységben.
Utánzó játékok. Énekes népi gyermekjátékok összekapcsolása mozgással,
előadása társakkal. Az olvasott történetek reprodukálása bábozással,
szerepjátékokkal.
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2. osztály:
Témakörök

Tananyag

Kulturált nyelvi
magatartás,
beszédművelés
Helyes beszédlégzés. A
hangkapcsolatok helyes
ejtése, a hangok
időtartama. A mondat- és
szövegfonetikai
eszközök szerepe.
Szókincsfejlesztés.
Udvarias szokások a
felnőttekkel és kortársakkal való
érintkezésben. A
megszólítás.

Légző gyakorlatok: szavak,
szószerkezetek, mondatok,
mondókák utánmondása. A
hangok időtartamának
érzékeltetése a szavakban.
Mondat- és szövegfonetikai
eszközök alkalmazása a
beszédben és hangos
olvasáskor. Rokon értelmű és
ellentétes jelentésű szavak
gyűjtése értelmezése. A
gyűjtött szavakkal
mondatalkotás, hiányos szöveg
kiegészítése. Beszélgetés adott
vagy választott témáról. A
beszélgetőtárshoz igazodó
udvarias nyelvhasználat, a nem
verbális eszközöknek a
beszédhelyzethez
alkalmazkodó használata.
Szituációs játékok a kulturált
nyelvi viselkedés gyakorlása.
A mű témájának,
eseményeinek, szereplőinek
megállapítása. A szereplők
cselekedeteinek értékelése,
következtetés tulajdonságaikra.
Az események összefoglalása,
a lényeges gondolat kiemelése.
A cím és tartalom
összefüggésének
megfigyeltetése. Az ismeretlen
kifejezések értelmezése. A
verses forma fölismerése, a
ritmus jelzése tapssal.

Irodalomolvasás,
szövegértés
Népköltészeti és műköltészeti alkotások a
klasszikus és kortárs
hazai és határon túli
magyar irodalomból.
Nép- és műmesék,
népdalok, találós
kérdések, népi játékok.
Mese és valóság
különbsége. Történetek a
mindennapi életből, a
gyerekek környezetéből.
A cím és tartalom
viszonya. A zeneiség
eszközei a versben:
ritmus, rím,
ismétlődések.
Olvasási készség
A helyes hangsúlyozás és
hanglejtés. A szünettartás és a ritmus.
Hangos és néma olvasás.
A folyamatos olvasás.

Szavak, szószerkezetek,
mondatok helyes hangsúlyozása. Toldalékos szavak
pontos kiolvasása. Szünettartás
a mondaton belül és a
mondatok között. Helyes
hanglejtés gyakorlása a
különböző mondatfajtákban. A
hangos és néma olvasás
gyakorlása. Hangos olvasás
előzetes felkészülés után. A
kiejtéstől eltérő
hangkapcsolatok helyes
olvasása. A sorvégi átmenetek

Minimum
követelmények
Egyszerű szóbeli
közlések megértése.
Kérdésekre értelmes,
rövid válaszok adása. A
mindennapi
kommunikáció
alapformáinak
alkalmazása a szokás
szintjén: köszönés,
bemutatkozás,
megszólítás, kérdezés,
kérés,
köszönetnyilvánítás,
köszöntés.

Minimumot meghaladó
követelmények
Összetett szóbeli közlések
megértése.
Kérdésekre értelmes,
hosszabb válaszok adása.
A mindennapi
kommunikáció
alapformáinak önálló
alkalmazása a szokás
szintjén.

Feldolgozott szöveg
megértésének
bizonyítása: tartalmának
elmondása a tanító
kérdéseinek irányításával.

Feldolgozott szöveg
megértésének
bizonyítása: önálló
tartalommondás.

Ismert szöveg gyakorlás
utáni folyamatos
fölolvasása.

Ismert szöveg, gyakorlás
utáni folyamatos, kifejező
felolvasása. Mondatfajták
helyes érzékeltetése,
hanglejtés, hangsúly.
Írásjelek helyes
használata: mondat végén
és mondat közben is
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Témakörök

Szóbeli és írásbeli
szövegalkotás
Mondatalkotás. Két
mondat összekapcsolása.
Történetalkotás szóban.
Vázlatkészítés.

Íráskészség
Betűismeret és –
kapcsolás. Írásszokások.
Az eszközszintű
íráshasználat alapozása.

Nyelvtani és helyesírási
ismeretek
A beszéd, írás részei:
mondat, szó, hang és
betű. A magyar ábécé, a
betűrend, a magán- és
mássalhangzók
megkülönböztetése. Az
időtartam jelölése. A
szótagolás és az
elválasztás. A kiejtés
szerinti és a kiejtéstől
eltérő írásképű szavak. A
j hang kétféle jelölése. A
szavak szerkezete: a
szótő és a toldalék. A
mondatfajták.

Tanulási képesség,
könyv- és
könyvtárhasználat
A kép és a szöveg
kapcsolata. A könyvtárhasználat alapvető

Tananyag
megszakítás nélküli olvasása. A
természetes beszéd tempójának
meg-felelő hangos olvasás.
Szógyűjtés, szószerkezetek,
mondatok alkotása
eseményképről. Szóbeli és
rövid írásbeli válaszadás
kérdésekre. Személyes
élményről vagy feldolgozott
olvasmányról szóbeli
beszámoló és kéthárommondatos írásbeli
fogalmazás. Az olvasott
művekről vázlatkészítés tanítói
segítséggel. Írás- és helyesírási
hibák javítása tanítói utasításra
és ön-ellenőrzéssel.
A betűismeret megerősítése.
Betűalakítások,
betűkapcsolások gyakorlása.
Szavak, szószerkezetek, kéthárom mondat leírása
másolással, tollbamondással és
emlékezetből. Válogató
másolás és önálló írás. Helyes
írásszokások megszilárdítása
(testtartás, írószerfogás).
A társak nevének ábécérendbe
állítása. A hosszú és rövid
hangok fölismerése a
beszédben, megfelelő jelölésük
írásban. A kiejtéstől eltérő
írásképű szavak egyszerűbb
eseteinek helyesírása
szótagolással és szóelemzés
segítségével. Egyszerű szavak
elválasztása. A szótő és
toldalék megkülönböztetése
egyszerű szavakban. A
mondatfajták fölisme-résének
gyakorlása.

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Az ábécérend ismerete. A
magán- és mássalhangzók
fölismerése, a rövid és
hosszú hangok
megkülönböztetése
szóban és írásban.
Szavak, szószerkezetek,
két-három mondat helyes
leírása másolással,
tollbamondásra. A
kiejtéssel megegyezően
írt rövid szavak biztos
helyesírása.
A j hang biztos jelölése
20, a tanulók által
gyakran használt szóban.
Az egyszerű szavak
megfelelő elválasztása
Mondatkezdés
nagybetűvel, szavakra
tagolás segítséggel.
Mondatvégi írásjelek
felismerése.
Hibajavítás tanítói
irányítással.

A magán és
mássalhangzók
időtartamának ismerete és
megfelelő használata.
Szavak, mondatok
másolása kevés hibával.
Vers helyes másolása.
Hosszabb szavak,
mondatok helyes írása
tollbamondásra. A
kiejtéstől eltérően írt,
begyakorolt szavak biztos
helyesírása.
A szavak megfelelő
elválasztása.
A j hang biztos jelölése
30, a tanulók által
gyakran használt szóban.
Mondatkezdés
nagybetűvel, szavakra
tagolás segítség nélkül.
Mondatvégi írásjelek
helyes használata írásban.

Szövegekben a kép és a szöveg
együttes értelmezésének
gyakorlása. Eligazodás a
könyvekben a tartalomjegyzék
alapján. Tájékozódás a
gyermeklexikon betű-
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szabályai. A könyvek
jellemző adatai.
Gyermekújságok
jellemzői.
Társadalmi ismeretek
A barátok, baráti kör, az
iskola és egyéb kisebb
közösségek.

rendjében. A könyvek jellemző
adatai (író, cím, kiadó, a kiadás
éve). Ismerkedés a
gyermekújságokkal.
Felnőttek és gyerekek társas
kapcsolatának gyakorlása.
Kapcsolat-felvétel
családtagokkal és ismerős
felnőttekkel. Baráti kapcsolatok
ábrázolásának megfigyelése
olvasmányokban,
véleményalkotás a szereplők
viselkedéséről. Beszélgetés az
iskolai életről, az
osztályközösségről. Részvétel a
mindennapi élet különböző
helyzeteit felidéző
szerepjátékokban.
A szövegmondás összekötése
ritmikus mozgással. Egyszerű
lépésekkel kísért énekes népi
gyermekjáték elő-adása. Rövid
mesék, történetek
dramatizálása. Improvizációs
játékok tanári irányítással.

Tánc és dráma
Érzékelő, utánzó és
memóriafejlesztő
játékok. Népi mondókák,
gyermekjátékok,
népszokások, dramatizált
mesék. Történetek
feldolgozása a báb és a
dráma eszközeivel.

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények
Versek és mesék kifejező
előadása, kapcsolattartás
a hallgatósággal.

3. osztály:
Témakörök
Kulturált nyelvi
magatartásformák,
beszédművelés
A különféle
mondatfajták
jelentésének és a
mondatfonetikai
eszközöknek az
összefüggése. A szavak
és a nem verbális
eszközök (testbeszéd)
szerepe különféle
kommunikációs
helyzetben. A szavak
jelentésárnyalata,
stílusértéke, szerepe a
beszédben. Szólások,
közmondások jelentése.

Tananyag
A szavak, szószerkezetek
megfelelő ejtésének gyakorlása
az élőbeszédben és a
fölolvasásban. Helyes
beszédlégzés a bővülő
mondatokban. A nem verbális
eszközök összehangolása a
tartalommal szövegmondás-kor
és értelmezésük mások
megnyilatkozásaiban. Versek
és mesék kifejező előadása,
kapcsolattartás a hallgatósággal. Szókincsbővítés: a
szavak jelentése, stílus-értéke, a
tanult szólások, közmondások
használata az élőbeszédben és a
fogalmazásban. Szóbeli
szövegalkotás különféle
kommunikációs helyzetekben.
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Irodalomolvasás,
szövegértés
Prózai művek és versek a
magyar és külföldi népés műköltészetben.
Mesék, mondák,
legendák, történelmi
elbeszélések, valamint a
gyerekek mindennapi
életéről szóló
elbeszélések,
regényrészletek,
klasszikus és
kortársszerzőktől. Versek
feldolgozása, elemi
poétikai és verstani
ismeretek. Népi játékok,
dramatizált szövegek,
ismeretterjesztő művek, a
mindennapi
kommunikáció szövegei
(meghívó, recept,
hirdetés).

A szereplők megnevezése,
cselekedeteik, érzelmeik,
tulajdonságaik megfigyelése, az
események időrendje, a mű
szerkezetének fölismerése.
Lényegkiemelés, vázlatkészítés tanítói segítséggel.
Kérdések és válaszok
megfogalmazása. Mesék
bevezető, befejező
fordulatainak és jellemző
szókapcsolatainak használata.
Mesék ismétlődő
motívumainak megfigyelése.
Néhány jellegzetes irodalmi
téma felismerése az olvasott
művekben, pl. család, iskola,
barátság, segítő-készség, szülői
szeretet, hazaszeretet. Versek
mű-vészi eszközeinek
felfedezése: ritmus, rím, refrén,
hasonlat. Szövegek: mesék,
elbeszélés-részletek
dramatizálása. Ismeretterjesztő
és mindennapi gyakorlati
szövegek értelmezése.
Tájékozódás a lakóhely
irodalmi vonatkozásairól.
Az olvasás pontosságának,
folyamatosságának fejlesztése
beszéd- és olvasástechnikai
gyakorlatokkal. Néma olvasás
feladatok megoldásával. Az
összetett mondatok helyes
tagolása, hangsúlyozása
mintakövetéssel. Az értelmező
olvasás fejlesztése tanítói és
tanulói kérdések segítségével.
Hosszabb szövegek olvasására
való fölkészítés
folyamatolvasással.
Szövegalkotás szóban
(telefonálás, üzenetátadás).
Olvasókönyvi szövegminták
megfigyelése műfaji és szövegszerkesztési szempontból.
Címek vizsgálata, a jó cím
ismérveinek összegyűjtése.
Események elrendezése
időrendben. Bevezetés
(előzmény, színhely, idő-pont)
és befejezés (következmény,
tanulság, egyéni vélemény)
készítése szóban és írásban. A
fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a
mondatok kapcsolásával. A
fogalmazás témájának

Olvasási készség
A pontos és folyamatos
olvasás. A felolvasás.
Helyes tagolás és
hangsúlyozás. Értelmező
és folyamatolvasás.

Szóbeli és írásbeli
szövegalkotás
Szóbeli szövegalkotás,
mint az írásbeli
fogalmazás alapozása. A
szövegalkotás műveletei:
anyaggyűjtés,
címválasztás, a
megfelelő lényeges
gondolatok válogatása,
elrendezése, az időrend
megállapítása. A szöveg
tagolása, a bekezdések.
Az elbeszélő fogalmazás
írásának megtanítása. Az
elbeszélés részei:
bevezetés, tárgyalás,

Minimum
követelmények
Egyszerű szerkezetű
mesék, elbeszélések
eseményeinek elmondása
néhány összefüggő
mondattal. A földolgozott
művek témájával
kapcsolatos kérdések,
válaszok
megfogalmazása. Ismert
feladattípusok írásbeli
utasításainak megértése.
Fél oldal terjedelmű,
ismert témájú
szépirodalmi és
ismeretterjesztő
olvasmány önálló néma
olvasása, a szövegértés
bizonyítása egyszerűbb
feladatok elvégzésével.

Minimumot meghaladó
követelmények
Lényegkiemelés
segítséggel, vázlatpontok
önálló megfogalmazása.
Kérdések, válaszok önálló
megfogalmazása. A
mesék jellemző
szófordulatainak
használata
elbeszélésekben. Fél
oldalt meghaladó
terjedelmű, ismert témájú
szépirodalmi és
ismeretterjesztő
olvasmány önálló néma
olvasása, a szövegértés
bizonyítása
feladatmegoldással.

Feldolgozott szövegek
felolvasása felkészülés
után.

Fel-dolgozott és
ismeretlen szövegek
felolvasása felkészülés
után. A mondatfajták és
az írásjelek érzékeltetése
az olvasás során.

Öt-hatmondatos elbeszélő
fogalmazás írása ismert
témáról. Egyéni tempójú,
rendezett, tiszta írás. Az
önálló írásbeli munkák
javítása tanítói
segítséggel.

Öt-tízmondatos elbeszélő
fogalmazás írása adott
témáról. Az önálló
írásbeli munkák javítása.
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befejezés. A párbeszéd
szerepe az elbeszélő
szövegben.

megfelelő szavak és kifejezések használata, a
felesleges szóismétlés kerülése.
A párbeszéd beillesztése a
történet-mondásba. Ismert mese
elmondása tömörített és
bővített változatban.

Íráskészség
Gazdaságos írásszokások
megtanítása. Az írott
szöveg (vázlat,
fogalmazás) elrendezése
a lapon.

Betűkapcsolások gyakorlása,
típushibák kiküszöbölése.
Tempógyorsító gyakorlatok: az
írás esz-közszintű
használatának, a figyelem
megosztásának fejlesztése.
Szósorok, bővülő mondatok
írása másolással,
tollbamondásra, emlékezetből
és önálló írással. Az egyéni
írásmód kialakítása. A
rendezett, tiszta és olvasható
írás gyakorlása.
Rövid szóbeli beszámoló
ismeretterjesztő műből önálló
vagy csoportos
anyaggyűjtésről. Az olvasott
szövegben előforduló
ismeretlen szavak értelmezése
gyermeklexikon vagy szótár
segítségével. Tetszés szerint
választott helyesírási szótár
használata tanítói segítséggel.
Az olvasott könyvek adatainak
fölsorolása (író, cím, kiadó, a
kiadás éve).

Tanulási képesség,
könyv- és
könyvtárhasználat
Adatok, információk
gyűjtésének célszerű
elrendezésének módjai.
A könyvek tartalmi
csoportjai: szépirodalmi,
ismeretterjesztő
irodalom. A szótárak
szerkezeti jellemzői
(betűrend, cím-szó), a
szótárhasználat módja. A
lexikon és a szótár
egyező és eltérő vonásai.

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények
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Nyelvtani, helyesírási
ismeretek
Mondatfajták és
mondatvégi írásjelük. Az
ige jelentései, rokon és
ellentétes jelentésű igék.
Az ige személyragjai és a
személyes névmások. Az
igeidők és jelentésük. Az
igealakok helyesírása
szótagolással vagy
szóelemzéssel. Az
igekötő szerepe az ige
jelentésében. A
leggyakoribb igekötők.
Az ige és az igekötők
kapcsolatának esetei. Az
igekötő egybe- és
különírásának esetei. A
főnév jelentése, fajtái. A
főnév toldalékolása. A
tulajdonnevek
helyesírása. A –ban, ben, -ba, -be rag helyes
használata, a –ból, -ből, ról, -ről, -tól, -től rag
helyesírása.
A melléknév és
fokozása. A fokozott
melléknév helyesírása. A
j hang kétféle jelölése
igékben, főnevekben.
Társadalmi ismeretek
A magyar nemzet nagy
történelmi eseményei, pl.
honfoglalás,
államalapítás, Mátyás
kora, a török idők.
Ünnepeink: családi,
vallási, nemzeti ünnepek.
A magyar nemzet
jelképei. Nemzeti
emlékhelyeink.

A felkiáltó, feltételes, óhajtó,
felszólító mondat fölismerése.
A mondat-végi írásjelek helyes
használata az egyszerű
mondatok végén.
Az igeidők megfigyelése és
helyes használatuk történetek
elmondásakor. Adott ige
mondatba helyezése változó
igeidőkkel, az igekötő
jelentésmódosító szerepének
megfigyelése. Az igealakok
helyes-írásának, valamint az
igekötő és az ige egybe- és
különírásának gyakorlása.
Főnevek felismerése a
szövegben. Tulajdonnevek és
köznevek megkülönböztetése,
helyesírásuk gyakorlása. A
főnév –t ragjának és a múlt idő
jelének megkülönböztetése.
A melléknév fölismerése, az
összehasonlítás és fokozás
alkalmazása szóbeli és írásbeli
szövegek alkotásában. A
fokozott melléknév
helyesírásának gyakorlása.
A nyelvtan és nyelvhelyességi
ismeretek alkalmazása a nyelv
használatában.

Tánc és dráma
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal
kombinált koncentrációs
és memóriagyakorlatok.
Fantáziajátékok.
Történetek feldolgozása
a dráma eszköztárával,
bábjátékkal. Dramatizált
elbeszélések,

Versek, legendák, történetek
olvasása a nemzeti múlt nagy
eseményeiről. Az olvasottak,
látottak reprodukálása szóban,
illusztrálása, csoportos
megjelenítése szituációjátékkal.
Mű-sorok összeállítása nemzeti
ünnepeinkre. Szóbeli
beszámoló családi ünnepekről.
Beszámoló nemzeti
jelképeinkről. A Szózat két
versszakának kifejező előadása.
Tájékozódás a lakóhely
hagyományos ünnepi
népszokásairól, irodalmi,
történelmi emlékhelyeiről.
Ritmikus mozgással és
szöveggel összekapcsolt
gyakorlatok: gyermek-versek
előadása ritmus és
mozgásváltással. Játék
elképzelt tárgyakkal, el-képzelt
személyek megjelenítése.
Csoportos improvizációs
játékok, rögtönzések alapszintű
elemző megbeszélése.

Minimum
követelmények
Igék, főnevek,
melléknevek fölismerése,
szófajuk megnevezése. A
tanult tulajdonnevek
kezdése nagybetűvel. A
korosztály szókincsében
meg-található, kiejtésük
szerint írandó szavak
helyesírása. Egyszerű
szavak elválasztása
önállóan. A j hang helyes
jelölése újabb 25-30
szóban. A szöveg
tagolása mondatokra, a
mondatkezdés és zárás
helyes jelölése. A
mondaton belül a szavak
elkülönítése.

Minimumot meghaladó
követelmények
Igék, főnevek,
melléknevek fölismerése,
szófajuk megnevezése,
alkalmazásuk
mondatokban. A
tulajdonnevek helyes
kezdése. A korosztály
szókincsében
megtalálható, a kiejtéstől
eltérő írásmódú
begyakorolt szavak
helyesírása. A szavak
helyes elválasztása.

Részvétel a közös
drámajátékokban, illetve
a játékok készségfejlesztő
gyakorlataiban.
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Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Minimum
követelmények
Érthető, folyamatos
beszéd a minden-napi
kommunikációban. A
tanult udvarias nyelvi
fordulatok használata
mindennapi
beszédhelyzetekben.

Minimumot meghaladó
követelmények

15-20 soros, az
életkornak megfelelő
tartalmú szöveg néma
olvasása, a szövegértés
bizonyítása a lényeg
kiemelésével.
Legnagyobb költőink,
íróink nevének és a tőlük
olvasott művek címének
megjegyzése.

Húsz sort meghaladó
szöveg néma olvasása, a
szövegértés bizonyítása
lényegkiemeléssel,
vázlatkészítéssel. A tanult
memoriterek kifejező
bemutatása.

népszokások.

4. osztály:
Témakör

Tananyag

Kulturált nyelvi
magatartás,
beszédművelés
A szövegjelentés
kifejezése mondat és
szövegfonetikai
eszközökkel. A szöveg
jelentésének megfelelő
helyes dallam és nem
verbális eszközök
(testbeszéd) használata.
Párbeszéd a mindennapi
kommunikációban.

Az élőbeszéd és a fölolvasás
tagolása helyes
beszédlégzéssel, szünetekkel a
szöveg jelentésének
megfelelően. Párbeszédben
alkalmazkodás a
kommunikációs
szerepcseréhez, a nem verbális
eszközök összehangolása a
beszédhelyzettel. Az aktív és
passzív szókincs folyamatos
gyarapítása különféle
szövegekből más tantárgyakban
előforduló szakkifejezésekkel,
ritkábban használt szavakkal.
Hiányos mondatok kiegészítése
a szövegkörnyezetbe illő rokon
értelmű szóval, kifejezéssel.
Állandó szókapcsolatok
gyűjtése. Részvétel a
tanulócsoportban folyó
beszélgetésben, vitában.
Néhány adat megismerése az
olvasott művek szerzőjéről.
Szövegelemző műveletek
bővítése: szerkezet, tér, idő,
összefüggések, kulcsszavak
kiemelése, tömörítés, bővítés.
Azonos témájú alkotások
összehasonlítása. Egyszerű
szövegek vázlatának
elkészítése tanítói segítséggel.
Érzelmek, emberi kapcsolatok
fölismerése, értékelése a
művekben. Több szem-pont
figyelembevétele a szereplők
viselkedésének
megfigyelésében. A házi
olvasmány előkészítése
folyamatolvasással, otthoni
elolvasása és megbeszélése
közösen. Az önállóan
megismert ifjúsági regénnyel
kapcsolatos olvasmányélmény
megosztása a társakkal.
Művészi esz-közök fölismerése
lírai és elbeszélő művekben.
Nyelvi érdekességek, mű-vészi

Irodalomolvasás,
szövegértés
Prózai és verses
népköltészeti alkotások a
magyar és a hazai
etnikumok
népköltészetéből.
Népmesék, mondák,
legendák, népdalok, népi
játékok, nép-szokások.
Irodalmi mesék.
Tündérmese, állatmese,
tréfás és láncmese. A
mesék szerkezeti és
nyelvi jellemzői,
mesemotívumok. A
népdalok jellegzetes
témái. Elbeszélések,
regényrészletek, versek a
klasszikus és a kortárs
magyar irodalomból.
Egyszerű szerkezetű
gyermekregény. Az
irodalmi szöveg művészi
eszközei: né-hány
alakzat: a
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Tananyag

megszemélyesítés,
ritmus, rím, refrén.

eszközök gyűjtése szövegből.
A népköltészetről és a
műköltészetről tanultak
összefoglaló rendszerezése.

Olvasási készség
A kifejező olvasás
előkészítése olvasástechnikai gyakorlatokkal.
A kritikai és kreatív
olvasás.

A kifejező olvasás gyakorlása
és a szövegben rejlő érzelmek
kifejezése mondat és
szövegfonetikai eszközök
alkalmazásával. Párbeszédek
elkülönítése fölolvasáskor
mintakövetéssel. Az értelmező
olvasás továbbfejlesztése
tanítói és tanulói kérdések
segítségével. A kritikai és
kreatív olvasás megalapozása.
Hirdetés, értesítés, meghívó
megfogalmazása és
tolmácsolása élőszóval társnak
vagy közösségnek. Elbeszélő
fogalmazás kiegészítése
párbeszéddel írásban. A leírás,
a jellemzés megfigyelése
irodalmi példákon. Szemléletes
leírás készítése egyszerű
tárgyról, növényről, állatról,
emberről. Figyelem a
bemutatás sorrendjére, egésztől
a rész felé. Levél, levelezőlap
írása választott partnernek, a
levél, levelezőlap formájára,
címzésére vonatkozó szabályok
megtartásával, a címzetthez
alkalmazkodó stílusban, a
szokásos nyelvi fordulatok,
megszólítások használatával.
Olvasmányok reprodukálása
szóban tömörítéssel, nézőpontváltással.
Fogalmazástechnikai
gyakorlatok, szövegjavítás
segítséggel.
Olvasható, tetszetős és
rendezett írás. Az írott szöveg
(vázlat, fogalmazás) önálló
elrendezése a lapon (lapszélek,
betű és sortávolság megtartása).
A gyerekeknek szóló
ismeretterjesztő művekből,
folyóiratokból információk
gyűjtése és az adatokkal a
tanultak kiegészítése. Vázlat
alapján beszámoló – szükség
esetén tanítói segítséggel –
ismeretterjesztő
olvasmányokról,
megfigyelésekről, kísérletekről.

Szóbeli és írásbeli
szövegalkotás
Tájékoztató szövegek:
hirdetés, értesítés. A
leírás, jellemzés tartalmi,
szerkezeti jellemzői,
nyelvi eszközei, a
bemutatás sorrendje. A
leírás szemléletessége. A
levél, levelezőlap
tartalmi és formai
jellemzői, megszólítás,
elbúcsúzás, dátum. A
levélboríték címzése.

Íráskészség
Eszközszintű egyéni írás.

Tanulási képesség,
könyv és könyvtárhasználat
Különböző
információhordozók a
lakó- helyi és az iskolai
könyvtárban (folyóirat,
hanglemez, hangkazetta,
dia és videofilm).
Ismerkedés

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Előzetes fölkészülés után
ismert témájú szöveg
folyamatos, a tartalmat
kifejező fölolvasása.

Előzetes fölkészülés után
ismert és ismeretlen
szöveg folyamatos,
kifejező olvasása.

A mondanivaló értelmes
megfogalmazása szóban.

A mondanivaló értelmes,
érdeklődést felkeltő
megfogalmazása szóban.

Rendezett, olvasható írás
a margó, a betű és
szótávolság
megtartásával.
A könyvek önálló
keresése a könyvtárban.
A könyvek
tartalomjegyzékének
használata.
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folyóiratokkal.

Nyelvtani és helyesírási
ismeretek
A szófajokról tanult
ismeretek össze-foglalása
és kibővítése. Az
igemódok, a tulajdonnév
fajtái: személy-, állatnév,
földrajzi név, márka,
intézménynév, a cím. A
főnév ragos alakjai (a –
val, -vel rag). A névutós
és névelős főnév. A
tulajdonnévből képzett
melléknév egyszerű
esetei. A számnév és
fajtái, a határozatlan
számnév fokozása. A
keltezés. A mondatfajták
ismétlése, kapcsolatuk az
igemódokkal. Az eddig
tanult ismeretek
rendezése: hangok,
ábécé, betűrend, a szótő
és a toldalékok: egyszerű
és összetett szavak. A
nyelvhelyességi és
helyesírási ismere-tek
összefoglalása.

Tananyag
Beszámoló egyéni élményről,
olvasmányokról.
Mesegyűjtemények, gyerekek
részére készült verseskötetek
keresése. Eligazodás a
gyerekeknek készült
segédkönyvek (lexikon,
enciklopédia, kétnyelvű szótár)
használatában. Köz-mondások,
szólások, állandó
szókapcsolatok jelentésének
megismerése kézikönyvekből.
A tanult szófajok fölismerése a
szövegben és megnevezésük
konkrét példákban. Az
igealakok helyesírásának
gyakorlása. A jövő idő
változatos kifejezése. A
kijelentő, a feltételes, a
felszólító módú igealakok
fölismerése és helyesírásuk
gyakorlása. A tanuló
környezetében és
olvasmányaiban előforduló
tulajdonnevek fajtáinak
ismerete, helyesírásuk
gyakorlása, helyes
alkalmazásuk a
fogalmazásokban. A főnév
ragos alakjának fölismerése, a –
val, -vel ragos főnevek
helyesírásának gyakorlása az
egyszerűbb esetekben. A
névutós főnév helyesírása, a
leggyakoribb névutók ismerete.
A határozott és határozatlan
névelő szerepének
megkülönböztetése és helyes
használatuk. A tanult
hagyományos írásmódú
személynevek biztos
helyesírása, a lakóhely földrajzi
neveinek helyes lejegyzése. A
tulajdonnevekből képzett
egyszerűbb –i képzős
melléknevek helyesírása. A
határozott és a határozatlan
számnév fölismerése, a
számoknak betűvel való leírása
és a keltezés írása. Az
igemódok tudatos használata a
különféle mondatfajtákban. Az
ly-os szavak körének bővítése.
A szóalakok helyesírásának
gyakorlása szótagolással
és/vagy szóelemzéssel. Az
összetett szavak fölismerése és
elválasztásuk.

Minimum
követelmények

A mondat kezdése
nagybetűvel, a
mondatfajták
megnevezése konkrét
esetekben, záró írásjelük
használata. A szavak
szófajának, az egyalakú
szótöveknek és a tanult
toldalékoknak
fölismerése, a toldalékos
alakok meg-felelő
helyesírása. Az igealak
felismerése, az ige és az
igekötő kapcsolatának
helyesírása. A tulajdonnevek tanult eseteinek
nagybetűs kezdése. A
többes szám fölismerése,
a melléknév, a
határozatlan számnév
fokozott alakjának helyes
írásmódja. Tanítói
javítással vagy tanulói
önellenőrzéssel feltárt
hibák javítása segítséggel.

Minimumot meghaladó
követelmények

A szófajok felismerése,
megnevezése. A tanult
toldalékok helyes
alkalmazása. Az igéről
tanultak helyes
alkalmazása. A főnévről
tanultak helyes
alkalmazása. A
melléknévről tanultak
helyes alkalmazása. A
számnévről tanultak
helyes alkalmazása.
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Társadalmi ismeretek
A magyar nemzet nagy
történelmi eseményei:
Rákóczi kora és alakja, a
XIX. és XX. Század
nagy államférfii,
művészei, tudósai,
felfedezői, utazói.

Történetek megismerése a
magyarság múltjának nevezetes
eseményeiről, kiemelkedő
személyiségeiről, tetteiről, az
emberek életmódjáról az egyes
korokban. Tájékozódás a
történelmi időben: évszázad,
évezred. A régió, a lakóhely
történelmi, irodalmi emlékeiről
adatok gyűjtése, beszámoló a
szerzett ismeretekről.
Térkitöltő, térhasználó
gyakorlatok: játékos, mozgással
és szöveggel összekapcsolt
ritmikus gyakorlatok. Játék
elképzelt és valóságos
helyzetek megjelenítésével.
Egész csoport és kiscsoportos
játék: állóképek. A szerkezet
érzékelése (jelenet, felvonás), a
kezdet és a vég fölisme-rése
térbeli és időbeli struktúrákban:
a színházi előadás formai
elemei (díszlet, berendezés,
jelmez, kellék, fény és
hanghatások). Csoportos
improvizációs játékok, közös
dramatizálás a tanult
konvenciók alkalmazásával.
Rögtönzések és a látott
előadások alapszintű elemző
megbeszélése.

Tánc és dráma
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatok,
kombinált koncentrációs
és memória-gyakorlatok.
Fantáziajátékok.
Egyszerűbb drámai
konvenciók
megismerése. A színházi
formanyelv alapjai.
Történetek földolgozása
a dráma eszköztárával.
Színházi, bábszínházi
előadás megtekintése.

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Részvétel a csoportos
történetalkotásban, az
improvizációkban és az
elemző beszélgetésekben.
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Felső tagozat
1) Általános nevelési célok
a) A kerettanterv szerint „az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni és gondolkodni tanít.”
Ennek érdekében a tantárgy tanításának alapvető céljait így határozza meg:
b) Nélkülözhetetlen „a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó
olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése. A diákok
eközben igen nagy lépést tehetnek a szociális érésben, az önmagukra eszmélésben,
kortársaik megismerésében, környezetük összefüggéseinek megértésében. Ez a tanulási
szakasz alapozza meg viszonyukat a nemzeti kultúrához, melyen keresztül átélhetik a magyar
nyelv és a magyar kultúra elválaszthatatlanságát.”
c) Tantárgyaink és jól szervezett tanóráink akkor töltik be hivatásukat, akkor felelnek meg a
kitűzött céloknak, ha hatásukra a gyerekek egyre több ismeretet és élményt mondhatnak
magukénak. Ha érzelmeik mélyülnek, ha szolidárisak egymással, segítőkészek,
együttműködők. Ha valós helyzetekben is kipróbálhatják, mennyire bátrak, kezdeményezők,
mennyire bíznak önmagukban, erejükben, képességeikben, akaratukban, milyen reálisan
ismerik és értékelik önmagukat, s a megszerzett képességekkel, készségekkel, jártasságokkal
mennyire képesek érvényesíteni elképzeléseiket, sikerre vinni – mások háttérbe szorítása
nélkül – saját érdekeiket. Aktivitásuknak fokozatosan át kell alakulnia
(1) a kedvtelésnek is beillő játékosságból kitartó, a monotóniát és az átmeneti kudarcokat
is elviselő, sokféle szándékos és tervezett, kemény tevékenységgé;
(2) kíváncsiságból a veszítés kockázatával is járó kitartó versenyzéssé, igazi, noha még
sokszor változó irányú érdeklődéssé, szenvedéllyé, a mindent elutasító kamasz dacot
felváltó kritikus (és önkritikus, de önelfogadó!) gondolkodássá és magatartássá;
(3) a céltalan lapozgatásból, a könyvek teljes elutasításából és „tévérágcsálásból” a
lehetséges életpálya irányában ható és haladó olvasássá, kutatássá, kísérletezéssé,
problémamegoldó gondolkodássá. Az időben és térben való pontos tájékozódássá, az
ellentétek, a párhuzamok felismerésévé, az okok és okozatok feltárásává. A világ, a
természet, a társadalom és benne az ember megismerésének, elfogadásának
vágyává, a legmagasabb rendű alkalmazkodásra képes és kész, kreativitásra törekvő,
pontos, alapos munkát végző, értékes emberré. A szűkebb és tágabb közösség
megbecsült tagjává, akit önmagáért is lehet szeretni, tisztelni.

2) Fejlesztési feladatok
a) Az iskolafokozaton belül két fejlődési szakasz különül el egymástól, melyeknek feladatai és
azok megoldásának módszerei eltérnek egymástól.
b) „Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokokon kialakult szóbeli és
írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos
szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást. Bevezeti a gyermeket az
anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának megértését elősegítő rendszerébe, építi
társas nyelvhasználati műveltségét.
c) A 7-8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő. A diákok érzelmi,
szociális és intellektuális érésének támogatása, a nyelvhasználati, a grammatikai és a
jelentéstani témák feldolgozása mellett” a tömegkommunikáció pozitív és negatív hatásainak
felismerését, az utóbbiak kivédését, a lakóhely, a környezet kulturális és esztétikai értékeinek
felfedezését is magába foglalja.

3) A nem szakrendszerű oktatásban fejlesztendő kompetenciák
Kiemelt kompetenciák:
a) Anyanyelvi, kommunikációs készségek:
beszéd-, olvasás-, íráskészség
készség
szókincs
szövegalkotás
empátia, tolerancia, odafigyelés

grammatikai-,

nyelvhelyességi-,

szövegértés,

helyesírási

szövegértelmezés,

ritmuskészség
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b) Tanulási kompetenciák:
figyelem
emlékezet

rész-egész
észlelés (vizuális, auditív, taktilis)
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c) Tudásszerző kompetenciák:
probléma érzékenység
probléma megoldás
képzelet
rendszerező képesség
metakogníció
d) Gondolkodási képességek:
gondolkodási műveletek
kritikai gondolkodás
Egyéb kompetenciák:
a) Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség:
szövegalkotással, önkifejezéssel összefüggésben
tartalom és forma egységével összefüggésben
esztétikus külalak és a helyesejtéssel összefüggésben
b) Szociális és állampolgári kompetenciák:
kötelességek
együttműködés,
alkalmazkodás,
viselkedés
segítőkészség
kompromisszumokra törekvés
c) Énkép, önismeret:
reális értékelés
önbizalom, önérvényesítés
önkritika
d) Hon- és népismeret:
népköltészet, népszokások
közmondások, szólások
e) Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra:
nyelvünk a világ nyelvei között
nyelvtípusok
nyelvrokonság

társas

2) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály - magyar nyelv:
Témakör
Mindennapi
élethelyzetek

A beszélt nyelv

Tananyag
A kommunikáció tényezői. A
beszélő és a hallgató tennivalói.
Hangsúly, szünet, dallam, tempó a
beszédben. Nyelvi és nem nyelvi
kifejezőeszközök a
kommunikációban.
Mindennapi beszédhelyzeteink:
kapcsolatfelvétel,
véleménynyilvánítás, kérdés, kérés,
beszélgetés. A kapcsolat
megszakítása a tekintet
elfordításával, távolodással, szóbeli
elbúcsúzással.
Az elemi udvariassági formák
ismerete és használata.
A beszédhangok, a hangképzési
folyamat, a magán- és
mássalhangzók felosztása, a
hangtörvények.
Légzéstechnika, a hangkapcsolatok
ejtése.
A szótag és az elválasztás,
ritmizálás. A szótag mint ritmikai
egység.
A mondatfonetikai eszközök
(hangsúly, dallam, szünet, tempó)
alkalmazása a mindennapi

Minimum
követelmények
A kapcsolatfelvétel,
megszólítás, köszönés,
kérdés illemszabályai.
A hangsúly, dallam,
tempó, szünet és a
testbeszéd használata.

A hang, a szó, a
szóelem
megkülönböztetése.
A hangok képzése,
tulajdonságai.
Történetmondás
élményről,
olvasmányról.

Minimumot
meghaladó
követelmények
A kommunikáció
tényezői, a
beszédhelyzet.
Nem nyelvi
kifejezőeszközök:
arcjáték, gesztus,
testhelyzet,
távolságtartás.
A beszéd hangzása:
hangsúly, dallam,
tempó, szünet.

A hang és a
hangképzés. A hangok
felosztása (mgh, msh,
fajtáik.) Zöngésség,
zöngétlenség.
Időtartam,
ajakműködés, akadály
helye. Magán- és
mássalhangzótörvények: hangrend,
illeszkedés; hasonulás,
összeolvadás,
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Az írott nyelv

A szavak jelentése
és szerkezete

Könyv- és
könyvtárhasználat

Tananyag
kommunikációban és a
történetmesélésben.
Cselekményismertetés, beszámoló,
tömörítés, szöveg-kiegészítés
szóban. Meghatározás, szabály
szerkesztése.
Az élőszó és az írott szöveg azonos
és eltérő jellemzői
(szövegszerkesztés, nyelvi forma,
szövegtagolás) az elbeszélésben, a
leírásban és a jellemzésben. A felelet
és az írásos beszámoló.
A msh.-törvények helyesírási
kérdései: hasonulás, összeolvadás,
rövidülés. A szóelemző írásmód.
Helyesírási alapelvek, írásjelek,
kezdőbetűk. A helyesírási szabály.
Szövegalkotás: anyaggyűjtés,
címadás, vázlatírás, elrendezés, 3-as
tagolás, megformálás, önjavítás.
A hangalak és a jelentés viszonya:
egy-, többjelentésű, azonos alakú és
hasonló alakú szavak. Szólások,
szóláshasonlatok, közmondások.
Anyanyelvünk nem egységes; a
diáknyelv, a közhely, a töltelékszók.

Tájékozódás a különféle
dokumentumtípusokban: könyvek
(ismeretközlő, szépirodalmi),
segédkönyvek (szótár, lexikon,
enciklopédia).
Fogalmak: Könyv, segédkönyv,
szótár, lexikon, enciklopédia.

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények
rövidülés, kiesés.

Másolás, tollbamondás,
emlékezet utáni írás.
Önálló írásbeli
feladatok megoldása.
Rövid fogalmazás
történetről, leírás
tárgyról, személyről,
tájról.
Szótagolás és
elválasztás. Ábécé és
betűrend.

A hang és a betű. A
betűk felosztása.
A kiejtés, a
szóelemzés, a
hagyomány és az
egyszerűsítés elve.

Rokon- és ellentétes
jelentésű szavak,
hangutánzó szavak;
szólások, közmondások
jelentésének
értelmezése.
A gyakran használt és
az olvasott művekben
előforduló szavak
jelentésének
értelmezése.

Szójelentés,
szóhangulat.
Egyjelentésű,
többjelentésű, rokonés ellentétes értelmű,
azonos alakú, hasonló
hangzású, hangutánzó,
hangulatfestő szó.
Szólás, szóláshasonlat,
közmondás, szállóige.
Szó, szóelem, toldalék:
képző, jel, rag.

Jártasság a korosztály
számára készült
szótárak használatában.
Tájékozódás a
könyvtárban.

5. osztály – magyar irodalom:
Témakör

Tananyag

Varázslatok –
csodák mesékben
és
meseregényekben

W. Hauff: A Mese
Fogalmak: mese, műmese, népmese,
népköltészet, valódi mese,
tündérmese, hősmese, varázsmese
Tündérszép Ilona és Árgyélus
Fogalmak: kert, fa, alma, 3, 12, óriás,
ördög, boszorkány, Tündér Ilona,
tündér, meseváltozat, meseformula,
meseszám
Furfangos-, csali-, hazugság-,
láncmesék. Állatmesék (fabulák)

A minimumot
meghaladó
követelmények
Fogalmak: mese,
Fogalmazás: Írj mesét
népmese, műmese,
képről!
mesetípusok felsorolása, Csodák a
meseszám, állatmese
meseregényekben:
L. Carroll: Alice
Fogalmak: elbeszélő
Csodaországban, Erich
költemény, párbeszéd,
Kastner: Május 35,
monológ, leírás,
Eldorádó
hasonlat,
A minimum
megszemélyesítés, páros követelményben fel nem
rím
tüntetett, de a tananyag
Minimum
követelmények
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Diadalok –
győzelmek,
sikerek a mesék,
a hitvilág, a
regényirodalom
és a valóság
köréből

Gyökerek –
család, táj,
szülőföld

Kötődések –
barátságok,
kapcsolatok,
konfliktusok

Tananyag
Petőfi Sándor: János vitéz
Fogalmak: epika, elbeszélő,
párbeszéd, monológ, megszólítás,
felkiáltás, leírás, párhuzam, ellentét,
körülírás, költői jelző, népiesség,
elbeszélő költemény, hasonlat, griff,
metafora, Óperenciás-tenger, sárkány,
megszemélyesítés, verssor, ritmus,
ütem, hangsúlyos verselés, felező
tizenkettes, rím
Szinbád. a tengerész kalandjai
Fogalmak: kaland, utazó hős,
Ezeregyéjszaka
Történetek a Bibliából: A vízözön,
Dávid és Góliát, Sámson és Delila
Fogalmak: Noé, 7, 40, víz, galamb,
áldozat, szivárvány, Biblia,
Ószövetség, próféta
Görög mondák: Prométheusz és
Pandora, Trójai faló
Római mondák: Róma alapítása
Fogalmak: tűz, Héraklész, titán,
Zeusz, 12 főisten, Olümposz
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék
fogalmak: líra, dal, népdal, műdal
Arany János: Családi kör (életkép)
Petőfi Sándor: Az alföld (sas, búza,
tájleíró költemény), Úti levelek

Minimum
követelmények
Leírás készítése
személyről.
Memoriter: 15 versszak
Az epikai művek
szerkezete: kiindulási
pont, bonyodalom,
kibontakozás, tetőpont,
megoldás

Fogalmak:
Ezeregyéjszaka,
Noé, Biblia fogalma,
részei
Zeusz, 12 főisten,
Olümposz

A minimumot
meghaladó
követelmények
tartalmában szereplő
többi fogalom ismerete.

A minimum
követelményben fel nem
tüntetett, de a tananyag
tartalmában szereplő
többi fogalom ismerete.

Bürger: Münchausen
báró kalandjai (hencegő
katona); Daidalosz és
Ikarosz, (labirintus);
Odüsszeusz kalandja;
Mándy Iván: Robin
Hood
Fogalmak: dal, életkép, Jákob és Ézsau (ikrek,
tájleíró költemény
áldás); Szabó Lőrinc:
Memoriter: Weöres
Bicikli; Moliere: Képzelt
Sándor: Ó, ha cinke
beteg (részlet) – dráma,
volnék; Arany János:
vígjáték; Örkény István:
Családi kör (2 versszak) Nápolyi (novella); Petőfi
Leírás készítése tájról.
Sándor: Szülőföldemen;
Kisfaludy Károly:
Szülőföldem szép határa;
Arany János: Vásárban
Memoriter: Arany János:
Családi kör 5 versszak
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Regény, ifjúsági regény Mark Twain: Tom
regény, ifjúsági regény, regénytípusok A kötelező
Sawyer kalandjai, J.
olvasmányból legalább 3 Verne: Kétévi vakáció
fejezet elolvasása,
Olvasmánynapló a
tartalmának elmondása. kötelező olvasmányhoz.
Olvasmányélmény
megfogalmazása szóban:
A vízözön, Dávid és
Góliát, Trójai faló

6. osztály – magyar nyelv:
Témakör
Páros és
kisközösségi
kommunikáció

Tananyag
A nyelvi és nem nyelvi
kifejezőeszközök tudatos
alkalmazása, értelmezésük a
beszédpartnerek
megnyilatkozásaiban.
Véleménynyilvánítás, egyéni
álláspont kifejtése, reagálás mások
véleményére kisközösségi (iskolai,
családi, baráti) helyzetekben.
A beszédhelyzetek és a mondatfajták

Minimum
követelmények
A beszédhelyzethez
(címzett, szándék,
tartalom) és a nyelvi
illem szabályaihoz
alkalmazkodó
beszédmód a
kommunikáció iskolai
és gyakorlati
helyzeteiben. A nyelvi
és nem nyelvi

Minimumot
meghaladó
követelmények
Kisközösségi
kommunikáció; vita.
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Szóbeli és írásbeli
szövegműfajok

A szavak jelentése
és szerkezete

Könyv- és
könyvtárhasználat

Tananyag
összefüggése.
Szóválasztás és udvariasság (a
közhelyek, töltelékszók helyett más
forma választása). A megszólítás:
tegezés, magázás.
A szófajok kommunikációs szerepe
a témától, műfajtól, beszédhelyzettől
függően.
Elbeszélés, leírás, jellemzés az
ismeretterjesztésben. A nézőpont
szerepe az elbeszélésben és a
leírásban. Az olvasottak
reprodukálása. A jellemzés tartalmi
és formai követelményei.
Egyszerűbb dialogikus formák.
Szövegépítő és javító eljárások
gyakoroltatása (névmásozás,
helyettesítés stb.). A közhelyek,
terpeszkedő kifejezések, a
hivataloskodás és a divatos
nyelvrontás (gügyögő
szórövidítések, becézések),
nyelvhelyességi hibák felismerése,
kerülése.
A jel, a jelentés és a nyelvhasználati
szabály. A természetes és a
mesterséges jelek; a nyelvi jel
fogalma. A szókincs és rétegei. A
szavak közötti kapcsolatok, a
jelentésmező; az állandósult
szókapcsolat.
A szófajok alaktani és jelentésbeli
jellemzői, képzésmódjuk. A szófajok
rendszere: alapszófajok (igék,
igenevek, névszók, határozószók),
viszonyszók (névelők, névutók,
segédigék, kötőszók, igekötők),
mondatszók (módosítószók,
indulatszók, kapcsolatteremtő
mondatszók). A szófajok helyesírási
(kezdőbetű, egybe-különírás, a
helyesírási alapelvek érvényesülése)
és nyelvhelyességi kérdései
(suksükölés, -nák, -nék, szokik, -e
kérdőszó helye, aki, ami, amely
stb.).
A tulajdonnevek és a belőlük képzett
melléknevek helyesírásának
egyszerűbb esetei.
A korosztály fontosabb
sajtótermékei (fajtái, formai,
szerkezeti jellemzői).
Az adatok rendezésének ismeretei.
A szófajok és az állandósult
szókapcsolatok jelentésének
tisztázásával a tanult, olvasott szöveg
pontosabb felfogása;

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

kifejezőeszközök helyes
használata az
élőbeszédben.

Különböző témájú és
műfajú művek értő
olvasása, értelmes
felolvasása.
Olvasható írás, rendezett
elhelyezés.
Olvasmánytartalmak
összefüggő ismertetése
az időrend, az okokozati összefüggések
bemutatásával, a műfaj
és a téma
megállapításával.
Rövid, tárgyszerű
beszámoló a
feldolgozott művekről.
Szövegben a szavak
szófajának felismerése,
megnevezése,
jellemzőinek
felsorolása.
A szófajok
helyesírására, helyes
használatára vonatkozó
szabályok ismerete,
alkalmazása.

A jel, a
nyelvhasználati
szabály, a jelentés; a
nyelvi jel, jelentésmező.
A szófaj, alapszófajok:
az ige, a névszó: főnév,
melléknév, számnév,
névmás, határozószó;
főnévi, melléknévi,
határozói igenevek,
viszonyszók,
mondatszók.
Gyakoribb ige-,
igenév- és
névszóképzők.

Sajtótermék: napilap,
hetilap, folyóirat; fejléc,
cikk, rovat,
tartalomjegyzék.
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Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

szabályszerkesztés saját példákkal.

6. osztály – magyar irodalom:
Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények
Epikai művek szerkezete,
ballada, előhang, trilógia,
elbeszélő költemény,
hasonlat, epizód,
megszemélyesítés

Kőmíves Kelemen
Fogalmak: epikai művek szerkezete,
verselés, hangsúlyos verselés, rím,
végrím, ballada, népballada.
Arany János: A walesi bárdok
Fogalmak: időmértékes verselés,
versláb, jambus, jambikus vers, félrím,
alliteráció, belső rím.
Arany János: Toldi
Fogalmak: előhang, mottó, trilógia,
elbeszélő költemény, nyár, dél, hasonlat,
páros rímű felező tizenkettes, metafora,
szólás, alliteráció, konfliktus, nád,
éjszaka, álom, pillangó, allegória,
farkas, epizód, késleltetés, körülírás,
megszemélyesítés, ellentét, párhuzam,
bika, életkép, figura etymologica
Monda.
Viszonyulások Arany János: Rege a csodaszarvasról
– vadászok és Fogalmak: szarvas, monda,
állatbarátok; hiedelemmonda, történeti monda,
eredetmonda, helyi monda, rege.
üldözők és
védők –
menekülés és
hajsza
Vétségek –
hibák, bűnök,
büntetések,
vezeklés –
áldozatok és
bűnösök

Helytállások –
próbatétel,
kitartás,
visszavágás

Választások –
döntések,
vonzalmak;
helyzetek és
érzelmek

Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Fogalmak: lánc, kard, koporsó, gyűrű,
hold, csillag, történelmi regény,
históriás ének
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (lúd,
vásár)
Vörösmarty Mihály: A búvár Kund
Arany János: Rozgonyiné
A tékozló fiú története
Fogalmak: példázat, Újszövetség,
evangélium, apostolok, Jézus, Mária,
József
Kádár Kata (népballada)
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka (lepke,
liliom)

A kötelező olvasmányból
egy rész teljes elolvasása,
szóbeli elmondása.
Levonás.

A népballada.
Memoriter: Petőfi
Sándor: Reszket a bokor,
mert …

Minimumot meghaladó
követelmények
Moliére: Fösvény
(vígjáték, konfliktus);
Phaedrus: A farkas és a
bárány (fabula, epika,
erkölcs); Káin és Ábel
(káinbélyeg, égbekiáltó
bűn, matuzsálemi kor,);
Orpheusz és Eurüdiké
(lant, kígyó, görög
hitvilág); Kastner: Emil
és a detektívek (regény);
Bábel tornya, Szodoma
pusztulása (sóbálvánnyá
válik); Tantalosz,
Sziszüphosz

Arany János: Szibinyáni
Jank (románc, románcos
ballada); Weöres Sándor:
Kutya; Jack London: A
vadon szava; Kosztolányi
Dezső: Tükörponty
(novella); Szabó Lőrinc:
Csirkék; Illyés Gyula:
Havas emlék
A kötelező olvasmány
teljes feldolgozása,
olvasmánynapló írása.
Hexameter.
Defoe: Robinson;
Mikszáth Kálmán: A
beszélő köntös
Margit-legenda (szentek,
legenda);
Trisztán és Izolda;
Mark Twain: Tom
Sawyer kalandjai
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Cigány
irodalom

Tananyag
Cigányadomák, anekdoták, viccek. A
cigány elbeszélő irodalom
jellegzetességei.
A szájhagyomány és az írásbeliség
szerepe az irodalomban. A népköltészet
műfajai.
A cigányok konfliktusainak irodalmi
megjelenítése.

Minimum
Minimumot meghaladó
követelmények
követelmények
Különbség az adoma és
az anekdota között. Orsós
Jakab: Gyökerezés c.
kötetéből egy elbeszélés.
Lakatos Menyhért:
Csandra szekere c.
novelláskötetéből két
novella feldolgozása,
riportként való tudósítása.
Jelentősebb cigány
költők, írók életének,
főbb műveinek ismerete.

7. osztály – magyar nyelv:
Témakör

Tananyag

Magán- és közéleti
kommunikáció

A szóbeli és írásbeli közlésmód
kifejezési formáinak azonossága,
különbsége a magán- és a közéleti
kommunikációban. Magatartás,
viselkedés, kulturált nyelvi
viselkedés. A beszélőre és a
hallgatóra vonatkozó szabályok.
A kommunikáció célja: közlés,
kifejezés, befolyásolás.
A magánéleti komm.: köszönés,
megszólítás, bemutatás,
bemutatkozás stb.
A közéleti kommunikáció iskolai
helyzetei és műfajai: megbeszélés,
vita, felszólalás, hozzászólás,
alkalmi beszéd, köszöntés,
kiselőadás, kérdés-felelet, felelés.
Írásbeli komm.: rövid üzenet,
értesítés, levél, távirat. Komm.
különböző témájú és rendeltetésű
szövegekkel; az olvasás módjai.
Fogalmak: Magatartás, viselkedés,
nyelvi viselkedés, udvariasság.
Kifejezés, közlés, befolyásolás.
Vita, megbeszélés, felszólalás,
hozzászólás, a felelés típusai. Az
olvasás fokozatai, módjai.
A mondat mibenléte, fajtái tartalom,
szerkezet szerint. Állítás és tagadás,
a többszörös tagadás. A mondat szó
szerinti és pragmatikai jelentése.
Az egyszerű mondat szerkezete, a
mondatrészek (fő részek és
bővítmények)
A szintagmák, a hozzárendelő, a
mellérendelő és az alárendelő
szószerkezet.

Az egyszerű
mondat

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

Részvétel a közéleti
kommunikáció iskolai
helyzeteinek különféle
formáiban felszólalás,
hozzászólás, felelés.
A mindennapi élet
problémáiról,
olvasmányokról a saját
vélemény
megfogalmazása,
érveléssel. Udvarias
együttműködés felnőtt és
kortárs partnerekkel.
Vázlat készítése szóbeli
megnyilatkozáshoz,
írásbeli fogalmazáshoz.

Az egyszerű mondat
részeinek, szintagmáinak
megnevezése, elemzése.
A mondatfajták biztos
megkülönböztetése.

Kijelentő, felkiáltó,
kérdő, óhajtó,
felszólító mondat;
tagolatlan, tagolt; tőés bővített, hiányos
szerkezetű; állító és
tagadó mondat.
A mondat elsődleges
és másodlagos
jelentése.
Mondatrészek: alany,
állítmány, tárgy, a
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Tananyag

Minimum
követelmények

A szóalkotási
módok

A szóösszetétel. A belső
szóteremtés, a tudatos szóalkotás,
idegen szavak átvétele. Az alá- és a
mellérendelt összetett szavak.
A szóképzés, jelentés-, szófajváltó és
a helyesírást megváltoztató
képzőkkel. A mozaikszók és a
rövidítések. A gyakori szóalkotási
módok rendszerezése.

A szóalkotás gyakori
módjainak fölismerése és
elemzése.

Helyesírási
ismeretek

Az egyszerű mondat helyesírása
(vessző, gondolatjel, zárójel,
kettőspont, pontosvessző).
A tulajdonnevek helyesírási
ismereteinek bővítése: a tanult
idegen személynevek, a többelemű
földrajzi nevek, intézménynevek és
a belőlük képzett melléknevek
helyesírása.
Az összetett szavak helyesírása.
A könyvtár írott és a modern
technológián alapuló
dokumentumainak felhasználása
különféle témák feldolgozásában.
Forráshasználat, forrásjegyzék, az
idézés módjai.
Fogalmak: forrásjegyzék, idézet,
hivatkozás.

A tanult helyesírási. és
nyelvhelyességi
szabályok megfelelő
alkalmazása, a
központozás, egybe- és
különírás.
A tulajdonnévből képzett
melléknevek helyesírása.
A helyesírási szótár
önálló használata.
A tárgyalt irodalmi
művekhez és a
mindennapi élet
kérdéseinek
megválaszolásához
ismeretanyagok keresése
a könyvtár nyomtatott és
elektronikus
információhordozóinak
felhasználásával.

Könyv- és
könyvtárhasználat

Minimumot
meghaladó
követelmények
határozó és a jelző
fajtái; az alanyállítmányi viszony.
Az alárendelő és a
mellérendelő
szintagma.
Szóösszetétel,
alárendelt összetett
szavak: alanyos,
tárgyas, határozós,
jelzős összetétel;
mellérendelő összetett
szavak: valódi
összetétel, szóismétlés,
ikerszó; jelentéssűrítő
összetétel; szerves és
szervetlen összetétel;
mozaikszó.

7. osztály – magyar irodalom:
Témakör
Kisepika

A minimumot meghaladó
követelmények
Az epikai műnem. A mese. Monda.
A mese fogalma,
Mesék: Oscar Wilde: A
(Perszeusz) Rege. Legenda.
csoportosítása.
csalogány és a rózsa;
Novella. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány. Novella fogalma Mikszáth Alberto Moravia: A jó
Kosztolányi Dezső: A kulcs.
Kálmán: A néhai bárány.
házassághoz jó orr kell; A
Elbeszélés, kisregény:
A történet elmondása
három tudós és a döglött
A nagyenyedi két fűzfa (kötelező
szóban.
oroszlán (Pancsatantra);
olvasmány)
A monda fogalma. Görög Monda: Perszeusz,
Példabeszéd. (Újszövetség)
istenek, hősök
Legenda: Szent László és
Anekdota. Arany János: A fülemile
Legenda fogalma.
Szent Erzsébet csodatételei
Ballada: Arany János: Szondi két apródja
A kötelező olvasmány
Novella: Karinthy Frigyes:
néhány fejezetének
Tanár úr kérem (min. 5
elolvasása.
novella)
A ballada fogalma. Arany Példabeszéd fogalma. A
Tananyag

Minimum követelmények
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Témakör

Nagyepika

Líra

Dráma

Reformkor

A minimumot meghaladó
követelmények
János: Szondi két apródja. magvető.
Anekdota fogalma.
A kötelező olvasmányról
napló vagy jegyzet
készítése. (irónia, gúny,
humor, paródia)
A regény. Mikszáth Kálmán: Szent Péter
A regény fogalma,
Eposz: Szigeti veszedelem.
esernyője (kötelező olvasmány)
csoportosítása. A kötelező (Eposzi kellékek)
olvasmányból néhány
Kalandregény: Dumas:
fejezet elolvasása. A
Monte Cristo grófja,
szereplők, helyszínek, a
Verne: Nyolcvan nap alatt
pénz legendája, az esernyő a Föld körül, Stevenson: A
legendája.
kincses sziget;
Ifjúsági regény: Twain:
Huckleberry Finn.
Társadalmi-lélektani
regény: Dickens: Twist
Oliver. Történelmi regény:
Jókai: A kőszívű ember
fiai; Hugo; A párizsi
Notre-Dame; Swift:
Gulliver utazása Lilliputba
A líra műneme, műfajai: dal, helyzetdal
A líra műneme, műfajai.
Memoriter: A Reményhez.
(Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára),
Memoriterek: Szózat,
Hangsúlyos verselés
óda, (Vörösmarty Mihály: Szózat) himnusz Himnusz, Pannonia
Epigramma: hexameter,
(Kölcsey Ferenc: Himnusz), epigramma
dicsérete, Szeptember
pentameter, disztichon,
(Janus Pannonius: Pannonia dicsérete),
végén
daktilus, spondeus.
elégia (Petőfi Sándor: Szeptember végén,
Helyzetdal fogalma.
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez)
Keretes szerkezet:
Himnusz, Szózat
elemzése. Trochaikus
verselés, jambikus verselés
Rapszódia: Petőfi Sándor:
Egy gondolat bánt
engemet
Ódai dal: Balassi Bálint:
Hogy Júliára talála, így
köszöne neki (Memoriter)
A drámai műnem. Komédia: bohózat
A drámai műnem
Akció, dikció, drámai
(Csokonai V. M.: Az özvegy Karnyóné s az jellemzői, műfajai.
szerkezet, alapszituáció,
két szeleburdiak); farce; jellemkomédia
Moliére: Fösvény
targikum, komikum,
(Moliére: Fösvény – kötelező olvasmány)
(szereplők, jellemek)
helyzetkomikum,
jellemkomikum, csattanó
A reformkor irodalmából.
A reformkor. Memoriter:
Memoriter: Petőfi Sándor:
Epigramma: Kölcsey Ferenc: Huszt
Huszt.
A XIX. század költői.
Ars poetica: A XIX. század költői.
A romantika mint
Romantika.
művelődéstörténeti
korszak és stílusirányzat.
Tananyag

Minimum követelmények

8. osztály – magyar nyelv:
Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények
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Témakör

Tananyag

A
tömegkommunikáció

Alapismeretek a mindennapi, a
hivatalos, a művészi és a
tömegkommunikációról nyelvi
szempontból, elsősorban a befogadás
oldaláról.
Néhány gyakori szövegműfaj: hír,
tudósítás, cikk, kommentár, kritika,
interjú, riport. A reklám, a hirdetés, az
apróhirdetés eszközei és hatása.
A tájékoztató, a véleményközlő és a
befolyásoló média.

Az összetett mondat

Az összetett mondat szerkezete, a
tagmondatok sorrendje. A szórend
alapvető kérdései az egyszerű és az
összetett mondatban. A többszörösen
összetett mondat. A mondat és a
szöveg viszonya.

A tanult leíró
nyelvtani fogalmak
rendszerezése

A nyelvi szintek. A nyelvi szintekről
tanultak rendszerezése, a mai magyar
nyelv jellemzése: a mondat szerkezete
és jelentése; a szószerkezetek
(szintagmák) kifejezőeszközei; a
szófajok rendszere; alaktani
ismeretek: szó, szóelem, egyszerű szó,
összetett szó, alapszó, képzett szó; a
magyar hangrendszer, a
mondatfonetikai eszközök.

Helyesírási
ismeretek

A magyar helyesírás alapelvei. Az
összetett mondat központozása. A
párbeszéd és az idézetek írásmódja.

Kitekintés a magyar
nyelv életére

A nyelv, a nyelviség, a nyelvtudás és
a nyelvhasználat fogalma.
Nyelvváltozatok és nyelvi normák a
mai magyar nyelvben.
Nyelvünk eredete, rokonsága. A
nyelvrokonság bizonyítékai.

Minimum
követelmények
A köznyelv, a tanult
szaknyelv, a társalgás és
a szleng szókészletében
meglévő eltérések
felismerése és a
kommunikációs
helyzetnek megfelelő
használatuk.
Tájékozottság és
ítéletalkotás az alapvető
tömegkommunikációs
műfajokban, a média
szerepének és hatásának
felismerése.
Az egyszerű és összetett
mondat
megkülönböztetése. Az
összetett mondat
elemzése. Mellérendelő
összetett mondat:
kötőszó, tagmondat,
kapcsolatos, ellentétes,
választó.
Alárendelő összetett
mondat: kötőszó,
utalószó, tagmondatok.

Hangtani, szó- és
alaktani, jelentéstani,
mondattani jelenségek
fogalmi szintű
megnevezése, elemzése
egyszerűbb esetekben, a
szórend és a jelentés
összefüggésének
felismerése.
Mondattani és
nyelvhelyességi
ismeretek alkalmazása
szóban és írásban.
Az idézés, a párbeszéd, a
központozás helyesírása.

Tájékozottság a magyar
nyelv eredetéről,
helyéről a világ nyelvei
között.

Minimumot
meghaladó
követelmények
Az írott és az
elektronikus sajtó,
médium, média.
Tájékoztatás a
médiában: hír,
tudósítás, cikk, interjú,
riport.
Véleményközlés a
médiában: kommentár,
kritika, olvasói levél.
Befolyásolás a
médiában: hirdetés,
reklám, multimédia.
Összetett mondat:
mondat egész,
mondategység
(tagmondat), főmondat,
mellékmondat.
Mellérendelő összetett
mondat: magyarázó,
következtető mondat.
Alárendelő összetett
mondat: állítmányi,
alanyi, tárgyi,
határozói, jelzői;
sajátos jelentéstartalmú
mondat: feltételes,
hasonlító.
A többszörösen
összetett mondat.
Egyenes és függő
idézet.
A nyelvi szint.
Mondatfonetikai
eszközök: hangsúly,
hanglejtés, szünet,
tempó.

A nyelv, a nyelviség, a
nyelvtudás, a
nyelvhasználat.
Nyelvváltozatok, a
nyelv függőleges és
vízszintes tagolódása.
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Állandóság és változás a nyelvben.
Nyelvünk történeti szakaszai.
A magyar nyelv típusa: néhány
hangtani, alaktani, mondattani
sajátossága, szórendjének jellemzői.

Szövegmű-fajok és
kifejezési formájuk

Könyv- és könyvtárhasználat

A mindennapi élet néhány alapvető
hivatalos irata: nyugta, kérdőív,
kérvény, önéletrajz, pályázat,
kísérőlevél; állásinterjú.
Ismeretek a véleménynyilvánítás
néhány szóbeli és írásbeli műfajáról
az olvasmányokhoz kapcsolva:
ismertetés, könyvajánlás, kritika,
olvasónapló.
Az idézés módja: egyenes és függő.
A tárgyi katalógus használata önálló
feladat megoldásához, cédulázás,
vázlat, forrásjegyzék készítése a
gyűjtött adatokról.

A gyakrabban használt
mindennapi hivatalos
iratok ismerete.

Minimumot
meghaladó
követelmények
Nyelvtípus,
nyelvrokonság,
nyelvcsalád.
Szórványemlék,
nyelvemlék. Az
ősmagyar, az ómagyar,
a középmagyar és a mai
magyar nyelv.
A magyar nyelv
szórendje.
Nyugta, kérdőív,
kérvény, önéletrajz,
pályázat, kísérőlevél.
Egyenes és függő
idézet.

Jártasság az önálló
könyvtári munkában, a
tárgyi katalógus
használatában.
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8. osztály – magyar irodalom:
Témakör
Dráma

„Új időknek
új dalai”

„Okuljatok
mindannyian
e példán…”

„Mindig van
remény”

Cigány
irodalom

Tananyag
A drámai műnem fogalma, műfajai.
Shakespeare: Romeo és Júlia.

Minimum követelmények

A tragédia. Shakespeare:
Romeo és Júlia (dialógus,
monológ)
A Nyugat. A Nyugat első nemzedéke:
A Nyugat című folyóirat.
Ady Endre, Babits Mihály költészete.
Az első nemzedék 5
Kosztolányi Dezső munkássága.
kiemelkedő alkotójának
Juhász Gyula, Tóth Árpád költészete.
rövid pályaképe.
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Memoriterek: a tanult
(kötelező olvasmány)
versekből minimum 4.
A kötelező olvasmányból
néhány fejezet. A
szereplők és a cselekmény
felidézése.
József Attila, Radnóti Miklós költészete.
József Attila és Radnóti
Tamási Áron: Ábel a rengetegben (kötelező Miklós rövid pályaképe.
olvasmány)
Memoriterek: Tiszta
szívvel, Nem emel föl;
Nem tudhatom.
Tamási Áron bemutatása,
a regényből néhány fejezet
elolvasása.
A groteszk. Örkény István munkássága.
Groteszk, abszurd,
Szabó Lőrinc, Illyés Gyula költészete.
egyperces novella.
Napjaink irodalmi élete.
Krimi, ponyva.
Somogyi írók, költők.
Szórakoztató irodalom.
A XX. századi magyar irodalom
Lakatos Menyhért: „Füstös
cigányságképe. A világirodalom híres
képek” vagy az „Akik élni
cigányábrázolásai.
akartak”, illetve Osztojkán
A magyarországi cigány prózairodalom
Béla „Nincs itthon az
nyelvi- és stílusrétegei. Az alapvető
Isten” c. művének
motívumok jelentése.
feldolgozása.
A magyarországi cigány irodalom története. Legalább három cigány lap
A cigány újságok és folyóiratok rendszeres jellegének ismerete.
figyelemmel kísérése.
Önálló véleménykifejtés
egy-egy műről, önálló
szóbeli és írásbeli
beszámoló készítése.

Minimumot meghaladó
követelmények
Expozíció

Fogalmak: szimbólum,
impresszionizmus, szonett,
versciklus, esszé,
szinesztézia
A kötelező olvasmányról
olvasmánynapló vagy
jegyzet készítése.

Curriculum vitae, áthajlás.
Memoriterek: Tétova óda,
Erőltetett menet
Trilógia, székely humor,
olvasmánynapló,

Tücsökzene.
Agatha Christie: Tíz kicsi
néger. Rejtő Jenő
regények.
Alapvető információk a
hazai cigányirodalom
háromnyelvűségéről.
(magyar, lovári és beás)
A magyar
nyelvhasználatban
meglévő cigány szavak
ismerete.
A hazai cigány irodalom
jeles alkotóinak
munkássága, az irodalmi
törekvések változásainak
megismerése.

3) Általános fejlesztési követelmények
A kulturált nyelvi magatartás
a) A kulturált nyelvi magatartás föltételezi a szituációhoz, a címzetthez, a témához való
alkalmazkodást, a figyelmet a másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára,
továbbá az együttműködést a partnerekkel. Nélkülözhetetlen a szóhasználat, a
mondatfonetikai eszközök és a testbeszéd összehangolása.
b) Az egymásra épülő gyakorlatok eredményeként a tanulókban ki kell alakulnia a különféle
beszédműfajok felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok felismerése és megítélése
képességének, és a már elvárható mértékű kritikus magatartásnak a manipulációs
szándékokkal szemben.
c) A követelmények egyike a kommunikáció lényegének és tényezőinek megértése, az író, a mű
és az olvasó viszonyának mint sajátos kommunikációnak a felfogása. Ezen kívül elvárható a
tájékozottság a médiumok szerepéről az egyén és a társadalom életében, valamint a
leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok kifejezésmódjának ismerete.
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A szövegértés fejlesztése
a) A szövegértés az eredményes tanulás és önképzés feltétele. Ennek alapja az életkornak
megfelelő tempójú értelmes olvasás, továbbá a nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának
megfigyelése, felfogása, a különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi életben és az
iskolai tanulmányokban előforduló élőszóbeli és írott szövegek szerkezetének,
jelentésrétegeinek egyre önállóbb értelmezése. Ehhez elengedhetetlen az aktív és a passzív
szókincs folyamatos gazdagítása és az alapvető helyesírási szabályok készségszintű
alkalmazása.
A szövegalkotás képességének fejlesztése
a) A szövegalkotás képessége magában foglalja a köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos
kifejezésmódon kívül a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítását. Az elsajátítandó
műfajok köre a hétköznapi történetmondástól az olvasónaplóig, az érvelő fogalmazásig, a
szóbeli felelettől a kiselőadásig terjed. Mindez többféle képesség együttes meglétét kívánja
meg: élőszóban a helyes hangképzést, a beszédlégzést, a szöveg- és mondatfonetikai
eszközök biztonságos használatát, írásban pedig a tanulási igényeknek megfelelő
íráskészséget, rendezett, olvasható írást.
A tanulási képesség fejlesztése
a) Az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása valamennyi tanár közös feladata. Tantárgyunk
a tanulási képességek kifejlődéséhez olyan szövegfeldolgozó eljárások megismertetésével
járul hozzá, mint a lényegkiemelés, tömörítés, szöveg-kiegészítés, jártasság a verbális és
vizuális információ együttes kezelésében. Ehhez kapcsolódik a szellemi munka technikájaként
a könyvtári búvárkodás, a segédkönyvek, szak- és ismeretterjesztő irodalom használata, az
anyaggyűjtés és rendszerezés módszerének, a forrásfeldolgozás és az idézés etikai és formai
követelményeinek feltárása. A könyvtári gyakorlatnak ki kell terjednie a modern technológián
alapuló információhordozókra is.
b) A fejlesztés fontos állomása a mindennapi élethez, irodalmi és egyéb tanulmányokhoz
kapcsolódó témák önálló feldolgozása, illetve az ezekbe a módszerekbe való fokozatos
bevezetés is.
A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete
a) A tudatos nyelvszemlélet kialakítása kiemelkedő feladata az anyanyelvi nevelésnek.
Meghatározó a leíró nyelvtani ismeretek megszilárdítása a felismerés és megnevezés, majd a
fogalmi meghatározás szintjén, valamint a nyelv rendszerére vonatkozó tudás önálló,
biztonságos alkalmazásának fejlesztése mind az írásbeli, mind a szóbeli
megnyilatkozásokban. A jól elsajátított leíró nyelvtani ismeretek adják a nyelvhelyességi
kérdésekben való tudatos döntésnek és a helyesírás biztonságának az alapját. Az irodalmi
művek feldolgozásában feladat annak megláttatása, hogy a mű jelentése, hatása, szépsége
és a nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll egymással. A grammatikai, jelentéstani
ismeretek nemcsak az egyéni nyelvhasználat igényesebbé tételét, az irodalmi művek jobb
megértését szolgálják, hanem segítik az idegen nyelvek tanulását is. Az eredményes nyelvi
ismeretnyújtásnak mindezeken kívül együtt kell járnia a nyelvszemlélet gazdagodásával: a
magyar nyelv sajátosságainak, gazdagságának fölismerésével, értékeinek megőrzésére
vállalt felelősséggel.
b) Az általános iskola 5-8. osztályára vonatkozó globális fejlesztési követelményeket
évfolyamonként a belépő tevékenységformák bontják kisebb, tehát konkrétabb egységekre.
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Matematika
Alsó tagozat

1) Általános nevelési célok
a) A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán azon képességek fejlesztése, melyek
segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére életkoruknak megfelelő,
tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. Tapasztalatgyűjtés keretében
foglalkozunk:
(1) az alapvető matematikai képességek kialakításával,
(2) a gondolkodás fejlesztésével,
(3) a helyes tanulási szokások kiépítésével,
(4) az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság mértékének fokozásával,
(5) a matematika tanulása iránti érdeklődés felkeltésével,
(6) a pozitív attitűd alapozásával,
(7) az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátításával.
b) A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek
keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, célirányos
megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, értelmezésére és
lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való alkalmazására.
c) A matematika tanulása az első négy évfolyamon alapozó jellegű. A nevelési-oktatási feladatok során a
képességfejlesztésnek kiemelt szerepet szánunk.
d) A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál és
lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások kiépülését
segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel. Az
önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz.
e) A matematikai képességek kiépítését és folyamatos fejlesztését az iskolai kezdő szakasz alapvető
feladatának tekintjük. A fejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy a 4. évfolyam befejezése után a
tanulók a megismerési módszerekben gazdagodva, a matematika és a matematikatanulás iránt pozitív
beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában folytathassák
tanulmányaikat.

2) Fejlesztési feladatok
a) Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben, a kisiskolás korosztály fejlődési
ütemének figyelembevételével történik.
b) A fejlesztés fontosabb területei:
(1) összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség,
(2) emlékezet, (mozgásos, tárgyi, fogalmi)
(3) válogató, osztályozó és rendszerező képesség,
(4) adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése
(5) lényegkiemelő képesség,
(6) absztraháló és konkretizáló képesség,
(7) összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása,
(8) probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb esetekben
gondolati úton,
(9) tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás,
(10) kreativitás,
(11) analógiák felismerése,
(12) algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése,
(13) logikai gondolkodás elemi szinten,
(14) tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok rendezésével,
példák, ellenpéldák gyűjtésével stb.) megfogalmazása saját szókinccsel, egyszerűbb esetekben
matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával,
(15) a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek (pl.: pontosság, rendszeresség,
megbízhatóság, a részletszámítások és az eredmény ellenőrzése).
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c) A kezdő szakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a problémamentes
továbbhaladás biztosítása a kötelező oktatás keretében. Az alapozás a matematika kiemelt témaköreiben
az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti elő. Ezért kiemelten kezeljük azokat a tanítási
tartalmakat, amelyekre a következő iskolaszakasz tananyaga épül:
(1) a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki tízezres számkörben,
(2) segítjük a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben,
(3) kidolgozzuk és fejlesztjük a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő számolási
készségeket,
(4) formáljuk a sík- és térbeli tájékozódási képességét,
(5) alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, egyszerű
transzformációkkal alakítjuk a geometriai szemléletet,
(6) tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segítjük a problémalátást,
problémamegoldó képesség fejlődését,
(7) valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet
alapozzuk meg,
(8) konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai
modell kapcsolatáról.
(9) Alapvető fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés történjen, tehát a
tanulók tempójának megfelelően haladjunk, ne a többre, hanem az alaposabbra helyezzük a
hangsúlyt.

3) Egyes évfolyamok tanterve
1. osztály:
Témakör

Tananyag

Számtan,
algebra;
számfogalom
a húszas
számkörben

Természetes számok 0-20-ig. A
számfogalom építésének előkészítése:
tárgyak, személyek, dolgok
összehasonlítása, válogatása, rendezése,
csoportosítása, halmazok képzése közös
tulajdonságok alapján. Tárgyak
hosszúságának, szélességének, tömegének,
edények űrtartalmának összehasonlítása
összemérése. Darabszám, mérőszám,
sorszám. Tárgyak meg és leszámlálása
egyesével, kettesével, számnevek sorolása
növekvő sorrendben. A természetes
számok előállítása mennyiségek
mérőszámaként, a számok megjelenése
sorszámként.
Számok tulajdonságai: a számok jele:
összeg- és különbségalakjaik a számok
bontott alakja, számjegyek száma, páros,
páratlan számok.
A számok összeg- és különbségalakjainak
előállítása ki-rakással, rajzzal, leolvasása
kirakásról, rajzról.
Számok kapcsolatai: nagyság-rend,
számszomszéd. Viszonyítások,
rendezések, számok helyének megkeresése
számegyenesen.

Műveletek
értelmezése,
műveletvégzé

A hozzáadás /összeadás és elvétel/ kivonás
értelmezése, tevékenységgel, rajzzal és
szöveges feladattal. Az összeadás

Minimum
követelmények
Tárgyak, személyek,
dolgok érzékelhető
tulajdonságainak
felismerése, válogatás
közös és eltérő
tulajdonságok alapján.
Számfogalom a 20-as
számkörben: biztos
számlálás, mérés.
Számok írása, olvasása. A
számok kéttagú összeg és
különbségalakjainak
felsorolása. Páros és
páratlan számok felismerése.
A számszomszédok
ismerete. Növekvő
számsorozatok képzése
adott szabály alapján.

Hozzátevés, elvétel
tevékenységgel,
megfogalmazása szóban.

Minimumot meghaladó
követelmények
Tárgyak, személyek,
dolgok tulajdonságainak
felsorolása, válogatása
adott és választott
tulajdonságok alapján.
A húszas szám-körben
biztos számlálás, mérés
segítség nélkül.
Darabszám, mérőszám,
biztos ismerete, megfelelő
használata.
Számnevek sorolása
növekvő és csökkenő
sorrendben.
Számok kettőnél több
tagra bontása önállóan.
Páros és páratlan számok
biztos ismerete.
A számok összeg- és
különbségalakjainak
előállítása lejegyzése eszközhasználat nélkül is.
A számszomszédok
biztos ismerete. Növekvő
és csökkenő számsorozatok folytatása.
Egyszerű szabály
felismerése.
Két és többtagú
összeadás, kivonás
értelmezése, lejegyzése.
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Tananyag

s

tagjainak felcserélhetősége. Több-tagú
összeadások. Két halmaz egyesítése:
hozzátevéssel konkrét esetekben. Egy
halmaz felbontása: elvétellel konkrét
esetekben.
Számok bontása két szám összegére.
Hiányos műveletek hiányzó számának
pótlása.
Képről művelet megfogalmazása, művelet
megjelenítése képpel, kirakással.

Összefüggése
k szöveges
feladatokban

Összefüggések a számok körében,
relációk.
Állítások igazság-tartalmának meg-ítélése.
Több megoldás keresése.
Tevékenységről, képről szöveges feladat
alkotása. Szöveges feladat megjelenítése
tárgyi tevékenységgel, rajzzal. Szövegről
szám-feladat alkotása. Számfeladatról
szöveg alkotása. Műveletek értelmezése
szöveg alapján. Matematikai szöveg
alkotása adott számfeladatokhoz.

Sorozatok

Tárgysorozatok képzése, mennyiségi
tulajdonságok, választott tulajdonság
szerinti periodikusság.
Sorozatok folytatása megadott, választott,
felismert szabály alapján.
Számsorozat képzés, növekvő, csökkenő
sorrendben, leolvasás számegyenesről.
A váltások megfigyelése, felismert
szabályok követése, periodikus
ismétlődések, ritmus értelmezése
mozgással, hanggal, szóval, számmal.
Egyszerű függvénykapcsolatban levő
elemek (tárgyak, személyek, szavak,
számok) összekeresése, párosítása.
Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok
jelölése nyíllal. Számok táblázatba
rendezése. Grafikonok, szabályjátékok
(gépjátékok). Egyszerűbb összefüggések,
szabályszerűségek.
Testek építése modell alapján. Síkidomok
előállítása tevékenységgel. Sík és térbeli
alakzatok szétválogatása tulajdonságok
alapján. Alakzatok néhány megfigyelt
tulajdonsága. Játékos tapasztalatszerzés
síktükörrel.
Tájékozódás, helymeghatározás, irányok,
irányváltoztatások.
Geometriai tulajdonságok felismerése,
viszonyítások, összehasonlítások.
Összehasonlítások, összemérések a
gyakorlatban (pl.: magasabb, rövidebb).

Függvények

Geometria

Mérés

Minimum
követelmények
Valamennyi két-tagú
összeg és különbség
ismerete húszas
számkörben.
Gyakorlottság az
összeadás, kivonás,
bontás, pótlás
alkalmazásában kirakás
segítségével, lejegyzés
számokkal. Egyszerű
összefüggések
megfogalmazása szóban
és írásban, lejegyzése
relációs jelek
alkalmazásával.
Egyszerű szöveges
feladat értelmezése
tevékenységgel, modell
választása.
Szövegösszefüggés
lejegyzése számokkal,
művelettel.

Egyszerű sorozat képzése
kirakással, rajzzal.
Növekvő és csökkenő
sorozatok felismerése,
képzése adott szabály
alapján.

Minimumot meghaladó
követelmények
Hiányos műveletek
hiányzó számának
pótlása.
Képről műveletek
megfogalmazása,
lejegyzése

Relációk biztos ismerete.
Alkalmazása nyitott
mondatokban.
Igaz, hamis állítások
igazság-tartalmának
biztos megítélése.
Szöveges feladat alkotása
képről, lejegyzése
számokkal. Szövegről
számfeladat alkotása.
Szám-feladatról szöveg
alkotása.
Növekvő és csökkenő
sorozatok folytatása
megadott, választott,
felismert szabály alapján.

Egyszerű
függvénykapcsolathoz
összetartozó elem párok
keresése.

Számok, mennyiségek
közötti kapcsolatok
felismerése, jelölése.
Számok táblázatba
rendezése.
Összefüggések,
szabályszerűségek
felismerése.

Térbeli és síkbeli
alakzatok azonosítása és
megkülönböztetése
néhány megfigyelt
geometriai tulajdonság
alapján.
Helymeghatározás a
tanult kifejezések
alkalmazásával (pl.: alatt,
fölött, mellett…).
Összehasonlítás, mérés
gyakorlati

Sík és térbeli alakzatok
tulajdonságainak
felsorolása.
Irányok helyes
használata.
Geometriai tulajdonságok
felismerése, felsorolása.

Mérőeszközök helyes
használata. Mérés,
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Valószínűség
, statisztika

Tananyag
Mérési eljárások: kirakás, egyensúlyozás.
Mérőeszközök. Mérés alkalmilag
választott egységekkel. Különböző
mennyiségek mérése azonos
mértékegységgel. Azonos mennyiségek
mérése különböző mértékegységekkel.
Mértékegységek: méter, kilogramm, liter.
Az idő: hét, nap, óra.
Kapcsolatok felismerése mennyiségek,
mértékegységek és mérőszámok között:
ugyanakkora egységből a nagyobb
mennyiségméréséhez több kell, a
kisebbéhez kevesebb. Ugyanannak a
mennyiségnek a méréséhez a nagyobb
egységből kevesebb kell, a kisebb
egységből több. Mérési tapasztalatok
megfogalmazása.
Események, ismétlődések játékos
tevékenység során. „Biztos”, „lehetséges
de nem biztos”, ”lehetetlen” érzékelése
találgatással, próbálgatással. Adatok
gyűjtése, ábrázolás oszlopdiagram
építésével (tárgyi tevékenység
formájában). Sejtések megfogalmazása,
tapasztalatok összevetése sejtésekkel,
megállapítások.

Minimum
követelmények
tevékenységgel, az
eredmény
megfogalmazása a tanult
kifejezésekkel.
A m, kg, l egységek
használata szám és
egyszerű szöveges
feladatokban.
A hét, nap, óra
időtartamok helyes
alkalmazása.

Minimumot meghaladó
követelmények
különböző
mennyiségekkel. Mérési
tapasztalatok
megfogalmazása,
lejegyzése.
Az óra helyes leolvasása.

Minimum
követelmények
Halmazok
összehasonlítása, meg- és
leszámlálás.
Viszonyítások: nagyobb,
több, hányszor akkora
megfogalmazása.
Darabszám, mérőszám
helyes használata. Biztos
számfogalom 100-ig.
A számok írása, olvasása.
Az egyes, tízes
fogalmának ismerete.
Tájékozottság a tízes
számrendszerben.
Számok helye a
számegyenesen, nagyság
szerinti sorrendje.
A számok néhány
tulajdonságának ismerete:
adott szám jellemzése a
megismert
tulajdonságokkal. A
számok közötti
kapcsolatok felismerése.

Minimumot meghaladó
követelmények
Halmazok biztos
összehasonlítása.
Számlálás kettesével,
hármasával, négyesével,
ötösével, tízesével
növekvő és csökkenő
sorrendben.
A tanult római számok
biztos ismerete, írása,
olvasása.
Biztos tájékozódás a
különböző beosztású
számegyeneseken. Egyes,
tízes számszomszédok
ismerete.
A számok tanult
tulajdonságainak
ismerete.

2. osztály:
Témakör

Tananyag

Számtan,
algebra;
számfogalom
a százas
számkörben

Elemek szétválogatása saját és megadott
szempont szerint. A természetes szám
fogalma a százas számkörben. A szám,
mint halmazok tulajdonsága.
Halmazok összehasonlítása: számlálás.
Megállapítások: mennyivel több,
mennyivel kevesebb elemet tartalmaz,
hányszor annyi. Meg- és leszámolás
kettesével, hármasával, négyesével,
ötösével, tízesével. A szám, mint
mérőszám.
Számok írása, olvasása 100-ig. Római
számok írása, olvasása az I, V, X jelek
segítségével. Számok bontása tízesek és
egyesek összegére. Algoritmusok
megfigyelése és követése a tízes
számrendszerben. Számok nagysága,
számszomszédok. Számok helye a
számegyenesen. Számok közelítő helye a
többféle beosztású számegyenesen.
Számok tulajdonságai: páros, páratlan, 5tel, 10-zel, 3-mal oszthatóság.
Számok kapcsolatai: számok nagyságának
vizsgálata (viszonyítás egy számhoz,
számszomszédok).
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Műveletek
értelmezése,
műveletvégzé
s

Műveletfogalom építése tevékenységgel:
kirakások, darabszám, mérőszám
megállapítása. Összeadás, kivonás
értelmezésének kiterjesztése a százas
számkörre. Szorzás bevezetése az egyenlő
tagok összeadásával, számlálás kettesével,
ötösével, tízesével. Szorzás, osztás,
bennfoglalás kirakással, jelölés bevezetése
(részekre osztás 15/5, bennfoglalás 15:5).
Maradékos osztás kirakással, maradék
jelölése.
Műveleti tulajdonságok. Összeadás: a
tagok felcserélhetősége,
csoportosíthatósága, összefüggés a tagok
növelése, csökkenése és az eredmény
között. Szorzás: a tényezők
felcserélhetősége.
Műveletek sorrendje. A tényezők
felcserélhetőségének értelmezése,
leolvasása tárgyi tevékenységről. Az
összeadás, kivonás kapcsolatai: pótlás,
hiányos kivonás, összeg, különbség
elvétele, a zárójel használatának
bevezetése. Szorzás és osztás kapcsolata.
Összeg és különbség szorzása, zárójel
használata. Három és többtagú összegek
kiszámítása. Kéttényezős szorzatok
kiszámítása a kisegyszeregyen kívüli
esetekben.

Összefüggése
k,
kapcsolatok

Megfigyelt mennyiségek, alakzatok
jellemzése állításokkal. Nyitott mondat
kiegészítése, igazsághalmazának keresése
kis véges alaphalmazon, egyszerűbb
esetekben megoldása. Nyitott mondatok
két vagy több változóval.
Összefüggések, kapcsolatok megállapítása
rajzról, lejegyzés számokkal. Alaphalmaz,
részhalmaz, kiegészítő halmaz szerepe a
nyitott mondat megoldásában. Nyitott
mondatokat igazzá, hamissá tevő elemek
keresése próbálgatással. Nyitott mondat
felírása ábra alapján.
Egyenes és fordított szövegezésű egyszerű
és összetett szöveges feladatok megoldása.
Képről szöveges feladat megfogalmazása.
Nyitott mondatról, műveletről szöveg
készítése. A szöveges feladatok
megjelenítése, értelmezése, leírása,
számokkal. Becslés, megoldás, válaszadás
szóban és írásban. A megoldás lépéseinek
visszaidézése.

Minimum
követelmények
Alapműveletek
(összeadás, kivonás,
szorzás, részekre osztás,
bennfoglalás, maradékos
osztás) értelmezése
kirakással. Műveletek
megoldása szóban.
A kisegyszeregy
biztonságos ismerete. A
számok közötti
kapcsolatok műveletekkel
történő megjelenítése.
Tagok
felcserélhetőségének
ismerete. Fordított
műveletek alkalmazása.
A műveletek közötti
kapcsolatok felismerése.
A kapcsolatok kifejezése
szóban.

Minimumot meghaladó
követelmények
Alapműveletek
értelmezése a különböző
feladattípusokban.
Műveletek megoldása
szóban és írásban.
Műveleti tulajdonságok
felismerése,
megfogalmazása,
alkalmazása.
Összefüggések
felismerése,
megfogalmazása.
A műveletek
sorrendjének biztos
alkalmazása. A zárójel
helyes használata.
Hiányos számfeladatok
megoldása.
Szorzás és osztás
kapcsolatának ismerete.
Összeg és különbség
szorzása, zárójel
használata.
Többtagú összeadások
kiszámítása. Két vagy
többtényezős szorzatok
kiszámítása. Szorzás
tíznél nagyobb
számokkal.

Állítások
megfogalmazása
tevékenységről, rajzról.
Állítások igazságának
megítélése. Nyitott
mondat kiegészítése,
igazzá tevése. Nyitott
mondat készítése ábráról.
Szöveges feladatok
értelmezése, megoldása:
- lejegyzés (ábrázolás)
- műveletek kijelölése
- számolás
- ellenőrzés
- válasz megfogalmazása.

Állítások igazságának
helyes megítélése. Igaz,
hamis állítások
létrehozása.
Két vagy több változós
nyitott mondatok
megoldása.
Összefüggések,
kapcsolatok
megállapítása, lejegyzése
számokkal.
Nyitott mondat alkotása
képről, rajzról.
Egyenes és fordított
szövegezésű egyszerű és
összetett szöveges
feladatok megoldása.
Többféle megoldás
keresése.
Képről szöveges feladat
megfogalmazása. Nyitott
mondatról, műveletről
szöveg készítése. A
szöveges feladat
megoldás lépéseinek
ismerete, helyes
alkalmazása,
visszaidézése.
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Minimum
követelmények
Adott szabályú sorozat
folytatása. Sorozatok
képzése.

Minimumot meghaladó
követelmények
Sorozatok készítése
önállóan választott
szempont alapján.
Szabályok felismerése.
Változó különbségű
sorozatok folytatása,
csökkenő és növekvő
irányba is.
Összetartozó elempárok
táblázatba rendezése,
összefüggések lejegyzése.
Függvénytáblázat
leolvasása, kiegészítése.

Sorozatok,
függvények

Tárgy-, rajz- és jelsorozatok kiegészítése,
folytatása adott vagy felismert összefüggés
szerint. Sorozatok készítése önállóan
választott szempont alapján. Egyenletesen
növekvő vagy csökkenő sorozatok.
Szabályok felismertetése, követése. A
kapcsolatok szavakkal való kifejezése. A
kapcsolatok kifejezése
különbségsorozattal. Sorozat elemeinek
megfigyelése, megállapítások (növekedés,
csökkenés, periodikusság). Sorozat
szabályának megfogalmazása szóban.
Egyszerű tapasztalati függvények.
Összefüggések keresése az adatok között.
Számpárok, számhármasok közötti
kapcsolatok megállapítása. „Gépjátékok”
összetartozó elempárok táblázatba
rendezése, összefüggések lejegyzése.
Függvénytáblázat kiegészítése, készítése,
leolvasása.

Geometria:
síkidomok,
testek,
transzformác
iók

Testek válogatása, osztályozása megadott
szempont szerint.
Építések kockákból, színes rudakból,
geometriai tulajdonságok érzékelése az
alkotások során. Testek másolása
modellről. Építések testekből. Építés
különféle helyzetben, tükörkép építése.
Síkidomok másolása, előállítása egy-két
feltétel szerint: kirakás, befedés, másolás
átlátszó papírral. Vonalzó, sablon
használata.
Tapasztalatgyűjtés egyszerű alakzatokról,
a megfigyelések megfogalmazása az
egybevágóság fogalmának alapozására.
Sokszögek néhány tulajdonsága. Téglalap,
négyzet, kocka, téglatest előállítása.
Kerület mérése tevékenységgel.
Egyszerű tükrözés megfigyelése, tükörkép
előállítása adott tengelyre.

Testek létrehozása
másolással megadott
egyszerű feltétel szerint.
Élek, csúcsok, lapok
felismerése, számbavétele
a kocka és a téglatest
esetében.
Síkidomok létrehozása
másolással, megadott
egyszerű feltétel szerint.
Csoportosítás, válogatás
tulajdonságok szerint.

Testek tulajdonságainak
felismerése,
megnevezése.

Mérhető
tulajdonságo
k, mérés

Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő
összehasonlító mérése. Mérés alkalmilag
választott és szabványegységekkel (m, dm,
cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc, nap, hét,
hónap, év). Gyakorlati mérések az egység
többszöröseivel.

Gyakorlati mérések a
tanult egységekkel. A
tanult szabvány
mértékegységek
ismerete? használata.

Biztonságos mérés a
tanult mérőeszközökkel,
mértékegységekkel.
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A
valószínűségi
szemlélet
alapozása

Adatok gyűjtése (megfigyelt történésekről,
mért vagy számlált adatok, árjegyzék
készítése). Adatok ábrázolása táblázat,
grafikon, oszlopdiagram segítségével. A
„biztos, nem biztos, valószínű, lehetséges”
fogalmak alapozása tevékenységgel.
Játékok, próbálgatások a fogalmak
tisztázására. Példák gyűjtése a véletlen,
lehetséges előfordulására. Adatokról
megállapítások leolvasása. Az elképzelés
és a valóság összevetése a gyakorlatban.

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

3. osztály:
Témakör

Tananyag

Számtan,
algebra;
számfogalom
1000-res
számkörben

Számok helye, közelítő helye a
számegyenesen, nagysága,
számszomszédai.
Számok tulajdonságai: oszthatóság 2-vel,
3-mal, 4-gyel, 5-tel,…
Számok képzése, számjegyek helyi és
alaki értéke.
Római számok leolvasása, írása I, V, X, D,
C jelekkel.
Számok kapcsolatai: osztója, többszöröse.
Számok összeg-, különbség-, szorzat-,
hányados és összetett alakjai.

Műveletek
értelmezése,
műveletvégzé
s

Műveletek értelmezése tevékenységgel,
rajzzal, elvontabb ábrákkal.
Összeg, különbség, szorzat, hányados
becslése, a „közelítő érték” fogalmának
bevezetése, számok körében.
Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők
felcserélhetősége, csoportosíthatósága,
összeg, különbség, szorzat, hányados
változásai.
Műveleti sorrend.
Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás
és kivonás, szorzás és osztás, összeg,
különbség szorzása.
Számolási eljárások szóban: összeadás,
kivonás, szorzás, osztás tízzel, százzal.
Összeadás és kivonás írásbeli művelettel,
írásbeli szorzás egyjegyűvel.

Minimum
követelmények
Halmazok
tulajdonságainak
felismerése, részhalmaz
jellemzése. Biztos
számfogalom 1000-es
számkörben. Számok
írása, olvasása 1000-ig.
Számok
nagyságrendjének és
helyiértékének biztos
ismerete. Számok
képzése, helyiérték
szerinti bontása.

Minimumot meghaladó
követelmények
Biztonságos tájékozódás
a különböző beosztású
számegyeneseken.
Számok tulajdonságainak
ismerete.
Számok helyi és alaki
értékének biztos ismerete.
A tanult római számok
biztos ismerete, írása.
Számok összeg-,
különbség-, szorzat-,
hányados és összetett
alakjainak ismerete és
alkalmazása.

Műveletek leolvasása
ábráról, megjelenítése
tevékenységgel.
Az alapműveletek
eljárásainak alkalmazása
szóban és írásban.

Összeg, különbség,
szorzat, hányados
közelítő értékének
megállapítása, becslése.
Műveleti tulajdonságok
biztos alkalmazása.
Műveleti sorrend helyes
megállapítása,
alkalmazása.
Írásbeli műveletek helyes
és nagy biztonsággal
történő alkalmazása.
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Összefüggése
k,
kapcsolatok

Összefüggések felismerése, kapcsolatok
leolvasása ábráról, rendezések, becslések.
Állítások igazságának eldöntése. Nyitott
mondat igazsághalmazának megkeresése
próbálgatással, véges alaphalmazokon.
Nyitott mondatok lejegyzése, megoldása.
Szöveges feladatok értelmezése,
megoldása modell segítségével. Szöveges
feladatról nyitott mondat készítése,
többféle megoldási mód keresése.
Matematikai modell (sorozatok,
táblázatok, rajzok, nyíldiagramok,
grafikonok) használata a szöveges
feladatok megoldásához.
Adott szabályú sorozat folytatása, sorozat
szabályának felismerése, megfogalmazás
szavakkal. Összefüggések felismerése a
sorozat elemei között. Tapasztalati adatok
táblázatba való lejegyzése. Adatok
táblázatba rendezése. Grafikonok.
Hozzárendelések, leképezések, megkezdett
párosítások folytatása.

Geometria:
síkidomok,
testek,
transzformác
iók

Testek építése szabadon és adott feltételek
szerint. Testek másolása modellről. Testek
szétválogatása egy és két tulajdonság
szerint.
Síkidomok előállítása szabadon,
másolással és egy- két feltétel
megkötésével. Kirakás, papírhajtogatás,
nyírás, vonalzó és körző használata.
Tengelyesen tükrös alakzatok előállítása
tevékenységgel: kirakás, nyírás, hajtogatás,
szöges táblán körülkerítés. Tájékozódás
vonalon, síkban, térben.
A téglalap és négyzet tulajdonságai:
oldalak, csúcsok, száma mérete,
összehasonlítás. Transzformációk,
nagyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás.

Minimum
követelmények
Egyszerű nyitott mondat
kiegészítése igazzá,
hamissá. Nyitott mondat
igazsághalmazának
megkeresése kis véges
alaphalmazon
behelyettesítéssel.
Szöveges feladatok
értelmezése, adatainak
lejegyzése, megoldási
terv készítése. Szöveges
feladat megoldása
közvetlenül az
értelmezésre szolgáló
tevékenységgel, ábrákkal
és matematikai modellel.
A számítások
helyességének ellenőrzése
és az eredmény
értelmezése.
Egyszerű sorozatok
szabályának
megállapítása. Egyszerű
sorozat folytatása.
Kapcsolatok keresése
táblázatok adatai között.
Testek építése modellről.
Síkidomok előállítása
tevékenységgel.
Téglalap, négyzet tanult
tulajdonságainak
felsorolása modell
segítségével.

Minimumot meghaladó
követelmények
Állítások igazságának
eldöntése. Nyitott mondat
lejegyzése, megoldása.
Szöveges feladat
megoldása,
tervkészítéssel. Szöveges
feladatról nyitott mondat
készítése, többféle
megoldási mód keresése.
Matematikai modellek
helyes használata a
szöveges feladatok
megoldásához.
Sorozat szabályának
megállapítása, helyes
folytatása.
Adatok táblázatba való
lejegyzése. Grafikonok
adatainak helyes
leolvasása.

Testek tulajdonságainak
ismerete.
Téglalap, négyzet
tulajdonságainak biztos
ismerete.
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Mérhető
tulajdonságo
k, mérés

Mérések alkalmi egységekkel a már
megismert mennyiségek körében.
Kerületmérés körülkerítéssel, területmérés
lefedéssel. Szög és térfogat mérése alkalmi
egységekkel, gyakorlatban. Mérés
szabvány egységekkel: m, dm, cm, mm, l,
dl, cl, ml, g, dkg, kg, km, hl, t. Az idő
mérése: óra, perc, másodperc. Egység,
mennyiség és mérőszám kapcsolata. Mérés
az egységek többszöröseivel.
Át- és beváltások konkrétan végrehajtott
mérések esetében. A mértékegységek
használata és átváltása szöveges és
számfeladatokban. Érzékszervi
megfigyelés alapján összehasonlítások
végzése a valóság tárgyairól, alakzatokról,
dolgokról. Kapcsolatok keresése
különböző mennyiségek között.

Valószínűség
, statisztika

Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése.
Adatok rendezése, ábrázolása, elemzése. A
„lehetséges”és „lehetetlen” tapasztalati
úton való értelmezése. A „biztos” és
„véletlen” megkülönböztetése.
Próbálgatások, sejtések, indoklások,
tippelések, tárgyi tevékenységek
kíséretében.

Minimum
követelmények
Mérés alkalmi és
szabvány egységekkel. A
gyakorlatban végrehajtott
mérések alapján a
mértékegység és
mérőszám kapcsolatának
megállapítása.
Át- és beváltások a tanult
mértékegységekkel
gyakorlati mérésekhez
kapcsolódva. A tanult
szabvány mértékegységek
gyakorlati alkalmazása.

Minimumot meghaladó
követelmények
A tanult mértékegységek
biztos ismerete. Egység,
mennyiség és mérőszám
kapcsolatának ismerete,
alkalmazása. Mérés az
egységek többszöröseivel.
A mértékegységek
használata és átváltása
szöveges és
számfeladatokban.

A „biztos” és „véletlen”
megkülönböztetése
konkrét tapasztalatszerzés
útján.

Adatok gyűjtése,
rögzítése, ábrázolása,
elemzése.

4. osztály:
Témakör

Tananyag

Számtan,
algebra;
számfogalom
10 000-res
számkörben

Számok írása, olvasása 10 000-ig. Római
számírás. Számok bontása, képzése a
számjegyek alaki-, helyi-, valódi értékének
értelmezése.
A számok nagysága, közelítő számok,
kerekített értékek a halmazok,
mennyiségek közvetítésével, számegyenes
használatával, a számrendszeres alak
tudatos értelmezésével.
A számok tulajdonságai, kapcsolatai,
szomszédai, összeg-, különbség-, szorzat-,
hányados és összetett alakjai. Törtszámok
előállítása tárgyi tevékenységgel,
értelmezése különféle mennyiségek
mérőszámaként. A negatív szám
fogalmának tapasztalati úton való
előkészítése.

Minimum
követelmények
Biztos számfogalom
tízezres számkörben.
Számok helyiérték
szerinti írása, olvasása.
Számok képzése, bontása.
Számok nagyságának és a
számjegyek különféle
értékének biztos ismerete.
A tízes, százas, ezres
számszomszédok
meghatározása.

Minimumot meghaladó
követelmények
Római számok biztos
olvasása, írása.
A számok alaki-, helyi-,
valódi értékének ismerete.
A kerekítés szabályainak
ismerete, helyes
alkalmazása.
Törtszámok előállítása,
értelmezése különféle
mennyiségek
mérőszámaként.
Negatív számok
leolvasása
számegyenesről,
hőmérőről.
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Műveletek
értelmezése,
műveletvégzé
s

A műveletek értelmezése tevékenységgel,
ábrával és szöveggel. Becslés, közelítő
érték megkeresése.
Műveleti tulajdonságok kiterjesztése a
tízezres számkörre. A műveletek közötti
kapcsolat tudatosítása. Összeadás, kivonás,
szorzás, osztás fejben kerek számok
esetében. Szorzás, osztás, tízzel, százzal,
ezerrel. Írásbeli összeadás, kivonás
négyjegyű számokkal. Írásbeli szorzás
kétjegyűvel, osztás egyjegyűvel. A zárójel
használata, műveleti sorrend.

Összefüggése
k,
kapcsolatok

Sorozatok,
függvények

A nyitott mondatok igazsághalmazának
megkeresése véges alaphalmazon,
egyszerű esetekben következtetéssel. A
tervszerű próbálgatás (közelítő módszer)
alkalmazása a megoldás keresésére.
Állítások tagadása, nyitott mondat
kiegészítése. A jelek értelmezése,
használata.
Szöveges feladatok értelmezése, az adatok
ábrázolása, modell készítése. Többféle
megoldási mód keresése. Alaphalmaz,
részhalmaz és kiegészítő halmaz
kapcsolatának értelmezése. Szöveges
feladatok tevékenységhez, rajzhoz
kapcsolódva. Szöveges feladatok
megoldása: Értelmezés, adatok kigyűjtése,
rendszerezése, modellkészítés (keresés,
választás) összefüggések elemzése, a
probléma megoldása, válasz
megfogalmazása, az eredmény összevetése
a valósággal.
Megkezdett sorozatok folytatása adott
szabály szerint. Összefüggések keresése az
egyszerű sorozatok elemei között.
Különbség- és hányados sorozat képzése.
Számtani sorozatok 10., 20., 100.
elemének megállapítása. Sorozatok
képzési szabályának keresése, kifejezése
szavakkal. Többféle folytatás lehetősége.
Adatok sorozatba rendezése, a folytatásra
vonatkozó sejtések megfogalmazása.
Hozzárendelések, leképezések. Számszámfüggvények sokféle formában.
Grafikonok építése, olvasása.

Minimum
követelmények
Szóbeli és írásbeli
műveletek értelmezése és
megoldása. A becslés,
ellenőrzés eszközként
való alkalmazása.
A helyes műveleti sorrend
ismerete és alkalmazása a
négy alapművelet
körében.

Minimumot meghaladó
követelmények
Szóbeli és írásbeli
műveletek nagy
biztonsággal való
megoldása.
Írásbeli műveletek:
összeadás, kivonás
négyjegyű számokkal,
szorzás, osztás kétjegyű
számmal.
Műveleti sorrend helyes
alkalmazása.

Szöveges feladathoz
tartozó számfeladat
alkotása, és ezzel a
szöveges feladat
megoldása. Adott halmaz
elemeinek szétválogatása
adott szempont szerint.
Nyitott mondat
igazsághalmazának
megkeresése véges
alaphalmazon.
Egyszerű és összetett
szöveges feladatok
megoldása. Megoldási
algoritmusok
alkalmazása.

Nyitott mondatok
igazsághalmazának
megkeresése. Állítások
tagadása.
Egyszerű, összetett,
egyenes és fordított
szövegezésű feladatok
megoldása. Algoritmusok
alkalmazása. Többféle
megoldás keresése.
Alaphalmaz, részhalmaz,
kiegészítő halmaz
kapcsolatának
értelmezése.

Sorozat szabályának
felismerése, sorozat
folytatása. A szabály
megfogalmazása egyszerű
formában. Összetartozó
elemek táblázatba
rendezése. Összefüggés
felismerése a táblázat
elemei között.

Különbség- és hányados
sorozat képzése,
folytatása. Számtani
sorozat elemeinek
meghatározása. Sorozatok
többféle folytatása
lehetőség szerint.
Grafikonok építése,
olvasása.

356

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakör

Tananyag

Geometria:
síkidomok,
testek,
transzformác
iók

Testek másolása modellről. Testek építése
adott feltételek szerint testekből, lapokból.
Testháló kiterítése, tervezése,
összeállítása: téglatest, kocka. Síkidomok
előállítása adott feltételekkel. Párhuzamos
és merőleges vonalak kifeszítése szöges
táblán. Az egybevágóság fogalmának
formálása tapasztalatszerzés útján,
síkidomok másolása, eltolás, tengelyes
tükrözés, elforgatás. Térbeli és síkbeli
tükörképek előállítása, tükrözés
párhuzamos és nem párhuzamos
tengelyekre. Nagyítás leszámolással is. A
hasonlóság fogalmának tapasztalati
előkészítése.
A hosszúság, űrtartalom, tömeg és idő
mérése alkalmi és szabvány egységekkel.
A mennyiségek szabvány
mértékegységeinek használata szám- és
szöveges feladatokban. Váltások különféle
mértékrendszerekben.
A terület mérése lefedéssel, a terület
kiszámítása a területegységek
összeszámolásával, térfogatmérés
kirakással, építéssel. Téglalap területének
mérése, számolás a kirakást felidéző
módon. Szögmérés derékszöggel, felével,
negyedével.
Adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolása
grafikonon. Táblázatok, grafikonok
készítése, leolvasása, értelmezése. Néhány
szám számtani közepének értelmezése, az
„átlag” fogalmának bevezetése, használata
adatok együttesének jellemzésére.
Valószínűségi játékok, kísérletek,
megfigyelések. A véletlen események
gyakoriságának megállapítása kísérletek
végzésével, ábrázolása oszlopdiagramon.
Sejtés megfogalmazása adott számú
kísérletben. A kísérleti eredmények
összevetése a sejtéssel, az eltérés
megállapítása és magyarázata.

Mérhető
tulajdonságo
k, mérés

Valószínűség
, statisztika

Minimum
követelmények
Adott feltételeknek
megfelelő geometriai
alakzatok építése síkban,
térben. Geometriai
tulajdonságok
felismerése, alakzatok
kiválasztása a felismert
tulajdonság alapján.
Transzformációk
létrehozása eltolás és
tükrözések segítségével.

Minimumot meghaladó
követelmények
Téglatest, kocka
testhálójának kiterítése,
tervezése, összeállítása.
Testek és síkidomok
előállítása adott feltételek
szerint. A párhuzamos és
merőleges ismerete,
rajzolása, előállítása.
Térbeli és síkbeli
tükörképek előállítása,
tükrözés.

Mérés szabvány
egységekkel. Át- és
beváltások a tanult
mértékegységekkel
gyakorlati mérésekhez
kapcsolva, illetve ilyenek
felidézése nyomán.
Számítások a kerület és
terület megállapítása.

Váltások különféle
mértékrendszerekben.
Kerület és terület
kiszámítása.

Adatgyűjtés táblázatok
leolvasásával. Példák
megfogalmazása a biztos,
a lehetséges és a
lehetetlen fogalmának
használatával.

Adatok gyűjtése,
leolvasása, ábrázolása
grafikonon. Táblázatok,
grafikonok készítése,
leolvasása, értelmezése.
Az átlag használata
adatok együttesének
jellemzésére.
Valószínűségi játékok,
kísérletek, megfigyelések
végzése, ábrázolása
oszlopdiagramon.
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Felső tagozat
1) Általános nevelési célok valamennyi évfolyamon
a) A megfigyelőképesség fejlesztése: Élmények aktív megfigyelésének, befogadásának, tudati
feldolgozásának képessége (érzékelés, észlelés, gondolkodás). Spontán érdeklődés,
kíváncsiság, figyelemkoncentráció, tudatos figyelem.
b) Kommunikációs képességek fejlesztése: Az anyanyelv és a szaknyelv helyes használata.
A gondolatok tartalmilag és nyelvileg szabatos kifejtésének képessége és szokása. Bővülő
passzív és aktív szókincs, a szakszavak és a matematikai jelrendszer felismerése, majd
tudatos használata. Szóbeli és írásbeli szövegek értelmezésének képessége. Hajlandóság,
igény és törekvés saját észrevételek, gondolatok nyelvileg helyes kifejtésére, illetve a
matematika jelrendszerével történő megfogalmazására. A mások közléseinek figyelmes
meghallgatása, a szövegek figyelmes olvasása.
c) Az önálló ismeretszerzésre nevelés: A tanulási tevékenységben felismert vagy szóban,
írásban közölt új ismeretek, fogalmak, összefüggések megértése, általánosítása, rendszerré
szervezése, új kapcsolatok keresése. A logikus gondolkodás képessége. A tanultak
megőrzése, beépítése a meglévő ismeretrendszerbe. Emlékezőképesség. A helyes tanulási
szokások
kiépülése.
Hajlandóság
és
törekvés
az
ismeretszerzésre,
mások
gondolatmenetének követésére, értékelésére, az összefüggések megértésére, a megértett
ismeretek tudatos megtanulására. Igény a hiányos vagy meg nem értett ismeretek
kiegészítésére. Az értelem nélküli bevésés elutasítása. Kötelességtudat.
d) A tanultak alkalmazására nevelés: A tanultak spontán vagy tudatos reprodukálása,
konkretizálása, átszervezése a feladatnak megfelelően. Fegyelmezett, konvergens
algoritmikus gondolkodás, kidolgozási képesség. A fokozatosan hosszabbodó és egyre
intenzívebbé
váló
szellemi erőkifejtés képessége.
Figyelemkoncentráció
és
figyelemmegosztás. Törekvés a tanultak begyakorlására, alkalmazhatóvá tételére.
Munkafegyelem, a munkával járó nehézségek vállalása, monotonitástűrés. Önellenőrzés. A
munkasikerek átélése.
e) Problémamegoldásra nevelés: A tanultak alkotó alkalmazásának képessége új ismeretek
feltárásában. Gondolkodási műveletek (például összehasonlítás, analízis, szintézis,
elvonatkoztatás,
általánosítás,
analógia).
Divergens
gondolkodási
képességek
(problémaérzékenység, képzelet, ötletgazdagság, rugalmasság, eredetiség). Érdeklődés a
megszokottól eltérő feladatok iránt. Önbizalom. Ambíció. A szellemi erőpróba igénye.
Hajlandóság a szokatlan feladathelyzetek és az esetleges sikertelenség vállalására.
Törekvés a feladatok sokoldalú megközelítésére, a korábbi elképzelések megváltoztatására,
újszerű megoldások keresésére. Akaraterő. Sikerélmény.
f) A gyakorlati alkalmazásra nevelés: Tapasztalatok és ismeretek a matematikai fogalmaknak,
módszereknek, eljárásoknak és gondolkodásformáknak a gyakorlatban, illetve más
tantárgyakban (tudományokban) történő alkalmazhatóságáról. Törekvés a matematika
eszközszerű alkalmazására. Annak a meggyőződésnek a kialakulása, hogy a matematikai
ismeretek és a matematikatanulás során kialakult képességek a mindennapi életben is
hasznosak és széles körben alkalmazhatók.
g) Esztétikai nevelés: A matematikai tartalom, egy-egy feladat, gondolatmenet esztétikájának
meglátása (egzaktság, teljesség, eredetiség, játékosság stb.). A gondolatok esztétikus
szóbeli kifejezése. Az írásbeli munka és a szerkesztések esztétikus elvégzése. Helyes
viselkedési formák ismerete és szokása. Az egzakt, teljes és célratörő gondolatmenet
igényének kialakulása. A pontatlan és a „pongyola” fogalmazás, a helytelen beszédforma és
intonáció stb. kerülése. Hajlandóság és törekvés az igényes, áttekinthető füzetvezetésre, a
helyes viselkedésre.
h) Közösségi együttműködésre nevelés: A közösség normáinak ismerete, a normák
alkalmazásának a szokása. Értelmi együttműködés képessége; mások gondolatmenetének
megértése,
értékelése,
alkalmazása.
A
közösség
normáinak
elfogadása.
Alkalmazkodóképesség, a beilleszkedés igénye. Közösségi szellem, segítőkészség. A
közösségben folyó munka pozitív értékelése.
i) Reális énkép kialakítása: A tanuló saját adottságainak, hajlamainak, képességeinek és
hibáinak ismerete, helyes értékelése. A céltudatosság megjelenése. Tudatos önfejlesztés.
Sikerélmények, önbizalom, ambíció. Pozitív énkép. A hiányosságok pótlására, jobb
eredményekre törekvés.
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2) Fejlesztési feladatok
a) Gondolkodási módszerek: A megfigyelőképesség, a problémaérzékenység, a rugalmas, ugyanakkor
fegyelmezett gondolkodás fejlesztése. Azoknak a képességeknek a fokozatos alakítása, amelyek
lehetővé teszik a problémák önálló meglátását és megoldását, az elvonatkoztatást és általánosítást,
mások magyarázatának megértését, szövegek önálló értelmezését, új ismeretek elsajátítását, a felismert
összefüggések képi, szóbeli, írásbeli kifejezését. Tervezés, ellenőrzés igényének kialakítása. A nyelv
logikai elemeinek helyes használata, a logikus gondolkodás alakítása. A gondolkodási módszerek egyre
tudatosabb alkotó alkalmazása. A matematika további tanulásához, illetve más tantárgyakban és a
mindennapi életben való eszközszerű alkalmazásához szükséges gondolkodási képességek és
beállítódás kialakítása. A középiskolába készülő tanulók a 8. évfolyam végére váljanak képessé az
induktív és a deduktív ismeretszerzésre egyaránt. A konkrét példákban megfigyelteket legyenek
képesek általánosítani, a megismert fogalmakat tudják definiálni, az összefüggéseket tételként
megfogalmazni, ismerjék a különbséget a sejtés és a bizonyítás között. Ugyanakkor az elvont
összefüggéseket, szabályokat legyenek képesek értelmezni, bizonyítani, konkrét példákban alkotó
módon alkalmazni.
b) Számtan, algebra: A szám- és műveletfogalom elmélyítése, bővítése, magasabb absztrakciós szintre
emelése. A számolási rutin biztossá tétele. A logikus, fegyelmezett, algoritmikus gondolkodás, az
önellenőrzés igényének és képességének alakítása, következetesség. A szöveges feladatok megoldása
során a szövegértelmező képesség fejlesztése, a valóság és a matematika elemi kapcsolatainak
felismertetése. A racionális számkör fokozatos kiépítése, a racionális számokkal végzett műveletek
biztos ismerete. A 8. évfolyam végére gyakorlottság a négy alapművelet elvégzésében a teljes racionális
számkörben, tetszőleges alakban adott számokkal. Az ezzel kapcsolatos ismeretek és eljárások olyan
szintre emelése, amely lehetővé teszi ezek eszközszerű alkalmazását a matematika egyéb témaköreiben,
más tantárgyak tanulása során, és a mindennapi életben. Az általános összefüggések kutatásának,
szabatos megfogalmazásának és bizonyításának igénye. A zsebszámológép rutinszerű használatának
elsajátítása.
c) Összefüggések, függvények, sorozatok: A matematikában központi szerepet játszó relációk
fogalmának és tulajdonságaiknak a tudatosítása a matematika különböző témaköreihez kapcsolódóan. A
megfigyelő-, összehasonlító képesség, a rugalmas, ötletgazdag, problémameglátó és problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése. A számolási rutin alakítása. Késztetés a többféle megoldás (matematikai
modell) keresésére és az önellenőrzésre. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése a
tapasztalati függvények vizsgálata során. A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer előkészítése a
tudatosítás és az elnevezések fokozatos bevezetésével. Az egyenes és a fordított arányosság alapos
kimunkálása úgy, hogy a tanulók ezeket az ismereteket a matematika egyéb témaköreiben is legyenek
képesek alkalmazni, illetve megfeleljenek a 7. és 8. osztályos földrajz-, fizika-, kémiatanítás stb.
igényeinek. Az induktív és a deduktív fogalomalkotás képességének alakítása a fogalmak közti
kapcsolatok tudatosításával, az általános összefüggések felismertetésével, megfogalmazásával és
alkalmazásával. A problémaérzékenység, ötletgazdagság fejlesztése különböző megoldások
keresésével.
d) Geometria, mérés: A megfigyelőképesség, a fogalomalkotó és problémamegoldó képi gondolkodás és
a térszemlélet fejlesztése, fokozatosan magasabb szintre emelése a korábban megismert fogalmak,
összefüggések tudatosításával, általánosításával, elvontabb szintre emelésével. A halmaz- és
függvényszemlélet alkalmazása geometriai problémák megoldásában. A mérésekhez kapcsolódóan a
szám- és a műveletfogalom további mélyítése, a számolási biztonság növelése. A matematika gyakorlati
alkalmazhatóságának felismertetése. Megfelelő jártasság kialakítása a körző és a vonalzó, illetve a
mérőeszközök használatában; a kézügyesség fejlesztése, a pontos, esztétikus munkavégzésre törekvés.
Gyakorlottság a mennyiségek becslésében és mérésében, a mértékegységek átváltásában, az alapvető
szerkesztési eljárások alkalmazásában. A 7. és a 8. osztályos matematika, illetve más tantárgyak sikeres
tanulásához és a tanuló mindennapi életéhez szükséges geometriai látásmód, térszemlélet,
ismeretrendszer és képességek megalapozása, alakítása. A tehetséges, illetve a gimnáziumba készülő
tanulók esetében annak a megláttatása, hogy a matematikában a fogalmakat definiáljuk, a felismert
összefüggéseket logikai következtetések útján bizonyítjuk.
e) Valószínűség, statisztika: A megfigyelő-, elemzőképesség és a matematikai szemlélet fejlesztése. A
mindennapi élet matematikai vonatkozásainak és a matematika gyakorlati alkalmazhatóságának
felismertetése. Tervszerűség. A mindennapi véletlen jelenségek értelmezése. Az elmúlt években
szerzett tapasztalatok rendszerezése, tudatos szintre emelése.

359

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
3) A nem szakrendszerű oktatásban fejlesztendő kompetenciák
a) Alapvető (reproduktív) matematikai kompetenciák:
(1) Számlálás, megszámolás képessége
(2) Mennyiségi következtetés, mérés, mértékegység-váltás képessége
(3) Az alapműveletek elvégzésének képessége
(4) Az alapműveletek használatának képessége
(5) Törtek, százalékok használatának képessége
(6) Fejben és írásban végzett számítások képessége
(7) Becslés képessége
b) Gondolkodási képességek:
I) Halmazszemlélet, rendszerezés fejlesztése:
(1) Konkrét dolgok rendszerezésének képessége
(2) Rendszerszemlélet fejlesztése, rész-egész észlelése
II) Logikai műveletek fejlesztése:
(1) Relációk felismerésének képessége
(2) Állítások logikai értékének eldöntése
(3) Biztos, lehetséges, lehetetlen fogalmának megkülönböztetése
III) Gondolkodási műveletek fejlesztése:
(1) Következtetések (induktív és deduktív) képessége
(2) Elemzőképesség
(3) Analógiák felismerésének képessége
(4) Problémaérzékenység, problémamegoldás képessége
(5) Indoklás, helyes megoldás igazolásának képessége
IV) Kombinativitás fejlesztése:
(1) Elemek sorbarendezésének képessége
(2) Elemek kiválasztásának képessége
(3) Ábrák (fadiagram, útdiagram) olvasásának, készítésének képessége
V) Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése:
(1) Statisztikai adatok helyes értelmezésének képessége
(2) Valószínűség becslésének képessége
c) Tanulás, ismeretszerzés képessége:
(1) Figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése
(2) Emlékezet fejlesztése
(3) Feladattartás képességének fejlesztése
(4) Eredetiség, kreativitás (több megoldási út keresése) fejlesztése
d) Kommunikáció (anyanyelvi) fejlesztése:
I) Szókincs, szóbeli kommunikáció fejlesztése:
(1) Szaknyelv használatának képessége (pontos fogalomkialakítás)
(2) Prezentáció, érvelés képessége
II) Szövegértés, írásbeli kommunikáció fejlesztése:
(1) Utasítások megértésének képessége
(2) Szöveges feladatok értelmezésének képessége
(3) A megoldáshoz szükséges információk, adatok gyűjtésének képessége
e) Függvényszemlélet fejlesztése:
(1) Összefüggések felismerésének, leírásának képessége
(2) Változó mennyiségek közötti kapcsolatok felismerésének képessége
(3) Arányossági kapcsolatok felismerésének képessége
(4) Arányos következtetések képessége
(5) Táblázatok, grafikonok értelmezésének képessége
(6) Táblázatok, grafikonok készítésének képessége (grafikus megoldás)
f) Térszemlélet, tájékozódás fejlesztése:
(1) Tájékozódás képessége síkban és térben
(2) Tulajdonságok megfigyelésének képessége síkban és térben
(3) Testek építése, ábrázolása, térlátás képességének fejlesztése
(4) Adott tulajdonságú ponthalmazok keresésének képessége
g) Tanulási módszerek fejlesztése, helyes tanulási szokások kialakítása:
I) Önálló tanulási stratégiák kialakítása:
(1) Tapasztalatból kiinduló ismeretszerzés (eszközhasználat) képessége
(2) Önálló munkavégzés képessége
(3) Taneszközök (füzet, könyv) helyes használatának kialakítása

360

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
(4) Időbeosztás képessége
(5) Meglévő ismeretek felhasználásának képessége
II) Feladatmegoldás (szöveges feladat) algoritmusának kialakítása:
(1) Lényegkiemelés, szükséges adatok kiemelésének képessége
(2) Tervezés képessége
(3) Eredmény becslésének képessége
(4) Eredmények ellenőrzésének képessége
(5) Diszkusszió, több megoldás keresésének képessége
h) Szociális kompetenciák fejlesztése:
I) Együttműködő munkavégzés képessége:
(1) Észrevételek, gondolatok megfogalmazásának képessége
(2) Vita, érvelés megfelelő módjának kialakítása
(3) Más meghallgatása, tolerancia fejlesztése
(4) Konfliktuskezelés, kompromisszum keresésének képessége

4) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály:
Témakör

Tananyag

Minimum követelmények

Gondolko
dási
műveletek
(Valamen
nyi
témakörh
öz
kapcsolód
va
folyamato
san)

Halmazok, logika
Adott halmazokról állítások
megfogalmazása és vizsgálata,
állítások igazságának eldöntése.
Alaphalmaz, nyitott mondat,
igazsághalmaz fogalma, adott nyitott
mondat igazsághalmazának
meghatározása, ábrázolása
(számegyenesen).
Halmazok megadása tulajdonsággal,
ismert halmazok elemeinek
összehasonlítása, rendezése
különböző szempontok szerint.
Ismert halmazok egymáshoz való
viszonyának vizsgálata
(részhalmazok képzése, a kiegészítő
halmazuk előállítása, két, három
halmaz metszetének és
egyesítésének képzése),
megjelenítése halmazábrán.
A logikai „és”, „vagy”, a „minden”, „van
olyan” kifejezések és tagadásuk
használata konkrét véges halmazokon
és jól ismert végtelen halmazokon.
Matematikai szövegek értelmezése.
Egyszerű és összetettebb szöveges
feladatok megoldása a matematika
minden témaköréhez kapcsolódóan.
Adatok lejegyzése, ábrázolása, a közöttük
fennálló kapcsolatok megértése.
Felesleges adatok, ellentmondó adatok,
hiányzó feltételek megállapítása.
Megoldási terv készítése. Az eredmény
becslése, kiszámítása, ellenőrzése,
értelmezése a szöveg alapján.
Valamennyi lehetséges megoldás

Ismert elemeket
tartalmazó halmaz
elemeinek
csoportosítása,
rendezése,
rendszerezése adott
szempont szerint.
Egyszerű szövegek
értelmezése, lefordítása
a matematika nyelvére.
A „nem”, a logikai „és”,
valamint a „minden”,
„van olyan” kifejezések
alkalmazása.
Ismert alaphalmaz
elemeiről annak
eldöntése, hogy igazzá
tesznek-e egy nyitott
mondatot vagy sem.

Egyszerűbb szöveges
feladatok értelmezése,
adatok
lejegyzése,
feladat
komplett
megoldása
egy-két
lépésben.

Minimumot meghaladó
követelmények
Ismert elemeket
tartalmazó két halmaz
metszetének és
egyesítésének képzése,
a metszet, illetve az unió
elemeinek felsorolása.
Az „alaphalmaz”, „nyitott
mondat”, „igazsághalmaz”
kifejezések ismerete.
Törekvés a szaknyelv
helyes használatára, a
felismert, illetve elsajátított
fogalmak, tulajdonságok,
összefüggések szóbeli
megfogalmazására konkrét
esetben, a szemléletre
támaszkodva.

Matematikai szövegek
elemzése, értelmezése.
Összetettebb szöveges
feladatok
komplett
megoldása.
Szövegalkotás.
A szaknyelv helyes
használatára
törekvés
(szóbeli
megfogalmazásoknál,
definícióknál, felismert
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Témakör

Tananyag

Minimum követelmények

keresése. A megoldás során a tanult
műveleti tulajdonságok és eljárások
alkalmazása. Szövegalkotás.
Ismerkedés a szaknyelv helyes
használatával a felismert illetve elsajátított
fogalmak, összefüggések szóbeli
megfogalmazásában.
Kombinatorikus feladatok
Egy feltétel rendszeres változtatása, a
lehetőségek megtalálása, táblázatba
foglalása.
Ismerkedés egyszerű folyamatábrákkal.
Számok,
mennyiség
ek
(22 óra)

Algebrai
műveletek
(30 óra)

Természetes számok
A számkör bővítése 1 millióig. Az alaki
érték, helyiérték, tényleges érték
kapcsolata, helyiérték szerinti bontás.
Számok írása, olvasása az 1 milliós
számkörben.
Számok helye a számegyenesen,
nagyság szerinti összehasonlításuk,
rendezésük.
Számok egyes, tízes, százas stb.
szomszédai. Kerekítés, a kerekített
érték kifejezése kettős
egyenlőtlenséggel.
Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal….
Hosszúság és tömeg mérése, fizetés
Euróval.

1 milliós számkörben:
Számok bontása
helyiérték szerint, illetve
a bontott alakból a szám
felírása.
Számok írása, olvasása;
nagyság szerinti
összehasonlításuk,
rendezésük; adott
nagyságrendre
kerekítésük.
Tájékozódás az
egyesével, tízesével,
százasával stb.
beosztott
számegyenesen.
Hosszúság és
tömegbecslése, mérése
a tanult
mértékegységekkel.
Mennyiségek megadása
más mértékegységekkel
egyszerű, szemléletes
példákon.

Tizedestörtek értelmezése
A tízes számrendszer helyiértéktáblázatának kibővítése az
egészeknél kisebb helyiértékekre is.
A tizedestörtek értelmezése, írása,
olvasása.
Tizedestörtek helye a
számegyenesen, egyszerűsítésük,
bővítésük, nagyság szerinti
összehasonlításuk, rendezésük.
Adott pontosságú szomszédaik
megállapítása, kerekítésük.

Tízezred nagyságrendig
tizedestörtek írása,
olvasása, a számjegyek
jelentésének ismerete.
Egyszerűsítésük,
bővítésük, nagyság szerinti
összehasonlításuk.
Ábrázolásuk
számegyenesen tizedekre,
századokra stb. történő
beosztás esetén.
Adott nagyságrendre
kerekítésük.
Természetes számok és
tizedestörtek szorzása,
osztása 10-zel, 100-zal,
1000-rel.
Írásbeli műveletek

Műveletek természetes számokkal
és tizedestörtekkel:
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás
becslése kerekített értékekkel.
A műveletek elvégzése természetes

Minimumot meghaladó
követelmények
szabályoknál).

Egyszerű
kombinatorikus
feladatokban az elemek
kiválogatása, rendezése
az
adott
feltételnek
megfelelően.
Az „alaki érték”,
„helyiérték”, „tényleges
érték” fogalmak
értelmezése, helyes
használatuk.
Tájékozódás esetleg nem
egyesével, tízesével,
százasával stb. beosztott
számegyenesen is, ha
tetszőlegesen adott két
szám helye.
A mérésekről tanultak
alkalmazása szöveges
feladatokban.

Tizedestörtek közelítő
helyének ábrázolása
számegyenesen becsléssel,
nagyság szerinti
rendezésük.

A műveletek írásbeli
eljárásainak tudatos és
biztos alkalmazása. A
műveletekben szereplő
komponensek

362

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakör

Összefügg
ések,
nyitott
mondatok
(14 óra)

Geometria
i
alakzatok
(20 óra)

Tananyag

Minimum követelmények

számokkal és tizedestörtekkel. (tört
szorzása és osztása természetes
számmal). Írásbeli osztás többjegyű
osztóval. A műveletekben szereplő
komponensek megnevezése.
A műveletek inverze, az ismeretlen
komponens kiszámítása. A
komponensek változtatásainak
hatása az eredmény változására. A 0
és az 1 szerepe a műveletekben.
Műveleti tulajdonságok, vizsgálata
konkrét számfeladatokhoz
kapcsolódva.
Osztók, többszörösök. Oszthatósági
feltételek keresése. Közös osztók,
közös többszörösök keresése
próbálgatással.
Zárójelek használata. Zárójeles kifejezés
felírása zárójel nélkül. Összeg, különbség,
szorzat, hányados szorzása, osztása.
Műveletek helyes sorrendje.
Összefüggések, sorozatok:
Adatok rendezése táblázatba,
táblázatba foglalt adatok értelmezése.
Grafikonok, diagramok olvasása,
elemzése. Tapasztalati függvények
ábrázolása mérések és táblázatok
alapján.
Sorozat elemeinek felírása adott szabály
alapján (A sorozat folytatása mindkét
irányban a természetes számokról és
tizedestörtekről tanultak alkalmazásával.)
Néhány elemmel adott sorozathoz
különböző szabályok megfogalmazása

eredményének
becslése.
A műveletek írásbeli
eljárásainak
alkalmazása.
Természetes szám
osztása természetes
számmal úgy is, hogy a
hányados véges vagy
végtelen szakaszos
tizedestört. A kivonás és
az osztás ellenőrzése az
inverz műveletek
alkalmazásával is.
A műveletek helyes
sorrendben való
végrehajtása, zárójelek
figyelembevétele, a
számítás menetének
megtervezése.

Arányos következtetések:
A mindennapi élettel kapcsolatos
szöveges feladatok megoldása.
Egyenes arányos következtetések: egyről
többre, többről egyre, többről többre. Sok
adat kezelése táblázattal.
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Egyszerű egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldása
tervszerű próbálgatással,
lebontogatással (egy-két lépésben).
Egyenlőtlenségben az ismeretlen
komponens lehetséges értékeinek
keresése, a megoldás ábrázolása
számegyenesen.

Egyszerű, szöveges
feladatok komplett
megoldása, egy lépéses
arányos következtetések
(következtetés egyről
többre, többről egyre).
Nyitott
mondatok
alkalmazása
más
témakörökben
(műveletek
hiányzó
komponenseinek
meghatározása).

Alakzatok síkban és térben:
Test, felület, sík, vonal, egyenes, pont,
félegyenes, szakasz. Egyenesek kölcsönös
helyzete a térben és a síkban (az
általánosítás igénye nélkül). A vonalzó
és a körző használata, szakaszmásolás,

Párhuzamos és
merőleges egyenesek
felismerése és
előállítása. A vonalzó
(derékszögű) és a körző

Tapasztalati függvények
összetartozó értékeinek
leolvasása diagramról,
grafikonról.
Tizedestörtekkel végzett
műveletekkel is:
Táblázatok hiányzó
elemeinek pótlása adott,
egyszerű szabály alapján.
Egyszerű sorozatok
hiányzó elemeinek pótlása
adott szabály alapján.

Minimumot meghaladó
követelmények
megnevezése.
A műveletek legfontosabb
tulajdonságainak ismerete
és alkalmazása az
egyszerűbb megoldási mód
keresésében. A műveletek
és inverzeik kapcsolatának
ismerete és alkalmazása a
számítások ellenőrzésében
és egyenletek,
egyenlőtlenségek
megoldásában.
Összetett számfeladatok
megoldása tizedestörtekkel
is.

Tapasztalati függvények
grafikonjának
elkészítése és
elemzése.
Táblázatok hiányzó
elemeinek pótlása adott,
illetve felismert szabály
alapján. Többféle szabály
megfogalmazása.
Sorozatok hiányzó
elemeinek pótlása adott,
illetve felismert szabály
alapján. Többféle szabály
megfogalmazása.
Összetettebb szöveges
feladatok komplett
megoldása, több lépéses
arányos következtetések
(következtetés többről
többre).
Egyenletek,
egyenlőtlenségek
megoldása tervszerű
próbálgatással vagy inverz
műveletek alkalmazásával.

A tanult elnevezések (test,
felület, vonal, pont; lap, él,
csúcs; egyenes, félegyenes,
szakasz; tér, sík;
merőleges, párhuzamos)
megértése és helyes
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Tananyag
merőleges és párhuzamos egyenesek
előállítása.
A síkidomok és a sokszög fogalma,
vizsgálata; oldal, csúcs, átló,
konvexitás.
A téglalap, a négyzet fogalma,
tulajdonságaik, e fogalmak közti
kapcsolatok.
Testek építése, vizsgálata; lapok,
élek, csúcsok a testen, helyzetük,
kapcsolataik. Testek ábrázolása.
Téglatest, kocka építése, hálózatuk.

Törtek
(20 óra)

Geometria
i
vizsgálato
k,
szerkeszté
sek
(12 óra)

Kerület, terület, felszín, térfogat:
A kerület fogalma, téglalap és négyzet
kerülete.
A terület, a felszín, a térfogat
szemléletes fogalma, mérése és
mértékegységei.
A téglalap, négyzet területe. A téglatest, a
kocka felszíne.
A téglatest térfogata, kapcsolat térfogat és
űrtartalom között, az űrtartalom mérése.
Törtek értelmezése:
A tört kétféle értelmezése szemlélet
alapján. Elnevezések a törtalakkal
kapcsolatban. A törtek megjelenítése
eszközzel, rajzzal, helyük a
számegyenesen, egész szomszédaik.
A törtek, mint mennyiségek
mérőszámai. Törtszámok, tört alakú
számok, egynél nagyobb törtek
vegyesszám alakja.
A törtek bővítése, egyszerűsítése
tapasztalati alapon. Közös nevezőre
hozásuk a szemléletre támaszkodva a
legegyszerűbb esetekben. Nagyság
szerinti összehasonlításuk,
rendezésük.
Műveletek törtekkel:
Egyenlő nevezőjű törtek összeadása,
kivonása. Különböző nevezőjű törtek
összeadása, kivonása, ha a nevezők
szemlélet alapján könnyen közös
nevezőre hozhatók. Törtek szorzása,
osztása természetes számmal.
Tört átalakítása tizedestörtté. Véges
tizedestört felírása törtalakban.
Ponthalmazok:
Alakzatok (ponthalmazok)
távolsága.
Adott tulajdonságú pontok keresése
vonalon, síkban, térben.
A kör és a gömb, mint adott
tulajdonságú ponthalmaz. A körrel
kapcsolatos fogalmak, kör előállítása.

Minimum követelmények
használata szakaszok
másolásában,
párhuzamosok és
merőlegesek
előállításában.
Alakzatok adott
szempontok szerinti
csoportosítása.
Téglalap, négyzet
legfontosabb
tulajdonságainak
felsorolása szemlélet
alapján, előállításuk.
Téglalap, négyzet
kerületének és területének
kiszámítása.
A terület, a térfogat, az
űrtartalom
mértékegységeinek
átváltása.
Számításokban a
tizedestörtekről tanultak
alkalmazása.

Minimumot meghaladó
követelmények
használata.
Alakzatok adott
szempontok szerinti
csoportosítása több
tulajdonság egyidejű
figyelembevételével.

A térfogat, az űrtartalom
mértékegységei közti
kapcsolat ismerete.
A téglatest és a kocka, mint
speciális téglatest
hálójának elkészítése;
felszínének, térfogatának
kiszámítása.

A törttel kapcsolatos
elnevezések ismerete.
Konkrét törtek
értelmezése a
szemléletre
támaszkodva. Törtek
egyszerűsítése,
bővítése; nagyság
szerinti
összehasonlításuk
esetleg eszköz vagy rajz
segítségével.

A törttel kapcsolatos
elnevezések helyes
használata. A tört kétféle
értelmezésének
alkalmazása a törtek
előállításában,
számegyenesen való
ábrázolásában stb.
Szemlélethez jól
kapcsolódó feladatokban
a törtrész
meghatározása.

Egyenlő nevezőjű törtek
összeadása, kivonása.
Törtek szorzása, osztása
természetes számmal.

Különböző nevezőjű
törtek összeadása,
kivonása (ha a nevező
egyjegyű vagy szemlélet
alapján könnyen közös
nevezőre hozható).

Két ponthalmaz
távolságának
meghatározása
egyszerű, szemléletes
esetekben.
Adott sugarú kör
előállítása.

A körvonal, mint adott
tulajdonságú ponthalmaz,
illetve a körrel kapcsolatos
elnevezések ismerete.
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Egész
számok
(15 óra)

Valószínű
ség.
statisztika
(valamenn
yi
témakörh
öz

Tananyag
A szakaszfelező, mint adott tulajdonságú
ponthalmaz előkészítése.
Szerkesztések:
Euklideszi szerkesztések bevezetése.
Háromszög szerkesztése három
oldalból.
Szakaszfelező merőleges fogalma,
megszerkesztése, alkalmazása
egyszerű szerkesztésekben: egyenes
adott pontján áthaladó merőleges
szerkesztése.
Téglalap és négyzet szerkesztése.
Szögek:
A szög, mint szögtartomány.
Elnevezések a szöggel kapcsolatban.
Szögfajták. Szögek mérése alkalmi és
szabvány egységekkel. A szögmérő
használata, szögrajzolás,
szögmásolás.
Távolság- és szögmérés, tájékozódás
térképen.
Egészek értelmezése:
Ellentétes mennyiségek, a negatív
egész számok értelmezése a
szemléletre támaszkodva.
Számhalmazok (természetes számok,
egész számok, ezek viszonya).
Egész számok megjelenítése
különböző modellekkel.
Az egész számok helye a
számegyenesen, rendezésük.
Számok ellentettje, abszolút értéke.
Egészek alkalmazása, műveletek:
Az egész számok összeadásának,
kivonásának értelmezése, elvégzése
közvetlenül a szemléletre támaszkodva,
kis abszolút értékű számok esetén, az
általános szabályok megfogalmazásának
igénye nélkül. Műveletek ábrázolása
modellekkel, vektorokkal.
Egészek szorzása, osztása természetes
számmal, előjeles számokkal végzett
műveletek bevezetése.
A síkbeli derékszögű koordinátarendszer; tájékozódás a négy
síknegyedben.
Tanultak kiterjesztése egész számokra:
kapcsolatok ábrázolása a koordináta
rendszerben, grafikonok, táblázatok,
nyitott mondatok, sorozatok.
Véletlen események megfigyelése.
A biztos, a lehetséges és a lehetetlen
esemény fogalmának alakítása.
A tanulók által gyűjtött és
táblázatokban talált statisztikai adatok
vizsgálata, ábrázolása grafikonon,

Minimum követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Háromszög
szerkesztése három
oldalból.
Szakaszfelező
merőleges
megszerkesztése,
alkalmazása téglalap
szerkesztésénél.

Szöggel kapcsolatos
elnevezések (szár, csúcs),
a hegyesszög, derékszög,
tompaszög ismerete.
Szögmérő használata,
adott nagyságú szög
megrajzolása, megmérése.

Az egyenesszög, mint
egység alkalmazása.
Szögmérés
mértékegységeinek
átváltása.
A szög fogalmának, és a
szögfajtáknak az ismerete.

A legfontosabb
elnevezések, fogalmak
megértése.
Konkrét számok
ellentettjének és
abszolút értékének
megállapítása.
Az egész számok
ábrázolása
számegyenesen,
összehasonlításuk.
Kis abszolútértékű egész
számok összeadása,
kivonása a szemléletre
támaszkodva.
A koordináta-rendszer
ismerete, pontjainak
rendezett számpárral
történő jellemzése, adott
számpárhoz tartozó
pontok megkeresése.
Egyszerű, szemléletes
feladatok megoldása
egész számokkal.

Ellentétes mennyiségek
értelmezése. A számkör
bővítésével kapcsolatos
elnevezések tudatos
használata.

Néhány szám,
mennyiség átlagának
kiszámítása.

Események
megfigyelése, biztos,
lehetséges, lehetetlen
események
kiválasztása.
Adatok gyűjtése,

Egész számok összeadása,
az általános szabályok
megfogalmazásának igénye
nélkül.
Egészek szorzása és
osztása természetes
számmal egyszerű
esetekben (fejszámolással).
Összetettebb feladatok,
számfeladatok megoldása
egész számokkal.
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va
folyamato
san)

Tananyag

Minimum követelmények

diagramon. Grafikon, diagram
olvasása, értelmezése.
Több szám számtani közepe.

Minimumot meghaladó
követelmények
rendezése, adatok
elemzése, értelmezése,
ábrázolása grafikonnal,
diagrammal. Grafikonról
adatok leolvasása.

6. osztály:
Témakör

Tananyag

Gondolkodás
i módszerek

A halmazalgebrai és logikai
fogalmak eszközszerű alkalmazása
más témakörökben, konkrét
feladatokban az ismeretek feltárására,
rendszerezésére, a fogalmak közti
kapcsolatok megláttatására,
jellemzésére.
Állítások igazságának eldöntése,
igaz, hamis állítások
megfogalmazása. „Minden”, „van
olyan”, „nem”, „és”, „vagy” és más
velük egyező értelmű kifejezések
használata adott véges halmazokra,
egyszerű végtelen halmazokra és
halmazoktól függetlenül is különféle
matematikai témákkal kapcsolatban. A
„ha ..., akkor ...” logikai szerkezet
használata konkrét feladatokban
(ismerkedés szintjén).
A bővülő tartalomnak megfelelő
matematikai szövegek értelmezése.
Egyszerű és összetettebb szöveges
feladatok megoldása a matematika
minden témaköréhez kapcsolódóan.
Szövegalkotás. A szaknyelv helyes
használata a felismert, illetve
elsajátított fogalmak, összefüggések,
gondolatmenetek szóbeli
megfogalmazásában.
Kapcsolat az informatikával.
Kombinatorikai gondolatmenetek
eszközszerű alkalmazása konkrét
feladatokban (például adott szám
összes osztójának, adott sokszög
összes átlójának, adott kísérlet
összes kimenetelének
megkeresésében).

Minimum
követelmények
Ismert elemeket
tartalmazó halmaz
elemeinek
csoportosítása,
rendezése,
rendszerezése egy
vagy két adott
szempont szerint.
A „nem”, a logikai „és”,
valamint a „minden”,
„van olyan” kifejezések
alkalmazása.
Ismert alaphalmaz
elemeiről annak
eldöntése, hogy igazzá
tesznek-e egy nyitott
mondatot vagy sem.

Minimumot meghaladó
követelmények
A halmazokkal és
logikával kapcsolatos
legalapvetőbb ismeretek
alkalmazása matematikai
és nem matematikai
tárgykörökben. Három
halmaz metszetének és
egyesítésének képzése, a
metszet, illetve az unió
elemeinek felsorolása. A
metszetképzés és a
logikai „és”, valamint az
unióképzés és a logikai
„vagy” kapcsolatának
ismerete, helyes
használatuk,
alkalmazásuk.

A bővülő tartalomnak
megfelelő
egyszerű
matematikai szövegek
értelmezése,
lefordítása
a
matematika nyelvére.

Matematikai
szövegek elemzése,
értelmezése.
Összetettebb szöveges
feladatok megoldása.
Szövegalkotás.
Törekvés a szaknyelv
helyes használatára.

Egyszerű
kombinatorikus
feladatokban
az
elemek kiválogatása,
rendezése az adott
feltételnek megfelelően
az adatok tervszerű
változtatásával,
a
lehetőségek
megtalálása,
rendezése.
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algebra

Tananyag
A racionális számok
A természetes számkör bővítése
milliósnál nagyobb nagyságrendekre.
A törtekkel kapcsolatos
fogalomrendszer kibővítése,
elmélyítése. Mennyiségek törtrésze;
a tört, mint mérés, mint
összehasonlítás eredménye.
A tízes számrendszerről tanultak
kiterjesztése a tizedestörtekre, a
tizedestört fogalmának elmélyítése.
Végtelen szakaszos tizedestörtek.
Kerekítés. A szám közelítő, illetve
valódi értékének megkülönböztetése a
helyzetnek, a szöveg adatai közötti
összefüggésnek megfelelően.
Számok aránya, kifejezése tört-,
tizedestört és százalékalakban.
Ismerkedés a racionális számokkal
kapcsolatos fogalomrendszerrel: a
racionális szám mint két egész szám
hányadosa; a racionális számok
halmaza.
Ismerkedés a hatványozással.

A négy alapművelet a racionális
számok körében
A négy alapművelet az egész számok
körében: az összeadás és a kivonás
értelmezése és elvégzése nagyobb
abszolútértékű számok esetén is; a
szorzás és az osztás értelmezése;
szabályok megfogalmazása.
A négy alapművelet értelmezése és
végrehajtása a törtek körében: a törtek
összeadása és kivonása nagyobb
nevező esetén is; reciprok; a törttel
való szorzás és osztás értelmezése;
szabályok megfogalmazása.
A tizedestörtek szorzása, osztása 10zel, 100-zal,..., 0,1-del, 0,01-dal stb.
Négy alapművelet a tizedestörtek
körében; szorzás és osztás
tizedestörttel. A műveleti eredmények
adott pontosságú becslése.
Műveleti tulajdonságok vizsgálata és
alkalmazása a racionális
számkörben. Összetett
számfeladatok, zárójelek használata,
műveleti sorrend.

Minimum
követelmények
A tízes számrendszer
biztos ismerete.
Számok írása,
olvasása, nagyság
szerinti
összehasonlításuk,
rendezésük,
ábrázolásuk
számegyenesen,
adott nagyságrendre
kerekítésük. A
racionális számkörrel
kapcsolatos alapvető
fogalmak ismerete.
Törtek értelmezése a
szemléletre
támaszkodva.
Elnevezések ismerete.
Törtalakban adott
racionális számok
írása, olvasása.
Egyszerűbb esetekben
bővítésük,
egyszerűsítésük, közös
nevezőre hozásuk,
nagyság szerinti
összehasonlításuk,
ábrázolásuk
számegyenesen.
Az egész számok
körében értelmezett
négy alapművelet
végrehajtása,
alkalmazása a
legegyszerűbb
feladatokban.
A négy alapművelet
értelmezése, elvégzése
a nemnegatív törtek
körében (az összeadás
és kivonás esetében a
törtek könnyen közös
nevezőre hozhatók).
A négy alapművelet
végrehajtása
tizedestörtekkel, a
műveleti eredmény
becslése adott
pontosságú kerekített
értékekkel számolva. A
tanultak alkalmazása
két-három lépésben
megoldható
feladatokban, egyéb
témakörökhöz
kapcsolódva is.

Minimumot meghaladó
követelmények
A racionális számkörrel
kapcsolatos
fogalomrendszer
ismerete.
A pontos szám és a
közelítő szám jelentése
közötti különbség
értelmezése.

A négy alapművelet
értelmezése, végrehajtása
tetszőleges alakban adott
racionális számok
körében. Összetett
számfeladatok
megoldása. A tanultak
alkalmazása
függvénytáblázatok,
sorozatok
kiegészítésében.
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Tananyag
Szöveges feladatok
Egyszerű, a mindennapi gyakorlathoz
is kapcsolódó szöveges feladatok
megoldása a racionális számokról
tanultak alkalmazásával.
Következtetési feladatok az egyenes
és a fordított arányossággal
kapcsolatban. Adott mennyiség
törtrészének kiszámítása, adott
törtrészből az egész mennyiség
kiszámítása.
Százalékszámítás; elnevezések; az
alap, a százalékérték, a százalékláb
kiszámítása következtetéssel. A
százalékérték kiszámítása törttel való
szorzással, az alap kiszámítása törttel
való osztással, a százalékláb
kiszámítása a százalékérték és az alap
arányából.

Elemi számelméleti ismeretek
A természetes számok
tulajdonságainak vizsgálata,
tapasztalati megalapozása.
Osztópárok, az összes osztó
megkeresése (kis számok esetén).
Törzsszám (prímszám), összetett
szám fogalma. A számok
törzstényezős alakra bontása.
A közös osztók, közös többszörösök.
A legnagyobb közös osztó, a legkisebb
közös többszörös fogalma és
megkeresése konkrét példákban.
Oszthatósági feltételek (például 2-vel,
5-tel, 10-zel, 4-gyel, 25-tel, 100-zal,
1000-rel, 10 000-rel) keresése,
vizsgálata, megfogalmazása,
ismerkedés a bizonyítások
gondolatmenetével konkrét számokhoz
kapcsolódóan. Ismerkedés a
maradékosztályokkal.
A 3-mal, 6-tal, 9-cel való oszthatóság
vizsgálata.

Minimum
követelmények
Legfeljebb két
művelettel leírható
egyszerű (esetleg
fordított szövegezésű,
felesleges adatot is
tartalmazó) szöveges
feladatok értelmezése,
a szükséges, illetve
felesleges adatok
szétválasztása,
számítási terv leírása,
a feladat megoldása, a
megoldás ellenőrzése
és értelmezése a
törtekről,
tizedestörtekről, illetve
a műveleti sorrendről
és a zárójelekről
tanultak
alkalmazásával is.
Egyenes arányosság
felismerése, az
ismeretlen mennyiség
kiszámítása.
Kisebb számok
osztópárjainak
keresése.
A 2-vel, 5-tel, 10-zel,
100-zal, 1000-rel stb.
osztható számok
felismerése.

Minimumot meghaladó
követelmények
Összetettebb
szöveges feladatok
megoldása. Fordított
arányossági feladatok
megoldása
következtetéssel. Adott
mennyiség
törtrészének és adott
törtrészből az
egységnyi
mennyiségnek a
kiszámítása
következtetéssel.
A százalékszámítással
kapcsolatos
legegyszerűbb feladatok
megoldása.

A tanult oszthatósági
szabályok ismerete,
megfogalmazása,
alkalmazása egy adott
szám osztóinak
megállapításában.
Több szám legnagyobb
közös osztójának és
legkisebb közös
többszörösének
megkeresése
egyszerűbb esetekben.
A tanult számelméleti
ismeretek alkalmazása
törtek átalakításában,
összeadásában,
kivonásában.
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Összefüggése
k,
függvények,
sorozatok

Geometria,
mérés

Tananyag
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Ismerkedés az egyenletekkel,
egyenlőtlenségekkel kapcsolatos
fogalomrendszerrel: nyitott mondat,
alaphalmaz, igazsághalmaz,
egyenlet, egyenlőtlenség,
azonosság, azonos egyenlőtlenség.
Elsőfokú egyenletek és
egyenlőtlenségek megoldása
tervszerű próbálgatással, illetve a
műveletek közötti összefüggések
alkalmazásával. Ismerkedés a
mérlegelvvel. A megoldás ellenőrzése.
Szöveges feladatból egyenlet felírása,
megoldása, az eredmény ellenőrzése
a szöveg alapján.
Összefüggések, függvények
Kísérleti eredmények, mérési adatok
táblázatba rendezése, ábrázolása
diagramokon, grafikonokon;
összefüggések leolvasása grafikonról,
táblázatról. Összetartozó értékpárok
ábrázolása koordináta-rendszerben.
Szöveggel, táblázattal vagy grafikonnal
megadott függvények jellemzése.
Az egyenes és a fordított arányosság
értelmezése, elkülönítésük egymástól,
illetve egyéb függvénykapcsolatoktól.
Tanulmányozásuk konkrét
feladatokhoz kapcsolódóan, az
értelmezési tartomány és értékkészlet
vizsgálata (e fogalmak tudatosításának
igénye nélkül), táblázatok és
grafikonok készítése, a szabály
felírása többféle alakban. Az egyenes
arányosság grafikonjának vizsgálata, a
meredekség értelmezése a
szemléletre támaszkodva. Arányossági
következtetések több lépésben is.

Minimum
követelmények
Egész együtthatós, két,
három lépésben
megoldható elsőfokú
egyenletek megoldása
tetszőleges eljárással,
a megoldás
ellenőrzése.

Kísérleti eredmények,
mérési adatok
táblázatba rendezése;
adatok leolvasása
grafikonról, táblázatról.
Biztos tájékozódás a
derékszögű
koordinátarendszerben.
Az egyenes, illetve
fordított arányosság
felismerése. Egyszerű
egyenes arányossági
következtetések
végzése. Az egyenes
arányosság
ábrázolása, az
összetartozó
értékpárok leolvasása.

Sorozatok
Racionális számsorozatok folytatása
mindkét irányban. Valahányadik tag
felírása.

Racionális
számsorozat folytatása
adott (egyszerű)
szabály szerint.

Mennyiségek, mérések
A mérésekről és mértékegységekről
korábban tanultak gyakorlása,
megszilárdítása. Mennyiségek
felírása különböző
mértékegységekkel, a törtekről,
tizedestörtekről tanultak
alkalmazásával is.

Mennyiségek
becslése, mérése, a
mérőeszközök
ismerete és rutinos
használata. A mérések
és a mértékegységek
átváltása
során
a
törtekről,
tizedestörtekről

Minimumot meghaladó
követelmények
Azonos átalakítást nem
igénylő elsőfokú
egyenletek,
egyenlőtlenségek
megoldása (két-három
lépésben)
lebontogatással vagy a
mérlegelv
alkalmazásával. Az
egyenlőtlenség
megoldásának ellenőrzése
néhány jól megválasztott
elem behelyettesítésével.
A racionális számokkal
végzett műveletekről
tanultak alkalmazása
Kísérleti eredmények,
mérési adatok
ábrázolása
diagramokon,
grafikonokon.
Szöveggel, táblázattal
vagy grafikonnal
megadott függvények
jellemzése.
Összetettebb egyenes
arányossági és
egyszerűbb fordított
arányossági
következtetések végzése
konkrét példákban. Az
egyenes és a fordított
arányosság fogalmának,
definíciójának,
tulajdonságainak
ismerete. A tanultak
alkotó alkalmazása a
gyakorlati életből vett
függvénykapcsolatok
vizsgálatában.
Néhány elemével adott
sorozathoz különböző
szabályok keresése, a
felismert szabály felírása
többféle alakban.
Sorozatok folytatása
felismert szabály alapján.
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Tananyag

Geometriai transzformációk
Ismerkedés az egybevágósági
transzformációkkal.
A tengelyes tükrözés legfontosabb
tulajdonságai. Pont, szakasz,
félegyenes, egyenes, szög, síkidom
tengelyesen tükrös helyzetű képének
megrajzolása (például négyzetrácson,
koordináta-rendszerben) és
megszerkesztése.
Tengelyesen tükrös alakzatok
vizsgálata: kör, négyzet, téglalap,
egyenlő szárú háromszögek, deltoidok.
Húrtrapézok, a tengelyes tükrözés
tulajdonságainak alkalmazása
egyszerű feladatokban.
Szakaszmásolás, felezőmerőleges
fogalma, megszerkesztése. Szög
másolása, szög felezése.
Geometriai szerkesztések:
párhuzamos, merőleges egyenesek,
nevezetes szögek (60°, 30°, 45°, 75°),
szimmetrikus háromszögek,
négyszögek szerkesztése.
Síkidomok, testek
Szimmetrikus háromszögek,
négyszögek kerületének, területének
kiszámítása, általános szabályok
megfogalmazása, bizonyítása és
alkalmazása.
A sokszögekről tanultak kibővítése,
általánosítása: a sokszög fogalma,
tulajdonságai; konvex és nemkonvex
négyszögek; a sokszög átlóinak
száma. Speciális négyszögek (trapéz,
paralelogramma, rombusz, deltoid
fogalma). A sokszögek, ezen belül a
négyszögek csoportosítása különböző
szempontok szerint. Geometriai
bizonyítások: a háromszögegyenlőtlenség; a háromszög belső
szögeinek összege. A háromszögek
csoportosítása szögeik és oldalaik
szerint. A háromszög külső szögeinek
fogalma, összege.
Ismerkedés a húrnégyszöggel, a
húrtrapézzal, belső szögeik vizsgálata.
A körrel kapcsolatos fogalomkör.

Minimum
követelmények
tanultak alkalmazása.

Minimumot meghaladó
követelmények

A tengelyes tükrözés
alapvető
tulajdonságainak
ismerete. Háromszög,
négyszög tengelyes
tükörképének
megszerkesztése.
A szimmetrikus
négyszögek,
háromszögek
felismerése,
tulajdonságaik
felsorolása rajz alapján.
Szakasz
felezőmerőlegesének,
felezőpontjának
megszerkesztése.
A
szögfajták felismerése.
Szög
mérése,
másolása és felezése.
Derékszög
és
párhuzamos
egyenesek
megrajzolása
két
vonalzóval.
Sokszögek
kerületének, a téglalap,
négyzet
területének
kiszámítása, a terület
mértékegységeinek
átváltása a törtekről,
tizedestörtekről
tanultak
alkalmazásával

Szimmetrikus
háromszögek,
négyszögek
megszerkesztése.
A szimmetriával
igazolható
tulajdonságok
ismerete,
alkalmazása.
Derékszög, párhuzamos
egyenespár, nevezetes
szögek megszerkesztése,
a tanultak alkalmazása
egyszerű szerkesztési
feladatokban.

A háromszögegyenlőtlenség és a
háromszög belső
szögeinek összegével
kapcsolatos
összefüggés ismerete,
alkalmazása
számításokban,
bizonyításokban.
A körrel kapcsolatos
fogalmak, elnevezések és
az érintő tulajdonságainak
ismerete.
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Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Több szám, mennyiség
átlagának
meghatározása.

Események
megfigyelése, biztos,
lehetséges, lehetetlen
események
kiválasztása.
Adatok gyűjtése,
rendezése,
rendszerezése, gyűjtött
és például statisztikai
kiadványokban talált
adatok elemzése,
értelmezése,
ábrázolása
grafikonnal,
diagrammal.
Grafikonról adatok
leolvasása.

Minimum
követelmények
A „nem”, a logikai „és”,
logikai „vagy”, „ha ...,
akkor ...”, valamint a
„minden”, „van olyan”
kifejezések
alkalmazása.

Minimumot meghaladó
követelmények
A „pontosan akkor ...,
ha ...”, „akkor és csak
akkor ..., ha ...”
kifejezések helyes
használata. A „minden”,
„van olyan” típusú
állítások átfogalmazása,
igazolása vagy
megcáfolása (konkrét
példákon).

Térelemek kölcsönös helyzete.
Testek építése. Különböző testek
hálózatának felvázolása, a felszín
kiszámítása.
Síkra szimmetrikus alakzatok
keresése és vizsgálata a térben.

Valószínűség
. statisztika

Véletlen események megfigyelése.
Kísérletek eredményeinek statisztikai
elemzése, az események gyakorisága;
relatív gyakoriság. A biztos, a
lehetséges és a lehetetlen esemény
fogalma.
Gyűjtött és táblázatokban talált adatok
vizsgálata, ábrázolása grafikonon,
diagramon. Grafikon, oszlopdiagram,
kördiagram olvasása, értelmezése.
Több szám számtani közepe.

7. osztály:
Témakör
Gondolkodás
i módszerek

Tananyag
Állítások átfogalmazása más,
egyező jelentésű formára. A
„minden”, „van olyan”, „és”, „vagy”,
„ha ..., akkor ...”, „pontosan akkor ...,
ha ...”, „akkor és csak akkor ..., ha ...”
kifejezések használata.
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Tananyag
Ismert halmazok egymáshoz való
viszonyának vizsgálata.
Részhalmazok képzése adott
szempontok szerint. A „nem” és a
halmaz komplementere, az „és” és a
halmazok metszete, a „vagy” és a
halmazok uniója közti kapcsolat
megsejtetése.
A logikai és a halmazokról tanult
ismeretek alkalmazása az újonnan
tanult ismeretekkel kapcsolatos
állítások igazságának eldöntésében,
az új fogalmak közti kapcsolatok
feltárásában, sejtések, összefüggések
megfogalmazásában a matematika
minden témakörében. Egyszerű
következtetések, bizonyítások
különféle tárgykörökből vett példákon.
A bővülő tartalomnak megfelelő
matematikai szövegek értelmezése.
Egyszerű és összetettebb szöveges
feladatok megoldása a matematika
minden témaköréhez kapcsolódóan.
Szövegalkotás.
Kombinatorikus feladatok egy-egy
feltételének rendszeres változtatása, a
feltételnek megfelelően a feladat
megoldása. A lehetőségek számának
táblázatba foglalása; ezek elemzése,
összehasonlítása, az adatok közötti
összefüggés megállapítása.
Kombinatorikai gondolatmenetek
eszközszerű alkalmazása konkrét
feladatokban a matematika minden
témakörében.
Megfordítható és meg nem fordítható
állítások keresése, például
oszthatósággal, geometriával
kapcsolatban.

Minimum
követelmények
Ismert elemeket
tartalmazó halmaz
elemeinek
csoportosítása,
rendezése,
rendszerezése két
adott szempont szerint.
Egyszerű
matematikai szövegek
értelmezése. Szöveges
feladatok megoldása a
matematika
minden
témaköréhez
kapcsolódóan. Ismert
alaphalmaz elemeiről
annak eldöntése, hogy
igazzá tesznek-e egy
nyitott mondatot vagy
sem. Az „alaphalmaz”,
„nyitott
mondat”,
„igazsághalmaz”
kifejezések ismerete.

Minimumot meghaladó
követelmények
A halmazokkal és
logikával
kapcsolatosan tanult
legalapvetőbb
ismeretek tudatos
alkalmazása
matematikai és nem
matematikai
tárgykörökben.
Egyszerű matematikai
szövegek elemzése,
lefordítása a
matematika nyelvére.
Összetettebb szöveges
feladatok megoldása.
Szövegalkotás. A
szaknyelv helyes
használata. A felismert,
illetve elsajátított
fogalmak,
tulajdonságok,
összefüggések,
bizonyítások
gondolatmenetének
szóbeli és írásbeli
megfogalmazása.
Kombinatorikus
feladatok
megoldása
során (4-5 elem) a
lehetőségek táblázatba
foglalása, elemzése.
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Számtan,
algebra

Tananyag
Műveletek racionális számokkal
A racionális számokról és a velük
végzett műveletekről tanultak
tudatosabb szintre emelése. A
különböző alakban adott racionális
számokkal végzett műveletek
algoritmusainak begyakorlása,
alkalmazása az új anyagrészek
feldolgozása során a matematika
minden témakörében. Műveleti
azonosságok, alkalmazásuk a
számítások egyszerűsítésében.
Műveleti sorrend, zárójelek használata.
Kerekítés, közelítő számítások.
Hatványozás, a kitevő természetes
szám. A hatványozás azonosságainak
felismertetése, a megfigyelt
összefüggések általánosítása,
ismerkedés a bizonyítások
gondolatmenetével. Az 1-nél
nagyobb számok normálalakja.
Műveletek normálalakban adott
számokkal.
Két szám aránya, több szám aránya.
Arányos osztás, feladatok az
arányos osztásra. Egyenes és fordított
arányossági feladatok megoldása. Az
aránypár. Az aránypár ismeretlen
tagjának kiszámítása. Mennyiségek
törtrésze. Összetett következtetések.
A százalékérték kiszámítása törttel
való szorzással. Az alap kiszámítása
törttel való osztással. A százalékláb
kiszámítása a százalékérték és az alap
arányából.
Osztók, többszörösök, a korábban
tanult oszthatósági szabályok
felelevenítése, kiegészítése,
oszthatóság 3-mal, 9-cel, 8-cal, 125tel, 6-tal, ... . Számok
prímtényezőkre bontása, a
legnagyobb közös osztó és a
legkisebb közös többszörös
kiszámítása a prímtényezőkre
bontás segítségével, ismerkedés a
bizonyítások gondolatmenetével.
Néhány matematikatörténeti
vonatkozás

Minimum
követelmények
A négy alapművelet
biztos elvégzése
bármilyen alakú
racionális számok
körében. Az
eredmények előzetes
becslése.
Egyenes és fordított
arányossággal
kapcsolatos egyszerű
feladatok megoldása
következtetéssel. A
százalékérték, az alap
és a százalékláb
kiszámítása a másik
kettő ismeretében.
Egyszerű szöveges
feladatok megoldása a
tanult témakörökkel
kapcsolatosan.
Osztó, többszörös, két
szám közös osztóinak,
néhány közös
többszörösének
megkeresése
egyszerűbb esetekben.

Minimumot meghaladó
követelmények
Annak eldöntése, hogy
mikor kell pontos,
illetve mikor lehet
kerekített értékkel
számolni. A közelítő
értékekkel végzett
számítás hibájának
becslése.
A hatvány fogalmának
ismerete. Az 1-nél
nagyobb számok
normálalakjának
értelmezése, felírása,
alkalmazása
egyszerűbb esetekben.
Az arány fogalmának
ismerete. Arányos
osztással, egyenes és
fordított arányossággal
kapcsolatos feladatok
megoldása az
arányszámmal való
szorzással, osztással
is. Az aránypár
fogalmának ismerete,
az aránypár ismeretlen
tagjának kiszámítása.
Prímszám, összetett
szám fogalmának
ismerete, számok
törzstényezőkre bontása.
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Tananyag
Algebrai kifejezések, egyenletek,
egyenlőtlenségek
Algebrai egész kifejezések
értelmezése, helyettesítési értékének
kiszámítása. Egynemű kifejezések,
összevonásuk. Egytagú, illetve
többtagú algebrai kifejezések
szorzása egytagú kifejezéssel.
Többtagú kifejezés szorzattá alakítása
kiemeléssel. Egész- és
törtegyütthatós elsőfokú egyenletek
és egyenlőtlenségek megoldása
mérlegelvvel, a megoldás során az
algebrai kifejezésekkel kapcsolatosan
tanultak alkalmazása.
Szöveges feladatok megoldása
következtetéssel, egyenlettel.
Becslés. A megoldás létezésének
eldöntése, ellenőrzés a szöveg
alapján.

Összefüggése
k,
függvények,
sorozatok

Összefüggések
Konkrét rendezési relációk,
ekvivalenciarelációk és egyéb
összefüggések vizsgálata a különféle
matematikai témákhoz kapcsolódva.

Minimum
követelmények
Egyszerű algebrai
egész kifejezések
helyettesítési értékének
kiszámítása. Egynemű
kifejezések
összevonása. Algebrai
kifejezések szorzása
számmal.
4-5 lépéssel
megoldható lineáris
egyenlet,
egyenlőtlenség
megoldása.

A tanult összefüggések
felismerése, alkalmazása
konkrét feladatokban.

Minimumot meghaladó
követelmények
Egytagú, illetve
többtagú algebrai
kifejezések szorzása
egytagú kifejezéssel. A
tanult azonosságok
ismerete és
alkalmazása a
számítások
ésszerűsítésében,
ellenőrzésében,
algebrai kifejezések
átalakításában,
egyenletek,
egyenlőtlenségek
megoldása során. A
mérlegelv tudatos
alkalmazása.
Egyenlettel megoldható
szöveges feladatokban:
probléma feltárása, az
adatok közül a
feleslegesek
megkülönböztetése,
adatok közötti
kapcsolatok
megállapítása. A feladat
megoldási terve
egyenlet, egyenlőtlenség
formájában, az eredmény
becslése, a megoldás
megkeresése, ellenőrzése.
Ismert alaphalmaz
elemeinek rendezése,
rendszerezése adott vagy
felismert reláció
figyelembevételével.
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Minimum
követelmények
Táblázattal, grafikonnal
adott tapasztalati
függvény értelmezése,
menetének vizsgálata.
Táblázat kitöltése adott
szabály vagy grafikon
alapján. Grafikonok
megrajzolása táblázat
segítségével.
Táblázattal, grafikonnal
vagy formulával
megadott lineáris
függvény menetének
vizsgálata.

Minimumot meghaladó
követelmények
A függvénnyel
kapcsolatos
fogalomrendszer
ismerete. A
megfeleltetések közül a
függvény kiválasztása.
Táblázattal vagy
formulával megadott
lineáris függvény
grafikonjának
megrajzolása,
értelmezése,
menetének vizsgálata.
A fordított arányosság,
mint függvény
fogalmának ismerete,
grafikonjának
megrajzolása,
értelmezése.
Szöveggel adott lineáris
függvényhez, fordított
arányossághoz a szabály
felírása, táblázat kitöltése.

Sorozatok
Konkrét sorozatok értelmezése,
vizsgálata a racionális számokról és
az algebrai kifejezésekről tanultak
gyakorlására.

Konkrét sorozat
folytatása adott
egyszerű szabály
alapján, a sorozat
változásának
megfigyelése.

Néhány elemével adott
sorozathoz szabályok
keresése, a sorozat
többféle folytatása a
felismert szabályok
alapján.

Mérések, mértékegységek
A mérésekről, mértékegységekről
tanultak alkalmazása a matematika
különböző témaköreihez tartozó
feladatokban. A korábban és az
újonnan (például a számok
normálalakjáról, a hasáb felszínéről és
térfogatának számításáról) tanultak
összekapcsolása.

A
hosszúság,
a
tömeg, az űrtartalom és
az idő mérésének,
szabványos
mértékegységeinek, a
köztük
lévő
kapcsolatoknak
az
ismerete, alkalmazása
egyszerű feladatokban.

A tanultak alkotó
alkalmazása az új anyag
feldolgozása során, illetve
a természettudományi
tantárgyakhoz kapcsolódó
feladatokban is.

Tananyag
Függvények
Két halmaz közti hozzárendelések
(relációk) különböző megjelenítése
konkrét feladatok megoldásához
kapcsolódóan.
A függvény, mint egyértelmű
hozzárendelés. Elnevezések:
független változó, függvényérték,
értelmezési tartomány, értékkészlet. A
függvény megadása az értelmezési
tartomány, az értékkészlet és a
hozzárendelési szabály megadásával
történik. A hozzárendelési szabály
megadható képlettel, formulával,
utasítással; táblázattal, grafikonnal.
Szöveggel megadott függvények
vizsgálata.
A lineáris függvény fogalma, grafikus
ábrázolása, menetének vizsgálata.
Az egyenes arányosság és a
konstans függvény, mint speciális
lineáris függvény.
Néhány nemlineáris függvény (például
a fordított arányosság).

Geometria,
mérés
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Tananyag
Síkidomok, testek
Alapfogalmak, alaptételek.
Térelemek, kölcsönös helyzetük,
rendszerezés.
Síkidomok. A sokszög fogalma,
tulajdonságai, csoportosításuk. A
sokszögek kerülete.
Szögmérés, szögfelezés,
szögmásolás, a szögek fajtái. Az
elfordulás mérése irányított szöggel,
forgásszögek.
A terület fogalma, tulajdonságai,
mértékegységei. A deltoid, a
paralelogramma, a háromszög, a
trapéz területének kiszámítása
átdarabolással, kiegészítéssel, az
általános szabály megfogalmazása és
alkalmazása. A négyszög, tetszőleges
sokszögek területének kiszámítása
háromszögekre bontással.
A kör kerülete, területe.
Testek építése a tanult síkidomok
felhasználásával.
A térfogat fogalma, mértékegységei.
Az egyenes hasáb származtatása,
tulajdonságai, hálózata, felszíne,
térfogata.

Egybevágósági transzformációk
A geometriai transzformáció, mint
pont-pont függvény értelmezése.
Mozgások, transzformációk vizsgálata
a síkon (parkettán, koordinátarendszerben) és a térben. Az
egybevágósági transzformáció
fogalma. A korábban tanultak
tudatosítsa, rendszerezése,
elmélyítése.
A tengelyes tükrözésről tanultak
felelevenítése, kiegészítése. A
tengelyes tükrözés, mint a síkon
értelmezett egybevágósági
transzformáció, illetve mint egy tengely
körüli 180°-os elforgatás a térben.
A középpontos tükrözés fogalma,
alaptulajdonságai, kapcsolata az
elforgatással. A középpontos tükrözés,
mint egybevágósági transzformáció. A
középpontos tükrözés megadása a
középponttal; pont, szakasz, szög,
egyéb alakzatok középpontos
tükrözése. Középpontosan
szimmetrikus alakzatok vizsgálata.
Párhuzamos szárú szögek.
A szabályos sokszögek fogalma,

Minimum
követelmények
Az alapvető
geometriai fogalmak,
elnevezések, jelölések
ismerete. A térelemek
kölcsönös helyzetének
felismerése konkrét
vizsgálatokban.
Sokszögek
csoportosítása adott
szempontok szerint.
Szögfelezés,
szögmásolás.
A deltoid, a
paralelogramma
(négyzet, téglalap,
rombusz), a
háromszög, a trapéz
területének kiszámítása
az általános szabályok
alkalmazásával. A
terület szabványos
mértékegységeinek
ismerete.
Az egyenes hasáb
felismerése,
felszínének,
térfogatának
meghatározása.
A
térfogat
szabványos
mértékegységeinek
ismerete.
Az egybevágó
alakzatok felismerése.
A tengelyes tükrözés
és a középpontos
tükrözés fogalmának
és
alaptulajdonságainak
ismerete. Háromszög,
négyszög tengelyes
tükrözéssel, illetve
középpontos
tükrözéssel kapott
képének
megszerkesztése.
Tengelyesen
szimmetrikus alakzatok
felismerése.
Középpontosan
szimmetrikus
alakzatok felismerése.

Minimumot meghaladó
követelmények
Az elfordulás mérése,
az irányított szög és a
forgásszög fogalmának
ismerete. A deltoid, a
paralelogramma, a
háromszög, a trapéz
területképletének
levezetése
átdarabolással,
kiegészítéssel.
A szabályos
sokszögek, illetve a
tetszőleges sokszögek
területének kiszámítása
háromszögekre
bontással.
Az egyenes hasáb
értelmezése,
tulajdonságainak
felsorolása, hálózatának
felvázolása. A
térfogatszámítás
alkalmazása a fizikában
és a kémiában

A geometriai
transzformáció és az
egybevágóság
fogalmának ismerete.
Az egybevágósági
transzformációk
alkalmazása egyszerű
szerkesztésekben,
bizonyításokban. A
párhuzamos szárú szögek
származtatása,
felismerése ábrákon,
alakzatokon, az
összefüggések
alkalmazása
számításokban,
bizonyításokban.
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Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

A háromszög fogalma,
a speciális
háromszögek
tulajdonságainak
felismerése,
háromszögek
megszerkesztése a
legegyszerűbb
esetekben. A
háromszög belső
szögei közti kapcsolat
ismerete, alkalmazása
számításokban.
A négyszög
fogalmának ismerete. A
deltoid, a
paralelogramma, a
trapéz (és speciális
változataik) fogalma,
legfontosabb
tulajdonságainak
felismerése. A
négyszög belső szögei
összegének
meghatározása.

A háromszög külső és
belső szögei közti
összefüggések
ismerete,
alkalmazásuk. A
háromszögek
egybevágósági
alapeseteinek
ismerete.
Háromszögek
szerkesztése az
alapesetek
felhasználásával.
A négyszögek,
speciális négyszögek
fogalmának,
tulajdonságainak biztos
ismerete, e fogalmak
közti kapcsolatok
felismerése;
szimmetriaviszonyaik
meglátása,
alkalmazásuk; belső
szögeik közti kapcsolat
ismerete, alkalmazása
számításokban,
szerkesztésekben.
Négyszög, speciális
négyszögek
szerkesztése a
háromszögszerkesztés,
illetve a speciális
négyszögek
tulajdonságainak
felhasználásával. A
szerkesztési feladatok

különböző szimmetriáik vizsgálata.

A sokszögek kiegészítése
A háromszögről az előző években
tanultak rendszerezése. A
háromszögek csoportosítása adott
szempontok szerint. Összefüggések
a háromszög külső és belső szögei
között, a háromszög oldalai között. A
háromszög magasságai. Háromszögek
egybevágóságának alapesetei.
A négyszögekről, speciális
négyszögekről az előző években
tanultak rendszerezése,
csoportosításuk adott szempontok
szerint. A négyszögek tulajdonságai.
Négyszögek szerkesztése. A deltoidról
tanultak felelevenítése, a
hiányosságok pótlása. A
paralelogramma értelmezése és a
meghatározásból következő egyéb
tulajdonságok. A középpontosan
tükrös négyszög, a paralelogramma. A
paralelogrammák osztályozása adott
szempontok szerint. Speciális
paralelogrammák. Paralelogrammák
szerkesztése. A trapéz meghatározása
és a meghatározásból következő
tulajdonságok. Speciális trapézok.
Trapéz szerkesztése.
A tengelyes tükrözés és a
középpontos tükrözés
tulajdonságainak alkalmazása
egyszerű szerkesztési feladatokban.
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Valószínűség
. statisztika

Egyszerű valószínűségi kísérletek
végzése, a kimenetel becslése,
megfigyelése, lejegyzése. A becslés
és a valóságos kimenetel
összehasonlítása. A relatív
gyakoriság meghatározása. A
valószínűség kiszámítása. A
kiszámított valószínűség és a relatív
gyakoriság összehasonlítása. A
valószínűségi kísérletekben, illetve a
mindennapi életben megfigyelt
események kimeneteleinek
statisztikai feldolgozása.

Minimum
követelmények

Statisztikai adatokat
tartalmazó
táblázatokról,
grafikonokról adatok
leolvasása,
összefüggések
megfigyelése,
értelmezése. A
gyakoriság fogalma.

Minimumot meghaladó
követelmények
megoldásmenetének
megismerése.
Törekvés a felismert
összefüggések
bizonyítására.
Egyszerű
kísérletekben a
valószínűség
becslése, a
kimenetelek
lejegyzése, a relatív
gyakoriság
kiszámítása.
Statisztikai adatok
gyűjtése, rendezése,
rendszerezése,
elemzése,
értelmezése,
ábrázolása grafikonnal,
diagrammal.

8. osztály:
Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények
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Gondolkodási
módszerek

A „minden”, „van olyan”, „és”,
„vagy”, „ha..., akkor...”, „pontosan
akkor..., ha...”, „akkor és csak
akkor..., ha...” kifejezések helyes
használata, átfogalmazása,
tagadása, (állítások
megfordítása).
Ismert halmazok egymáshoz való
viszonyának vizsgálata.
Részhalmazok képzése.
A „nem” és a halmaz
komplementere, az „és” és a
halmazok metszete, a „vagy” és a
halmazok uniója közti kapcsolat
tudatosítása, e halmazműveletek
értelmezése, (jelölések).
A tanult halmazalgebrai és logikai
alapok eszközszerű alkalmazása
az ismeretek rendszerezésében,
összefüggések bizonyításában.
A bővülő tartalomnak megfelelő
matematikai szövegek:
definíciók, tételek,
magyarázatok értelmezése.
Egyszerű és összetettebb
szöveges feladatok megoldása a
matematika minden témaköréhez
kapcsolódóan. Szövegalkotás.
Változatos kombinatorikai
feladatok megoldása különböző
módszerekkel:
a lehetőségek számának
táblázatba foglalása; az adatok
közötti összefüggés
megállapítása, megjelenítése;
a felismert összefüggésre
általánosítható magyarázat
keresése.
Kombinatorikai gondolatmenetek
eszközszerű alkalmazása konkrét
feladatokban a matematika
minden témakörében.

Minimum
követelmények
Ismert elemeket
tartalmazó halmaz
elemeinek
csoportosítása,
rendezése,
rendszerezése adott
szempontok szerint.
A
bővülő
tartalomnak megfelelő
egyszerű matematikai
szövegek
értelmezése. A „nem”,
a logikai „és”, a logikai
„vagy”,
a
„ha ...,
akkor ...”, valamint a
„minden”, a „van olyan”
kifejezések
alkalmazása.
Szöveges feladatok
megoldása a
matematika minden
témakörében.
Ismert alaphalmaz
elemeiről annak
eldöntése, hogy igazzá
tesznek-e egy nyitott
mondatot vagy sem. Az
„alaphalmaz”, „nyitott
mondat”,
„igazsághalmaz”
kifejezések ismerete.

Minimumot meghaladó
követelmények
A „pontosan akkor ...,
ha ...”, „akkor és csak
akkor ..., ha ...”
kifejezések helyes
használata. A
„minden”, „van olyan”
típusú állítások
átfogalmazása,
igazolása vagy
megcáfolása. Állítások
igazságának
eldöntése.
Matematikai
szövegek elemzése,
értelmezése,
lefordítása a
matematika nyelvére.
Összetettebb
szöveges feladatok
megoldása.
Szövegalkotás. A
szaknyelv helyes
használata. Fogalmak,
tulajdonságok,
összefüggések,
bizonyítások
gondolatmenetének
szóbeli
megfogalmazása.
Kombinatorikus
feladatok megoldása
során a lehetőségek
táblázatba foglalása,
elemzése, az
összefüggések
megállapítása,
megjelenítése, az
összes eset
rendszerezett felsorolása.
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Számtan,
algebra

Tananyag
Számok és műveletek
A racionális számokról tanultak
rendszerezése: a racionális
számok felírhatók két egész szám
hányadosaként, ha a nevező nem
zérus, a racionális szám
felírható véges tizedestört vagy
végtelen szakaszos tizedestört
alakban
Műveletek értelmezése.
Műveletek tetszőleges alakban
adott racionális számokkal.
Műveleti azonosságok
rendszerezése, alkalmazásuk a
számítások egyszerűsítésében.
Műveleti sorrend, zárójelek
használata, a számítások
megtervezése. Számolás
kerekített értékekkel (az
eredmény előzetes becslése). A
zsebszámológép használatának
begyakorlása.
Hatványozás, számolás
hatványokkal, ismerkedés a 10
egész kitevőjű hatványaival. (A
hatványozás fogalmának és a
tanult azonosságoknak a
kiterjesztése a 0 és a negatív
egész kitevőkre.)
Az 1-nél nagyobb számok
normálalakja, ismerkedés a 0 és 1
közé eső számok
normálalakjával, illetve a
normálalakban adott számokkal
(a zsebszámológép
alkalmazásával is) végzett
műveletekkel.
Számok négyzetének
meghatározása, a négyzetgyök
fogalma, meghatározása,
zsebszámológép, esetleg táblázat
alkalmazásával.
Ismerkedés a valós számokkal:
a valós számok „befedik” a
számegyenest; a valós számok a
racionális és az irracionális
számok halmaza; az irracionális
számok végtelen, nem
szakaszos tizedestört alakban
írhatók fel.
Arány, arányos osztás, egyenes
és fordított arányossági
feladatok, aránypár,
mennyiségek törtrésze,
százalékszámítás (a korábban
tanultak felelevenítése,
rendszerezése, begyakorlása, új
anyagban történő alkalmazása).

Minimum
követelmények
A racionális számok
olvasása,
felírásuk
különböző
alakban,
nagyság
szerinti
összehasonlításuk,
nagyságrendjük
megállapítása,
adott
pontosságú
közelítő
értékük megadása. A
racionális
számok
(közelítő)
helyének
meghatározása
a
számegyenesen.
A négy alapművelet
biztos elvégzése
(írásban vagy
zsebszámológéppel)
bármilyen alakú
racionális számmal.
Az eredmények
előzetes becslése.
A pozitív egész
kitevőjű hatvány
értelmezése,
meghatározása.
1-nél nagyobb számok
normálalakjának
értelmezése, felírása.
A négyzetgyök
fogalmának ismerete;
számok négyzetének,
1 és 100 közé eső
szám
négyzetgyökének
meghatározása
zsebszámológép
segítségével.
Egyenes és fordított
arányosság
felismerése, egyszerű
feladatok megoldása
következtetéssel. A
százalékérték, az alap
és a százalékláb
kiszámítása a másik
kettő ismeretében.
Számok osztóinak,
többszöröseinek, két
szám közös
osztójának és közös
többszörösének
meghatározása
egyszerűbb
esetekben.
Egyszerű szöveges
feladatok megoldása a
tanult témakörökkel
kapcsolatosan.

Minimumot meghaladó
követelmények
A racionális szám
fogalmának
értelmezése, annak
megértése, hogy a
számegyenes nem
mindegyik pontjához
tartozik racionális
szám.
A hatvány fogalmának
és a hatványokkal
végzett műveleti
azonosságoknak az
ismerete, értelmezésük,
bizonyításuk,
alkalmazásuk
egyszerűbb esetekben.
Számok
normálalakjának
értelmezése, felírása,
alkalmazása
számításokban.
Maximális
begyakorlottság összetett
feladatokban a racionális
számokkal végzett
számítások
megtervezésében, az
eredmények előzetes
becslésében, a
műveletek
végrehajtásában,
beleértve a hatványozást
és a négyzetgyökvonást
is. A tanult azonosságok
célszerű alkalmazása a
számítások
egyszerűsítésében.
Az arány fogalmának
ismerete. Arányos
osztással, egyenes és
fordított arányossággal
kapcsolatos
összetettebb feladatok
megoldása. Az
aránypár fogalmának
ismerete, az aránypár
ismeretlen tagjának
kiszámítása.
Összetettebb
százalékszámítási
feladatok értelmezése,
megoldása.
Számok osztóinak,
többszöröseinek, két
szám közös osztójának
és közös többszörösének
meghatározása az
oszthatósági szabályok
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Tananyag
Az oszthatósággal kapcsolatosan
korábban tanultak rendszerezése.

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények
és a számok
prímtényezőkre
bontásának
alkalmazásával.
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Algebrai kifejezések,
egyenletek, egyenlőtlenségek
Algebrai egész kifejezések
értelmezése, helyettesítési
értékének kiszámítása.
Egynemű kifejezések,
összevonásuk. Egytagú, illetve
többtagú algebrai kifejezések
szorzása egytagú kifejezéssel.
(Többtagú kifejezés szorzása
többtagú kifejezéssel,
ismerkedés néhány nevezetes
azonossággal.) Többtagú
kifejezés szorzattá alakítása
kiemeléssel.
Az egyenlet, egyenlőtlenség,
azonosság, azonos
egyenlőtlenség, alaphalmaz,
megoldáshalmaz fogalma.
Egész- és törtegyütthatós
elsőfokú egyenletek és
egyenlőtlenségek megoldása
mérlegelvvel, a megoldás során
az azonos átalakítások
alkalmazása. (Ismerkedés nem
elsőfokú egyenletek
megoldásával.)
Szöveges feladatok megoldása
következtetéssel, egyenlettel
(„típusfeladatok” is). Becslés. A
megoldás létezésének eldöntése,
ellenőrzés a szöveg alapján.

Összefüggések,
függvények,
sorozatok

Összefüggések
Konkrét rendezési relációk,
ekvivalenciarelációk és egyéb
összefüggések vizsgálata a
különféle matematikai témákhoz
kapcsolódva.

Minimum
követelmények
Egyszerű algebrai
egész kifejezések
értelmezése,
helyettesítési
értékének
kiszámítása, egynemű
kifejezések
összevonása,
algebrai kifejezések
szorzása számmal;
alkalmazásuk a
matematika egyéb
témaköreiben, illetve a
fizikában és a
kémiában, a
legegyszerűbb
esetekben.
Egyszerű elsőfokú
egyenletek,
egyenlőtlenségek
megoldása, a
megoldás ellenőrzése.
Egyszerű egyenlettel
megoldható szöveges
feladatok értelmezése,
az adatok közti
kapcsolatok önálló
felírása egyenlettel, az
egyenlet megoldása, a
megoldás ellenőrzése
a szöveg alapján.

A tanult összefüggések
felismerése, alkalmazása
konkrét feladatokban
(például: „osztható”,
„kisebb”, „ugyanabba a
részhalmazba tartozik”,
„párhuzamos”,
„tükörképei egymásnak”,
„egybevágó”, „hasonló”).

Minimumot meghaladó
követelmények
Egytagú, illetve többtagú
algebrai kifejezések
szorzása egytagú
kifejezéssel. Többtagú
kifejezés szorzattá
alakítása kiemeléssel. A
tanult azonosságok
ismerete és alkalmazása
a számítások
ésszerűsítésében,
ellenőrzésében, algebrai
kifejezések
átalakításában, az
egyenletek,
egyenlőtlenségek
megoldása során.
A mérlegelv tudatos
alkalmazása. Az
egyenlőtlenség
megoldásának
ellenőrzése a
komponensek
változtatásáról tanultak
alkalmazásával.
Egyenlettel megoldható
szöveges feladatokban
lévő probléma feltárása,
szükséges adatok
kiválasztása, adatok
közötti kapcsolatok
megállapítása, a keresett
adat (adatok)
meghatározása. A feladat
megoldási tervének
egyenlet, egyenlőtlenség
formájában történő
megfogalmazása, az
eredmény becslése, a
megoldás (megoldások)
megkeresése,
ellenőrzése, az eredeti
probléma tükrében
történő megvizsgálása.
Algebrai törtek
értelmezési
tartománya,
helyettesítési
értékének
kiszámítása.
Ismert alaphalmaz
elemeinek rendezése,
rendszerezése,
csoportosítása adott vagy
felismert reláció alapján.
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Függvények
A függvényekről tanultak
rendszerezése. Két halmaz közti
hozzárendelések (relációk)
különböző megjelenítése
konkrét feladatok megoldásához
kapcsolódóan. A függvény, mint
egy adott halmazon értelmezett
egyértelmű hozzárendelés.
Tapasztalati függvények
megadása táblázattal,
grafikonnal. Kapcsolat a görbe
alakja és a függvény által leírt
jelenség, törvényszerűség között.
Szöveggel megadott függvények
vizsgálata.
A lineáris függvény fogalma,
grafikus ábrázolása, menetének
vizsgálata. Az egyenes
arányosság és a konstans
függvény, mint speciális lineáris
függvény.
Néhány nemlineáris függvény
(fordított arányosság,
abszolútérték-függvény,
másodfokú függvény, a
négyzetgyökfüggvény) vizsgálata.
A lineáris függvény és az elsőfokú
egyenlet kapcsolata. Egyenletek,
egyenlőtlenségek grafikus
megoldása.
(Függvények összekapcsolása,
függvény-transzformációk. A
függvény és transzformáltjának
grafikonja közötti kapcsolat
megfogalmazása geometriai
transzformációkkal.)
Sorozatok
Konkrét sorozatok értelmezése,
vizsgálata a racionális számokról
és az algebrai kifejezésekről
tanultak gyakorlására, szabályok
keresése.
A sorozat, mint függvény.
A számtani sorozat értelmezése,
folytatása, tulajdonságainak
vizsgálata, a különbségsorozat
fogalma, a számtani sorozat nedik eleme, (n-edik tagjának és az
első n tag összegének
meghatározása, az általános
összefüggés megállapítása).
A mértani sorozat értelmezése,
folytatása, tulajdonságainak
vizsgálata, a hányados-sorozat
fogalma, a mértani sorozat n-edik
eleme, (n-edik tagjának
meghatározása, az általános

Minimum
követelmények
A derékszögű
koordináta-rendszer
biztos ismerete.
Táblázattal,
grafikonnal adott
tapasztalati függvény
értelmezése,
menetének vizsgálata.
Táblázat kitöltése adott
szabály, grafikon
alapján. Grafikonok
megrajzolása táblázat
segítségével.
Táblázattal,
formulával adott
lineáris függvény
grafikonjának
megrajzolása.
Lineáris egyenletek
grafikus megoldása.

Minimumot meghaladó
követelmények
A függvénnyel
kapcsolatos
fogalomrendszer
ismerete,
alkalmazása. A
megfeleltetések közül
a függvénykapcsolat
kiválasztása.
Táblázattal, szöveggel,
formulával adott lineáris
függvény értelmezése,
grafikonjának
megrajzolása, menetének
vizsgálata, a tanultak
alkalmazása a
matematika más
témaköreiben, illetve
egyéb tantárgyakban.
Alapvető nem lineáris
függvények ismerete,
értelmezése,
grafikonjuk
megrajzolása.
Szöveggel adott
lineáris függvényhez,
fordított arányossághoz a
szabály felírása, táblázat
kitöltése.
Ismerkedés a nem
lineáris egyenletek,
egyenlőtlenségek
grafikus megoldásával.

Konkrét
sorozat
folytatása
adott
egyszerű
szabály
alapján, a sorozat
változásának
megfigyelése.
A számtani illetve
mértani sorozat
felismerése.

Néhány elemével
adott sorozathoz
szabályok keresése, a
sorozat többféle
folytatása adott vagy
felismert szabályok
alapján.
A számtani és a mértani
sorozat értelmezése,
képzési szabályuk
felismerése,
tulajdonságaik
vizsgálata, a sorozatok
n-edik elemének
meghatározása konkrét n
esetén.
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Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

A hosszúság, a
tömeg, az űrtartalom
és az idő mérésének,
szabványos
mértékegységeinek, a
köztük
lévő
kapcsolatoknak
az
ismerete,
alkalmazásuk
egyszerű
feladatokban.
Az alapvető geometriai
fogalmak,
elnevezések, jelölések
és szerkesztési
eljárások ismerete. A
térelemek kölcsönös
helyzetének
felismerése.
Sokszögek
csoportosítása adott
szempontok szerint. A
sokszög kerületének
kiszámítása.
Szög mérése
szögmérővel, a fok
ismerete. A szögek
fajtáinak felismerése.
A szakaszfelező
merőleges és a
szögfelező
tulajdonságainak
ismerete,
megszerkesztésük.
A háromszög
legfontosabb
tulajdonságainak
ismerete, alkalmazása.
Háromszögek
szerkesztése
alapesetekben.
A Pitagorasz-tétel
ismerete,
felhasználása
egyszerű
feladatokban.
A terület szabványos
mértékegységeinek
ismerete. A
háromszög, a speciális
négyszögek
területének
kiszámítása az

A mérésekről,
mértékegységekről
tanultak alkotó
alkalmazása a
matematika különböző
témaköreiben, illetve a
természettudományi
tantárgyakban is. A
számok normálalakjáról
tanultak alkalmazása.

összefüggés megállapítása).
(Néhány érdekes sorozat
megismerése, szabályok
keresése.)
Geometria,
mérés

Mérések, mértékegységek
A mérésekről, mértékegységekről
tanultak alkalmazása a
matematika különböző
témaköreihez tartozó
feladatokban.

Síkidomok, felületek, testek
Alapfogalmak, alaptételek,
elnevezések, jelölések.
Térelemek, kölcsönös helyzetük.
A vektor fogalma. Vektorok
ellentettje, összeadása,
kivonása, vektorok szorzása egy
számmal (ismerkedés).
Síkidomok. A sokszögekről
tanultak összegzése,
kiegészítése. A sokszögek
kerülete. A szabályos sokszögek
fogalma, tulajdonságai.
Szögmérés, a szögekkel
kapcsolatos szerkesztések, a
szögek fajtái. Az elfordulás
mérése irányított szöggel,
forgásszögek. Szögpárok.
Egyenes és sík, ill. két sík által
bezárt szög értelmezése.
Ponthalmazok távolsága, adott
tulajdonságú ponthalmazok
felismertetése, alkalmazásuk
szerkesztésekben,
összefüggések feltárásában,
bizonyításokban.
A háromszögről az előző években
tanultak rendszerezése,
kiegészítése. A háromszögek
csoportosítása adott szempontok
szerint. Összefüggések a
háromszög külső és belső szögei
között, a háromszög oldalai
között. Háromszögek
egybevágóságának alapesetei.
Az egybevágóság feltételeinek,
illetve ponthalmazok
tulajdonságainak felhasználása
háromszögek szerkesztésében. A
háromszög nevezetes egyenesei,
pontjai és körei, az
összefüggések felismertetése,

A szögpárok
származtatása,
felismerése, az
összefüggések
alkalmazása
számításokban és
bizonyításokban.
Az irányított szög és a
forgásszög
fogalmának ismerete.
A vektor fogalmának
ismerete. A vektorok
ellentettjének, egyenlő
vektoroknak a
megszerkesztése. A
tanultak alkalmazása a
fizikában.
A háromszög
nevezetes
egyeneseinek,
pontjainak
megszerkesztése.
A Pitagorasz-tétel
ismerete,
felhasználása
(sokszögek
területének, testek
felszínének
meghatározásában).
A deltoid, a
paralelogramma, a
háromszög, a trapéz
területképletének
levezetése
átdarabolással,
kiegészítéssel.
Tetszőleges
sokszögek
területének
kiszámítása
háromszögekre
bontással. A terület
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Tananyag
tételek megfogalmazása és
bizonyítása.
Pitagorasz tétele, igazolása
átdarabolással, a tétel
megfordítása, alkalmazása
számításos feladatokban. A
négyzettáblázat vagy a
zsebszámológép használata.
A négyszögekről, speciális
négyszögekről az előző években
tanultak rendszerezése. A
speciális négyszögek
értelmezése, tulajdonságaik
vizsgálata, a fogalmak közti
kapcsolatok áttekintése.
Négyszögek szerkesztése. A
négyszögek, speciálisan a
trapézok, deltoidok,
paralelogrammák belső szögei
közti összefüggések
felismertetése, alkalmazásuk
számításokban,
szerkesztésekben.
A terület fogalma, tulajdonságai,
mértékegységei. A háromszög és
a speciális négyszögek
területképleteinek alkalmazása.
Tetszőleges sokszögek
területének kiszámítása
háromszögekre bontással.
A körről tanultak kiegészítése, a
kör kerülete, területe.
A térfogat fogalma,
mértékegységei.
Az egyenes hasáb és az egyenes
körhenger származtatása,
tulajdonságaik, hálójuk,
felszínük, térfogatuk.
Ismerkedés a gúlával, a gúla
származtatása, hálója, felszíne.

Minimum
követelmények
általános szabályok
alkalmazásával. A kör
kerületének és
területének
kiszámítása.
A térfogat
mértékegységeinek
ismerete.
Az egyenes hasáb, a
körhenger és a gúla
felismerése. Az
egyenes hasáb
felszínének,
térfogatának
meghatározása.

Minimumot meghaladó
követelmények
mértékegységeinek
átváltása. A
területszámítás
alkalmazása
sokszöglapokkal
határolt testek
felszínének
kiszámításában, illetve
a fizikában és a
gyakorlati életben.
A körről tanultak
ismerete, adott
középponti szöghöz
tartozó körív
hosszának, a körgyűrű
és a körcikk
területének
kiszámítása.
A térfogat szabványos
mértékegységeinek
átváltása. Az űrtartalom
és a térfogat
mértékegységei közti
kapcsolat ismerete,
alkalmazása. A
térfogatszámítás
alkalmazása a fizikában
és a kémiában.
Az egyenes hasáb,
egyenes körhenger, gúla
származtatása,
tulajdonságaik
felsorolása, hálójuk
felvázolása, felszínük
kiszámítása. Az egyenes
körhenger térfogatának
meghatározása.
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Geometriai transzformációk
A geometriai transzformáció, mint
pont-pont függvény értelmezése.
Mozgások, transzformációk
vizsgálata a síkon és a térben.
Az egybevágósági transzformáció
fogalmának felelevenítése, a
tanult egybevágósági
transzformációk rendszerezése.
Szimmetriák értelmezése,
vizsgálata, alkalmazásuk
háromszögek, speciális
négyszögek, szabályos
sokszögek vizsgálatában.
Az eltolás fogalma,
alaptulajdonságai. Az eltolás, mint
egybevágósági transzformáció,
megadása, végrehajtása.
A hasonlóság fogalma, a
hasonlóság arányának
értelmezése; nagyítás, kicsinyítés
adott arány szerint. A hasonlóság
alkalmazása gyakorlati jellegű
feladatokban. A síkidomok,
sokszögek hasonlóságának
feltételei. Az egybevágóság, mint
a hasonlóság speciális esete.
Háromszögek hasonlóságának
alapesetei, hasonló háromszögek
szerkesztése. A háromszögek
hasonlóságán alapuló számítási,
szerkesztési és bizonyítási
feladatok. (Hasonló síkidomok
területének, hasonló testek
felszínének, térfogatának aránya.)
A párhuzamos szelők tételének
előkészítése, (a tétel alkalmazása
szakasz felosztásánál).
A középpontos hasonlóság,
mint geometriai transzformáció. A
középpontos hasonlóság
segítségével megoldható
számítási, szerkesztési feladatok.
(Thalész tétele, a tétel és
megfordításának bizonyítása,
alkalmazása érintő
szerkesztésénél.)

Minimum
követelmények
Az egybevágó, illetve a
hasonló alakzatok
felismerése.
Az eltolás, a tengelyes
tükrözés és a
középpontos tükrözés
fogalmának és
alaptulajdonságainak
ismerete. Egyszerű
alakzat tengelyes
tükrözéssel, eltolással,
illetve középpontos
tükrözéssel kapott
képének
megszerkesztése.
Tengelyesen,
középpontosan
szimmetrikus
alakzatok felismerése.
A hasonlóságról
tanultak alkalmazása
alaprajzok, térképek,
nézeti rajzok
értelmezésében.
Szakasz egyenlő
részekre osztásának
megszerkesztése.

Minimumot meghaladó
követelmények
A geometriai
transzformáció, az
egybevágóság, a
hasonlóság és a
középpontos
hasonlóság, mint
geometriai
transzformáció
fogalmának ismerete.
A hasonlóság
feltételeinek,
tulajdonságainak
ismerete,
alkalmazása
kicsinyített vagy
nagyított kép adott
arány szerinti
megrajzolásában, a
hiányzó adatok
kiszámításában
(gyakorlati jellegű
feladatokban is).
A háromszögek
hasonlósága
alapeseteinek
ismerete. A
háromszögek
hasonlóságán alapuló
számítási és
szerkesztési feladatok
megoldása.
Középpontosan hasonló
sokszögek szerkesztése
adott arány szerint.
Az euklideszi
szerkesztés
eljárásainak és a
szerkesztési feladatok
megoldásmenetének
ismerete.
A Thalész-tétel
alkalmazása
szerkesztésekben.
Szakasz arányos
felosztása, ennek
alkalmazása
szerkesztésekben.
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Egyszerű valószínűségi kísérletek
végzése, a kimenetel becslése,
megfigyelése, lejegyzése,
táblázatba rendezése. A becslés
és a valóságos kimenetel
összehasonlítása. A relatív
gyakoriság fogalma,
meghatározása. A valószínűség
kiszámítása kombinatorikus
gondolatmenettel. A kiszámított
valószínűség és a relatív
gyakoriság összehasonlítása.
A valószínűségi kísérletekben,
illetve a mindennapi életben
megfigyelt események
kimeneteleinek statisztikai
feldolgozása. A kimenetelek
különböző szempontok szerinti
kategorizálása, rendezése. A
megoszlások szemléltetése
különböző diagramokkal,
táblázatokkal. Adathalmazok
elemzése (módusz, medián,
terjedelem) és értelmezése. Az
átlag meghatározása, az
eredmények átlag körüli
szóródásának megfigyelése
(tapasztalatszerzés).
Két változó véletlen
kapcsolatának megfigyelése,
ábrázolása.

Minimum
követelmények
Statisztikai adatokat
tartalmazó
táblázatokról,
grafikonokról adatok
leolvasása,
összefüggések
megfigyelése,
értelmezése. Az átlag
kiszámítása.

Minimumot meghaladó
követelmények
Egyszerű
kísérletekben a
valószínűség
becslése, esetleg
meghatározása, a
kimenetelek
lejegyzése, a relatív
gyakoriság
kiszámítása.
Statisztikai adatok
gyűjtése, rendezése,
rendszerezése,
elemzése,
értelmezése,
ábrázolása
grafikonnal,
diagrammal,
leggyakoribb adat,
középső adat
meghatározása.
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Történelem
1) Általános nevelési célok
a) E tantárgy tanítása során az egyik legfontosabb cél a történeti szemlélet kialakítása és
fejlesztése. Az emberi kultúra minden eleme egy felhalmozási folyamat eredményeként jött
létre. A mában is tovább élnek évezredekkel ezelőtti civilizációk vívmányai, minden új
nemzedék sorsa függ az előzőétől. Az egyes korok és társadalmak embere kihívásokkal kellett,
hogy szembenézzen, és válaszolnia kellett ezekre. A folyamatosság mellett tehát a folytonos
változtatás alakította az emberi történelmet. Ismerjék fel a tanulók, hogy az értékek
megőrzésének milyen nagy szerepe van a társadalomban.
b) A múlt felidézése, a képességfejlesztés akkor lehet eredményes, ha sikerül felkelteni az
érdeklődést a történelem iránt, ha sikerül igazodni az 5-8. évfolyamok életkori
sajátosságaihoz. Az érdeklődés felkeltésének a múlt élményszerű megjelenítésén, a
történetek tanításán kell alapulnia.
(1) Az 5-6. évfolyamos tanulókat a konkrét gondolkodás jellemzi. Éppen ezért a
történetekből kiindulva lehet az eseményeket, tényeket, fogalmakat és
összefüggéseket megtanítani. A történettanítás mellett a képszerű megjelenítésre
törekvés teheti színesebbé az oktatást. Fontos azonban már ekkor is a kritikai
szemlélet kialakításának megkezdése.
(2) A 7–8. évfolyamok történelemtanítása nem jelent gyökeres változást az eddigiekhez
képest, de továbblépést igényel az önálló véleményalkotás, ismeretszerzés, a
tananyag magasabb szintű feldolgozása terén. A történettanítás mellett a történelem
megismerésének elmélyültebb, összetettebb módszereit kell alkalmazni.
c) Az érdeklődés felkeltését szolgálja az is, hogy a történelmi események bemutatása mellett hangsúlyos
szerepet kap az életmód, a mindennapok világának megrajzolása, különös tekintettel a gyermekek sorsára.

2) Fejlesztési feladatok
d) A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy az ember eligazodjon saját világában. Az azonosságtudat kialakulásának is
előfeltétele.
e) Nem lehet az általános iskolai történelemoktatásnak a feladata a múlt teljességre törekvő
bemutatása. Képeket lehet csak felvillantani a történelemből. Meg kell alapozni az általános
műveltség történelmi tárgyi tudását, úgy, hogy az ismeretek és a képességfejlesztés
egyensúlyára törekszünk. Így lehet eredményesen felkészíteni a tanulókat a középiskolai
tanulmányokra.
f) A történelemoktatás feladata az ismeretátadáson és a képességfejlesztésen túl teret adni a
nevelési célok megvalósításához. Az események, történelmi személyek életének ismertetése
alkalmat adhat az emberi társadalmak sokszínűségének, egymásra hatásának bemutatására,
az egyetemes és az európai kultúra értékeinek megismertetésére. A múlt gazdag tárháza
segítség lehet az iskola és a történelemtanár szabadon megválasztott nevelési
célkitűzéseinek megvalósításához.
g) Az állampolgári ismeretek tanításának az a feladata, hogy segítsen eligazodni a jelenkor
viszonyaiban, megtanítson a demokratikus közélet működésének elveire, jogi
szabályozottságára, a demokratikus állam felépítésére.

3) A nem szakrendszerű oktatásban fejlesztendő kompetenciák
5. osztály
Tanulás tanulása
(1) A tankönyvi és egyéb képi információk feldolgozása tanári segítséggel. Képi
információk gyűjtése.
(2) Lelet és rekonstrukció összevetése. Rekonstrukciós rajzok és néprajzi képi források
összehasonlítása.
(3) Párhuzamok keresése a megismert történelmi élethelyzetek, események, életmód és
mai életünk között.
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(4) Információk gyűjtése a tankönyv szövegéből és a tanári előadásból. A könyvtár
használata információgyűjtésre történelmi személyiségekről, eseményekről. Képi és
szöveges információk összevetése. Képek jellemző vonásainak kiemelése,
rendszerezése.
(5) Egyszerűbb korabeli írásos források olvasása és értelmezése elsősorban tanári
segítséggel.
Anyanyelvi kommunikáció
(6) Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról.
(7) A megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben.
(8) Rajz, festmény, modell készítése történelmi eseményről, helyszínről, élethelyzetről.
(9) Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése.
(10)A tanári elbeszélés és a tankönyvi szöveg reprodukálása szóban és írásban vázlat,
tanári kérdések segítségével. Írásban önálló szöveg elkészítése megadott
kulcsszavak segítségével.
(11)Egyszerű írásos források szövegének megértése, értelmezése tanári segítséggel és
önállóan.
(12)Történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönböztetése tanári segítséggel és
önállóan.
Matematikai kompetencia
(13)Történelmi események időrendbe állítása.
(14)Az őskor és ókor megkülönböztetése. A jelen, a múlt és a régmúlt
megkülönböztetése.
A
Kr.
e.,
Kr. u., illetve az évtized, évszázad, évezred fogalmak megértése, gyakorlása.
(15)Néhány, a kerettantervben szereplő alapvető évszám ismerete, amelyek tájékozódási
pontként szolgálhatnak.
(16)A kerettantervben felsorolt helyekhez események kapcsolása. Az események
helyszíneinek megnevezése.
(17)A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása
különböző méretarányú térképen és térképvázlaton. Távolságok összehasonlítása.
(18)A földrajzi és a történelmi atlasz összevetése az egyes időszakoknak és
helyszíneknek megfelelően. Térképolvasás a térkép grafikái és a megismert
térképjelek segítségével.

6. osztály:
Tanulás tanulása
(1) A tankönyvi és egyéb képi információk feldolgozása tanári segítséggel. Képi
információk gyűjtése egy adott témáról. A képek közti összefüggések felismerése,
rendszerezése.
(2) Korabeli építészeti és tárgyi emlékek megfigyelése a lakóhelyen vagy közelében,
múzeumokban. Korabeli használati tárgyak, leletek funkcióinak megismerése.
(3) Filmélmények felidézése és értelmezése, oktatófilmek elemzése tanári segítséggel.
(4) A korosztálynak készült történelmi tárgyú lexikonok, enciklopédiák, ismeretterjesztő
könyvek használata.
(5) Egyszerűbb korabeli írásos források (legenda, krónika, históriás ének, emlékirat)
olvasása és értelmezése elsősorban tanári segítséggel. A kerettantervben megjelölt
személyiségek, fogalmak összekapcsolása. Egyszerű mennyiségi mutatók (lakosság,
terület,) gyűjtése, értelmezése és összevetése.
(6) A középkorból eredeztethető ma is élő népi hagyományok, szokások gyűjtése.
Anyanyelvi kompetencia
(7) A látott építészeti, tárgyi emlékek jellemzőinek bemutatása emlékezetből.
(8) Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról.
(9) Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi témáról a megismert fogalmak
felhasználásával. Megadott kulcsszavak segítségével írásban önálló szöveg
elkészítése.
(10)Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése.
(11)Életképek összeállítása és megjelenítése adott témáról előzetes kutatómunka
alapján, tanári segítséggel.
(12)Kérdések megfogalmazása egyszerű korabeli írásos forrásokról, tanári segítséggel.
(13)Kiselőadás tartása egy-egy könnyebben feldolgozható történelmi eseményről,
történelmi személy életrajzáról.
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(14)Érvek és ellenérvek szembeállítása alternatívák és ellentétes nézetek esetén a
történelemben tanári segítséggel.
Matematikai kompetencia
(15)A tárgyalt nagy történeti korszakok elhatárolása tanári segítséggel.
(16)A történelmi múlt jelenben való továbbélésének felismerése. Törtélelmi események
időrendbe állítása.
(17)Annak gyakorlása konkrét példák segítségével, hogy a különböző területeken
végbement események közül melyik történt előbb, melyik később.
(18)A tájékozódási pontként megtanítandó kerettantervi, alapvető évszámok ismerete.
(19)A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása
különböző méretarányú térképen és térképvázlaton.
(20)A földrajzi elhelyezkedés és a történetekben megjelenő események összefüggéseinek
felismerése tanári segítséggel.
(21)Országok területi változásainak megfigyelése különböző történelmi térképeken.
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4) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály:
Témakör

Tananyag

Őskor

Az ember szerszámokat használ és készít
A gyűjtögető, halászó, vadászó ember
Élet az őskorban
A földművelő és állattenyésztő ember
Az első mesterségek kialakulása, a
kereskedelem kezdetei
Varázslat és művészet

Élet az ókori
keleten

Az írott történelem kezdete: az ókor
Egyiptom, a Nílus ajándéka
A rejtélyes piramisok
A Tigris és Eufrátesz köze: Mezopotámia
A távoli Kelet két nagy birodalma: India és
Kína
Mítoszok és mondák az ókori Keletről

Ószövets
égi
története
k

A Biblia világa
Történetek Mózesről és az első királyokról

Hogyan
éltek az
ókori
görögök?

A görög mondák és a valóság
A görögök vallása
Az olimpiai játékok
Spárta, a katonaállam
Athén, az ipar és a kereskedelem
központja
A marathóni csata
A görögök megvédik hazájukat
Az athéni társadalom és a népgyűlés
Athén aranykora
Nagy Sándor, a görög műveltség
elterjedése

Minimum
követelmények
Fogalmak: őskor,
ősember, régészet,
eszközhasználat,
eszközkészítés,
munkamegosztás,
gyűjtögetés, vadászat,
halászat, földművelés,
állattenyésztés, termelés,
kézművesség, csere,
természetimádat,
szellemek, mágia,
barlangrajz
Fogalmak: ókor,
öntözéses földművelés,
fáraó, piramis, építészet,
szobrászat, múmia,
hieroglifa, többistenhit,
város, birodalom, ékírás
Topográfia: tudja térben
elhelyezni térképen,
vaktérképen: Egyiptom,
Nílus, Mezopotámia,
Tigris, Eufrátesz, India,
Indus, Gangesz, Kína,
Kék folyó, Sárga folyó

Fogalmak: Biblia,
Ószövetség, egyistenhit
Személyek: Ádám, Éva,
Noé, Mózes,
Topográfia: Kánaán,
Jeruzsálem
Fogalmak: városállam,
piac, kereskedelem,
népgyűlés, démosz,
demokrácia, mítosz,
színház
Személyek: Zeusz,
Pallasz Athéné, Héra,
Dareiosz, Xerxész,
Miltiádész, Periklész
Topográfia: Olümposz,
Olümpia, Athén, Spárta,
Perzsa birodalom,
Alexandria

Minimumot meghaladó
követelmények
Fogalmak: antropológus,
tűz használata,
cserekereskedelem,
totem, totemállat,
Willendorfi Vénusz,
Altamírai barlang

Az írás megjelenése,
szerepe.
Birodalom (kb. 5000
évvel ezelőtt), AlsóEgyiptom, FelsőEgyiptom, bőrvödör,
emelőszerkezet,
tudományok,
szkarabeusz, Kheopsz
fáraó, Tutanhamon
Hammurapi törvényei,
Istár-kapu, tégla
Kaszt, fürdőszoba,
gyapot, puskapor, selyem,
porcelán
Gilgames, ősi indiai hit,
ősi kínai hit
Tízparancsolat
Sámson és Delila
Góliát és Dávid
Salamon király

Polisz, Kisázsia, Égeitenger szigetvilága,
Balkán-félsziget
Odüsszeia, Mükéné,
Knosszosz
Ambrózia, nektár.
Görög istenek.
Delphoi, öttusa,
babérkoszorú,
kocsiverseny,
Helóták, körüllakók,
egyenlőség, vaspénz,
nevelés,
Marathón Thermopülai,
Szalamisz
Démosz, Ötszázak
Tanácsa, Esküdtszék, tíz
hadvezér
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Képek a
római
történelembő
l

Róma kialakulása
Itália meghódítása
Róma győzelme Karthágó felett
Szabadok és rabszolgák
A császárság
Róma, a világ ura
Mindennapi élet a birodalom fővárosában
A rómaiak hazának területén
Róma a népvándorlás viharában

Fogalmak: királyság,
köztársaság, rabszolga,
gladiátor, császár,
tartomány, barbár,
népvándorlás
Személyek: Romulus,
Remus, Hannibál, Julius
ceasar, Augustus
Topográfia: Itália,
Róma, Karthágó, Római
birodalom, Pannónia,
Aquincum
Évszámok: 476

A
keresztén
ység
születése

Az Újszövetség
A kereszténység elterjedése
A keresztény időszámítás

Fogalmak: keresztény,
evangélium, megváltó,
próféta, apostol, vallás,
egyház, püspök,
Személyek: Jézus, Mária,
József, Júdás, Szent Pál,
Nagy Konstantin
Topográfia: Betlehem
Kr.e. - kr.u.

Minimumot meghaladó
követelmények
Gümnaszion, iskola, férfi
színészek, napi díj,
Müron, Pheidiász,
tudományok
gordiuszi csomó
kr.e. 776, kr.e. 490, kr.e.
480
Cloelia, Mucius Scevola
Szenátus, consul
Alpok, csapóhíd, döfőorr
Elszegényedő parasztok,
városi szegények,
Spartacus
Brutus, testőrség, a kocka
el van vetve
Minden út Rómába vezet
Róma nevezetességei
Szórakozás
Műveltség jogtudomány,
Panthenon,
Vallás
Savaria, Claudius császár,
Sopiane, Gorsium,
Arrabona, Alba Regia….
germánok, hunok,
kr.e. 753, 395
Golgota
Jézus élete és halála
A kereszténység főbb
parancsai
püspök, pápa, katakomba,

392

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakör

Tananyag
Monda a magyarok eredetéről
A magyar nép eredete
Vándorlás a pusztákon
Vérszerződés Etelközben
Honfoglalás és letelepedés

Minimum
követelmények
Fogalmak: finnugor,
őshaza, nomád
pásztorkodás, nemzetség,
törzs, törzsszövetség,
fejedelem, táltos,
honfoglalás
Személyek: Hunor,
Magor, Emese, Álmos,
Árpád, Előd, Ond, Kont,
Tas, Huba, Töhötöm,
Nyék, Megyer,
Kürtgyarmat, Tarján,
Jenő, Kér, Keszi
Évszám: 895-900
Topográfia: Ural, Volga,
Levédia, Etelköz,
Vereckei-hágó, Kárpátmedence

Minimumot meghaladó
követelmények
Ménrót, Meiotisz, onogur
obi-ugorok, manysik,
hantik, észt, finn
obi-ugorok, manysik,
hantik, észt, finn
Anonymus,
fejedelemválasztás,
vérszerződés
Szvatopluk, Bölcs Leó
gyepük
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6. osztály:
Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Képek a
középkori
Európa életéből

Nagy Károly birodalmában
Hűbérurak és hűbéresek
Milyen volt a középkori uradalom?
Az arab hódítás.
Európa 1000 körül
A középkori egyház.
A kolostorok világa
Élet a falvakban.
A mezőgazdaság fejlődése
A lovagi élet.
A középkori várak
A kézművesség és a kereskedelem
központjai: a középkori városok
A középkori kereskedelem
A céhmesterek.
A középkori kézművesipar
Európa a 15. században
A középkori ember műveltsége

Fogalmak: középkor,
eretnek, hűbérúr,
hűbéres, két és
háromnyomásos
gazdálkodás, uradalom,
ajándék, robot, adó,
jobbágy, jobbágytelek,
iszlám, kolostor,
szerzetes, szent,
legenda, ereklye, kódex,
lovag, középkori vár,
középkori város, polgár,
önkormányzat, bank,
céh, céhmester, legény,
inas, távolsági
kereskedelem, karaván,
vám, járvány, kiváltság,
Városi iskolák,
könyvnyomtatás, román,
gót, reneszánsz,
Személyek: Mohamed,
Nagy Károly
Évszám: 476, 800
Topográfia: Bizánc,
Mekka

Magyarország
az Árpádok
idején

„A magyarok nyilaitól ments meg,
Uram, minket!”
Géza fejedelem és Szent István. Az
államalapítás
István király udvarában
Az új rend megszilárdítása: Szent
László és Könyves Kálmán
A királyi hatalom
hanyatlása.
A tatárjárás (1241-1242)
A második honalapítás
Kultúra az Árpád-korban

Fogalmak: kalandozó
hadjárat, tized,
vármegye, ispán, nádor,
oklevél, tatár, kiskirály
Személyek: Géza
fejedelem, I. (Szent)
István király, Gellért
püspök, I. (Szent)
László, (Könyves)
Kálmán, Juliánus barát,
IV. Béla, III. András,
Anonymus,
Évszámok: 997-1038,
1000, 1241-42, 1301,
Topográfia: Esztergom,
Fehérvár, Muhi, Buda

Minimumot
meghaladó
követelmények
I. Ottó, aacheni palota,
Német-római
császárság,
Hűbéreskü, hűbéri lánc
kikből jön létre a
földesúri osztály
622 medinai futás
Iszlám tanítása
Iszlám 5 alappillére
Oklevelek, Szent
Benedek, kódex, hét
szabad művészet, Szent
Ferenc, keresztes
hadjárat
Egyházszakadás
A lovaggá avatás,
lovagi torna, várak,
földnélküli lovagok
Pénzgazdálkodás,
szárazföldi és tengeri
kereskedelem,
A technika fejlődése
céhszabályzat,
vízikerék, vízimalom,
szélmalom, lábító,
ágyú, iránytű
Pestis, fekete himlő,
kolera
Egyetemek, Gutenberg,
humanizmus
Gazdaság és társadalom
a letelepedés idején
933 Merseburg, 955
Augsburg, I. Ottó,
Lehel, Bulcsú
Gellért püspök,
püspökségek,
Egyházmegye, Gizella,
István király intelmei,
ispán, nádor, (10771095),(1095-1116),
törvénynapok,
istenítéletek,
Horvátország,
Dalmácia, vízpróba,
tűzpróba, II. Béla, III.
Béla írásbeli
ügyintézés, II. András,
Bánk bán, 1222
Aranybulla, kunok,
Batu kán, 1241 muhi
csata,
kiváltságlevél, városok,
tihanyi apátság
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Virágzó
középkor
Magyarországon

A királyság újjászervezése: Károly
Róbert
Az aranyforint
Nagy Lajos, a lovagkirály
Zsigmond, a király és császár
Egy középkori magyar város: Buda
Hunyadi János, a törökverő
A nándorfehérvári diadal (1456)
Hunyadi Mátyás uralkodása
Mátyás udvara
Bárók, nemesek, jobbágyok. A
Jagellók kora
A mohácsi vereség.
Buda elfoglalása

Fogalom: bandérium,
arany forint,
harmincadvám,
bányabér, kilenced,
ősiség, végvár,
kormányzó, visegrádi
királyi találkozó
Személyek: Károly
Róbert, I. (Nagy) Lajos,
Zsigmond, Hunyadi
János, Hunyadi Mátyás,
Dózsa György,
Szapolyai János, II.
Lajos, I. Szulejmán
Évszámok: 1456, 1514,
1526, 1541
Topográfia:
Nándorfehérvár,
Visegrád, Bécs,
Mohács, Buda

Az újkor
kezdetén

Felfedezők és hódítók.
Amerika felfedezése (1492)
Szemben a pápával: Luther és Kálvin
A felfedezések hatása
Spanyolországban és Angliában
Küzdelem a tengerekért
Korlátlan uralkodók Nyugat- és
Kelet-Európában,
Az Európán kívüli világ
Kultúra és tudományok az újkor
kezdetén

Fogalom: felfedező,
világkereskedelem,
gyarmat, manufaktúra,
hitel, bankár, újkor,
reformáció, protestáns,
katolikus megújulás,
parlament, polgári
forradalom,
önkényuralom
Személyek: Kolombusz
Kristóf, Magellán,
Luther Márton, Kálvin
János, XIV. Lajos, I.
(Nagy) Péter
Évszámok: 1492, 1517
Topográfia: Amerika,
Anglia, London, Párizs,
Versailles,
Szentpétervár

Minimumot
meghaladó
követelmények
alapítólevele, Halotti
beszéd, krónikák, Kézai
Simon, pécsi
székesegyház, tihanyi
apátság, jáki és lébényi
templom
(1308-1342) Aba
család, Csák Máté,
rozgonyi csata, 1335
visegrádi találkozó,
árumegállító jog
(1342-82) úriszék,
pallosjog, diósgyőri vár,
Képes Krónika,
Kolozsvári Márton és
György, német-római
császár, husziták,
konstanzi zsinat
1443-44 hosszú
hadjárat, Balkán
1444 I. Ulászló, várnai
csata,
V. László, Kapisztrán
János, II. Mehmed,
hadigálya, Dugovics
Titusz, Szilágyi Mihály,
Corvina, Hess András,
visegrádi és tatai várak,
Janus Pannonius, Vitéz
János, Bonfini,
II. Ulászló, Bakócz
Tamás, Rákos, Békés,
Nagylak, Temesvár, II.
Lajos, 1521
Nándorfehérvár,
Tomori Pál,
Habsburg Ferdinánd,
1538 Várad, János
Kelet kincsei,
portugálok, spanyolok,
karavella,
kormánylapát, iránytű,
Santa Maria, Nina,
Pinta, Bartolomeo Diaz,
Vasco da Gama
Búcsúcédula,
bűnbocsánat,
Witenberg,
eleveelrendelés,
protestáns egyház,
Giordano Bruno,
Galileo Galilei,
bekerítések, Orániai
Vilmos, Nagy Armada,
I. Károly, Oliver
Cromwell,
Azték, maja, inka,
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Témakör

Tananyag

Magyarország
az újkor
kezdetén

Török világ Magyarországon
A várháborúk hősei
Életképek a királyi Magyarországról
Az Erdélyi Fejedelemség
A reformáció és az ellenreformáció
kulturális hatása Magyarországon
A török kiűzése
II. Rákóczi Ferenc és a tiszaháti
felkelők
A hazáért és a szabadságért

Minimum
követelmények

Fogalom: Királyi
Magyarország, Erdélyi
Fejedelemség, Török
Hódoltság, pasa, végvár,
hajdú, kollégium, kuruc,
labanc,
Személyek: Habsburg
Ferdinánd, Szapolyi
János, János Zsigmond,
II. Szulejmán, Dobó
István, Zrínyi Miklós
(hadvezér), Károli
Gáspár, Bocskai István,
Pázmány Péter, Bethlen
Gábor, Zrínyi Miklós
(költő)
Évszámok: 1541, 1552,
1686, 1703-1711
Topográfia: Erdélyi
Fejedelemség, Királyi
Magyarország, Török
Hódoltság, Pozsony,
Buda, Gyulafehérvár,
Eger, Szigetvár

Minimumot
meghaladó
követelmények
Humanizmus, Leonardo
da Vinci, barokk
Palánkvár, füles bástya,
1532 Kőszeg Jurisics
Miklós
Losonczy István
Drégely Szondi György
Balassi Bálint, Tinódi
Lantos Sebestyén,
históriás ének
Fráter György,
Bocskai felkelés,
1604-06, bécsi béke,
Szenczi Molnár Albert,
Sárospatak, Debrecen,
Pápa, Nagyszombat
Bécs ostroma, Szavoyai
Jenő, Lotharingiai
Károly, 1696 hegyaljai
felkelés
Esze Tamás,
1705 Szécsény
Bottyán János,
1707 Ónod,
általános adózás, 1708
Sárospatak, Habsburgház trónfosztása
Károlyi Sándor
A szatmári béke

7. osztály:
Témakör
A polgári
átalakulás
kora

Tananyag
Európa a XVII–XVIII. században.
A felvilágosodás
Amerika a XVIII. században. Az Egyesült
államok megalakulása, a Függetlenségi
Nyilatkozat
Latin-Amerika fölszabadulása
A francia forradalom
Bonaparte Napóleon,
A mezőgazdaság és a gépek forradalma
Az ipari forradalom gazdasági és
társadalmi következményei

Minimum
követelmények
Fogalom: emberi jogok,
felvilágosodás, első,
második és harmadik
rend, rendi gyűlés,
(labdaház), forradalom,
nemzetgyűlés,
alkotmányos királyság
forradalom, jakobinus,
terror, nemzet, ipari
forradalom,
mezőgazdasági
forradalom, vetésforgó,
gyár, vállalkozó, haszon,
tőkés, bérmunkás, tőkés
földbirtokos, vállalkozó,
kispolgárság,
munkásosztály, bérlakás,
értelmiség, segélyegylet,
szakszervezet, sztrájk
kapitalizmus, politika
Személyek: Washington,
Rousseau, XIV. Lajos,

Minimumot meghaladó
követelmények
Fogalom: „az ész
kritikája”,
hatalommegosztás,
enciklopédia, (vétójog),
nemzetőrség, az Emberi
és Polgári Jogok
Nyilatkozata, konvent,
jakobinusok, guillotine,
vérpad, emigránsok,
hadkötelezettség, Szent
Szövetség, kontinentális
zárlat, vetélő, polgári
állam, dugattyús gőzgép,
ipari forradalom,
gőzmozdony, gőzhajó,
távíró, szabad versenyes
kapitalizmus
Személyek: Locke,
Montesquieu, Voltaire,
Rousseau, Diderot, Simón
Bolivár, XVI. Lajos,
Robespierre, Danton,
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Tananyag

Magyarorszá
g a XVIII.
században

Hazánk a szatmári béke után
Az ország újjászervezése. A
soknemzetiségű Magyarország kialakulása
Hazánk Mária Terézia uralkodása idején
Élet a XVIII. századi Magyarországon, Az
Esterházy hitbizomány működése
Somogyban
II. József rendeletei
A francia forradalom és a napóleoni
háborúk hatása Magyarországon

Minimum
követelmények
Napóleon, Watt,
Stephenson
Évszámok: 1776, 1789,
1815
Topográfia:Boston,
Waterloo

Fogalom: betelepítés,
bevándorlás,
úrbérrendezés, kettős
vámrendszer, állandó
hadsereg, vallási türelem,
államnyelv,
oktatáspolitika,
Személyek: Mária
Terézia, II. József,
Martinovics Ignác,
Évszámok: 1740-1780,
1767

Minimumot meghaladó
követelmények
Ferenc császár, I. Sándor
cár, Fulton, Morse, Kay,
Hargreaves, Cartwright
Évszámok: 1773, 1783,
1789. júl. 14. Bastille,
1792. (szept. 21.), 1793.
jan., 1793 nyara, 1794
nyara, 1799, 1804, 1812,
1813,
Topográfia: LatinAmerika, Dél-Amerika,
(Ajaccio), Itália,
Egyiptom, (Borogyino),
Moszkva, Lipcse, Elbasziget, Szent Ilona-sziget,
Bécs, Marengó,
Austerlitz, Manchester
Fogalom: magyar
kancellária,
Helytartótanács,
(felsőtábla, alsótábla),
Pragmatica Sanctio, Ratio
Educationis,
egészségügyi rendelet,
türelmi rendelet, hivatalos
nyelv, népszámlálás,
reformkísérlet, nemesi
ellenállás, káté, infláció
Személyek: III. (VI.)
Károly, Tessedik Sámuel,
II. Lipót, I. Ferenc,
Hajnóczy József,
Szentmarjay, Laczkovits,
Sigray, Festetics György
Évszámok: 1780–1790,
1791, 1794–95
Topográfia: Erdély,
határőrvidék,
Selmecbánya, (Bánát),
Szilézia, Galícia,
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A
polgárosodás
kezdete
Magyarorszá
gon

Tananyag
Széchenyi István, a reformmozgalom
elindítója
Politikai élet a reformkorban
A reformkor nagyjai
A magyar nyelv ügye. Nemzeti kultúránk
megújulása.
A nemzetiségi kultúrák kibontakozása
Kossuth Lajos fellépése és programja
Életképek a reformkori Magyarországról

Minimum
követelmények
Fogalom: országgyűlés,
arisztokrácia, alsótábla,
felsőtábla, reform,
nyelvújítás,
közteherviselés,
örökváltság, zsellér,
nyilvánosság,
Személyek: Kazinczy
Ferenc, báró Wesselényi
Miklós, gróf Széchenyi
István,
Évszámok: 1825-1848,

Minimumot meghaladó
követelmények
Fogalom: devalváció,
akadémia, hitel,
követutasítás,
(szentesítés), konzervatív,
szabadelvű, (liberális,
haladó), örökváltság,
(önkéntes, kötelező)
váltság nélküli, házi adó,
országgyűlési ifjak,
jurátus, (nemzet),
vándorszínész,
klasszicista stílus,
(verbunkos),
pánszlávizmus,
(dákoromán elmélet),
Pesti Hírlap, cenzor,
Fiatal Magyarország,
Személyek: Széchényi
Ferenc, Festetics György,
Felsőbüki Nagy Pál,
Wesselényi Miklós,
Kölcsey Ferenc, Deák
Ferenc, Eötvös József,
Kazinczy, Déryné, Kőrösi
Csoma Sándor, Reguly
Antal, Bolyai János és
Farkas, Barabás Miklós,
Liszt, Erkel, L. Gaj, G.
Baritiu, J. Kollár, L. Stúr,
V. Ferdinánd, Lovassy
László, Vasvári Pál,
Táncsics Mihály, (Irinyi
János)
Évszámok: 1830, 1840,
1841, 1837, 1844, 1846,
1848. febr.
Topográfia: Keszthely,
Pozsony, Zemplén
megye, Galícia, Pest,
Vác, Szolnok, Herend,
Hollóháza
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Forradalom
és
szabadságha
rc
Magyarorszá
gon

1848. március 15.
A forradalom eredményei. Az 1848. évi
törvények
Mit tartalmaztak az áprilisi törvények?
Nemzetiségi ellentétek 1848–1849-ben
A szabadságharc
A környező falvak nemzetőr lajstromai, a
nemzetőrök feladatai, életük
A magyar nemzet Függetlenségi
Nyilatkozata. Az önálló magyar hadsereg
A szabadságharc leverése

A
nemzetállam
ok kora

Polgárháború az észak-amerikai Egyesült
Államokban
Változások Európa térképén. Új
nemzetállamok: Olaszország és
Németország. Nemzetállamok a hanyatló
Török Birodalom területén
A polgári állam új feladatai.
A demokratizálódó társadalom
Újabb technikai és iparfejlődés. Európa a
XIX. század utolsó évtizedeiben.
A „boldog békeidők”
A sokarcú munkásmozgalom
Versenyben a világ felosztásáért
Az újkor tudományos és kulturális
életének néhány kiemelkedő alakja

Minimum
követelmények
Fogalom: Cenzúra,
sajtószabadság,
választójog, felelős
kormány,
jobbágyfelszabadítás,
nemzetiség, nemzetőrség,
honvédség, trónfosztás
Személyek: Kossuth
Lajos, Deák Ferenc,
Petőfi Sándor, gróf
Batthyány Lajos, Görgey
Artúr, Bem, Haynau,
Metternich
Évszámok: 1848.
március 15. 1849.
augusztus 13.
1849. október 6.
Topográfia: Pest,
Debrecen, Isaszeg,
Világos, Arad

Minimumot meghaladó
követelmények
Fogalom: „népek
tavasza”, Közbátorsági
Bizottmány, kollektív
jogok, Honvédelmi
Bizottmány, (bán),
szabadságharc, honvéd,
külföldi légiók,
nemzetőrök,
szabadcsapatok,
vésztörvényszék,
emigráció, kormányzó
Személyek: Vasvári,
Jókai, Felelős magyar
kormány tagjai, Jellasics,
Latour, Windisch-Grätz,
Damjanich, I. Miklós,
Klapka
Évszámok: 1848. május;
1848 nyara, 1848. szept.
29., 1848. dec., 1849.
jan., 1849. febr. vége,
(ápr. 6.), ápr. 14., máj. 21.
Topográfia: Párizs,
Prága, Bécs, Pest,
Pozsony, Milánó,
Velence, Liptószentmiklós, Karlóca,
Balázsfalva, Pákozd,
Ozora, Schwechat, Mór,
Debrecen, Nagyvárad,
Nagyszeben, Kápolna,
Olmütz, Szolnok, Hatvan,
Tápióbicske, Isaszeg,
Vác, Nagysalló, Buda,
Szeged, Temesvár,
Segesvár, Komárom

Fogalom: polgárháború,
nemzetállam, szabad
verseny, monopólium,
szociálpolitika,
gyarmatbirodalom,
szakszervezet,
anarchisták, szocializmus,
szociáldemokrácia,
utópia, tömegkultúra,
központi hatalmak,
Antant
Személyek: Bismarck,
Garibaldi, Lincoln,
Edison, Marx
Évszámok: 1861-65,
1870, 1871,
Topográfia:
Poroszország,
Németország,
Olaszország, Szerbia,

Fogalom: rezervátum,
„aranyláz”, ültetvény,
kommün,
parlamentarizmus,
cenzusos választójog,
tankötelezettség,
közegészségügy,
nehézipar, belső égésű
motor, vásárlóerő,
életszínvonal, chartisták,
marxizmus,
keresztényszocializmus,
internacionálé brit Keletindiai Társaság,
koronagyarmat,
(szipolyok), romantika
Személyek: III.
Napóleon, Garibaldi,
Bismarck, Karagyorgye,
Botev, Edison, Siemens,
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Témakör

A dualizmus
kora

Tananyag

Hazánk a szabadságharc leverése után
A kiegyezés
Képek a politikai életből
Gazdasági felzárkózás
A polgárosodó magyar társadalom
Élet a dualizmus kori Magyarországon
Világváros születik: Budapest
A millennium: sikerek és válságjelek

Minimum
követelmények
Románia, Bulgária

Fogalom: passzív
ellenállás, emigráció,
kiegyezés, közös ügyek,
dualizmus, polgárosodás,
dzsentri, nagypolgárság,
kispolgárság, mágnás,
cseléd, asszimiláció,
millennium
Személyek.: Alexander
Bach, Ferenc József, gróf
Andrássy Gyula, báró
Eötvös József, Tisza
Kálmán, Ganz Ábrahám,
Weiss Manfréd
Évszám: 1867, 18671916
Topográfia: OsztrákMagyar Monarchia,
Budapest

Minimumot meghaladó
követelmények
Bessemer, Bell, Benz,
Marconi, Popov, Wright
testvérek, Lumière
testvérek, Remington,
Zeppelin, Diesel, Jedlik
Ányos, Déri, Bláthy,
Zipernowski, Bánki
Donát, Csonka János,
Puskás Tivadar Hajós
Alfréd, R. Owen, Engels,
XIII. Leó
Évszámok: 1886, 1859,
1860, 1866, 1821, 1830,
(1859), 1877–78, 1878,
1896, 1889, 1891, 1839–
42, 1857, 1868,
Topográfia: Gettisburg,
San Francisco, Piemont,
Königgrätz, Szicília,
(Solferino), Párizs,
Bosznia-Hercegovina,
Montenegró, (Sipkaszoros, Plevna, SanStefano), Berlin, Krímfélsziget, Szuezi-csatorna,
Delhi, Hongkong, Nigerfolyó, Madagaszkár,
Fokváros, (Német KeletAfrika), Szibéria,
Alaszka, Kaukázus
Fogalom: Bach-huszár,
Húsvéti cikk,
alkotmányos királyság,
nyílt szavazás, (Deákpárt, balközép párt,
Országos 48-as párt),
Szabadelvű Párt, politikai
nemzet, agrárszocialista
mozgalom, polgári
házasság, vámközösség,
agrárproletár, kubikos,
Általános Munkásegylet,
Magyarországi
Szociáldemokrata Párt,
belső fogyasztás, „boldog
békeidők”, körorvos,
alkotmányos válság,
kivándorlás
Sz.: Noszlopy Gáspár,
Makk József, Madarász
Viktor, Erkel Ferenc,
Tisza Kálmán, Frankel
Leó, Baross Gábor,
Magyar László, Madarász
Viktor, Székely Bertalan,
Benczúr Gyula, Tisza
István, Munkácsy Mihály,
Szinyei Merse Pál,
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Minimum
követelmények

Az első
világháború

Harc a világuralomért, harc a gyarmatokért
Az első világháború kezdete és első évei
A tömegek és gépek háborúja.
A hátország
Katonaélet az első világháborúban
Levelek a frontról – Zselickisfalud
tekintetében
Az oroszországi forradalom
Győztesek és vesztesek
Hazánk részvétele a világháborúban

Fogalom: világháború,
villámháború, állóháború,
hátország, békerendszer
Személyek:Wilson,
Lenin
Évszám: 1914-1918,
1917
Topográfia: Európa
országai, akik a
háborúban részt vettek

Minimumot meghaladó
követelmények
Semmelweis Ignác,
Eötvös Loránd
Évszám: 1850, 1865,
1868, 1875–1890, 1894,
1853, (1868, 1872), 1890
Topográfia: Buda,
Sopron, Pozsony, Kassa,
Nagyvárad, Diósgyőr,
Ózd, Salgótarján,
Vajdahunyad, Csepel,
Tisza, Viharsarok,
Fogalom: monopólium,
monopolkapitalizmus,
kettős, majd hármas
szövetség, antant,
imperializmus,
tőkekivitel, ok, ürügy,
szarajevói merénylet,
„hadimilliomos”,
(nemzeti össztermék),
kapituláció, ultimátum,
Személyek: Ferenc
Ferdinánd, II. Vilmos,
Évszám: 1879, 1882,
1904, 1914. jún.28.,
júl.28., 1915–16, 1918.
okt.–nov.
Topográfia: Szarajevó,
Gorlice, Párizs, Verdun,
Somme folyó, Doberdo,
Isonzó, Piave, Ypern,
Amiens

8. osztály:
Témakör

Tananyag

A világ a XX.
század
húszas és
harmincas
éveiben

Hatalmi átrendeződés Európában az első
világháború után. A Népszövetség
Közép-Európa nyugtalan évei:
Németország és Ausztria, Olaszország és a
fasizmus
Új államok születése, a régiek
újjászületése Kelet-Közép-Európában
Nyugat-Európa: a „boldog húszas évek” a
győztes országokban
A gyarmatok ébredése. Az Európán kívüli
világ a húszas, harmincas években
A nagy gazdasági világválság 1929–1933
A nácizmus Németországban
A rettegés birodalma. Élet a „Harmadik
Birodalomban”
A sztálini Szovjetunió
Útban egy új világháború felé: Új háborús
tömb kialakulása; Japán és olasz
terjeszkedés; spanyol polgárháború; A
hitleri agresszió első áldozatai

Minimum
követelmények
F.: fegyverszünet,
békekötés, nagyhatalom,
Népszövetség. A
vesztesek területi
veszteségei, a győztesek
területnövekedése,
szélsőjobboldal –
szélsőbaloldal, fasizmus,
diktatúra, választójog,
Gazdasági Világválság,
fasizmus – nemzeti
szocializmus (nácizmus),
fajelmélet,
antiszemitizmus,
sovinizmus,
koncentrációs tábor,
polgárháború,
tervgazdálkodás,
kollektivizálás,
sztálinizmus,

Minimumot meghaladó
követelmények
F.: nemzeti
önrendelkezés,
mandátum, III.
Internacionálé,
forradalom, puccs,
weimari köztársaság,
nemzeti tanács,
nacionalizmus,
soknemzetiségű állam,
politikai
váltógazdálkodás,
diplomáciai kapcsolat,
locarnói és washingtoni
konferencia,
mandátumterület,
kasztrendszer, polgári
engedetlenség, bábállam,
Kuomintang, tőzsde,
értékpapír, New Deal,
állami beavatkozás, tb,
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Magyarorszá
g a két
világháború
között

Az őszirózsás forradalom
A rövid életű polgári köztársaság.
A Tanácsköztársaság
A Horthy-korszak kezdete
A trianoni békeszerződés
A bethleni konszolidáció. A Horthyrendszer megszilárdulása
Gazdaságunk a húszas években. A
gazdasági világválság és Magyarország
Kiútkeresés a válságból. A Gömböskormány
Hazánk külpolitikája a Horthy-korszakban
Életmódváltás és kulturális fejlődés a
Horthy-korszakban
Tudomány és technika a 20-as, 30-as
években

Minimum
követelmények
antikomintern paktum,
Sz.: Hitler, Mussolini,
Lenin, Sztálin,
É.: 1929-33,
T.: Osztrák-Magyar
Monarchia felbomlása, Új
és újjászülető államok
Kelet-Közép-Európában

F.: nemzeti és polgári
forradalom,
fegyverszünet, Nemzeti
Tanács, népköztársaság,
földreform,
tanácsköztársaság,
fehérterror, történelmi
Magyarország, revízió,
konszolidáció,
földreform, Nyílt
szavazás, infláció, pengő,
statárium, revízió,
gazdasági válság német
orientáció,
analfabetizmus, vegyipar,
Nobel-díj
Sz.: Tisza István, Károlyi
Mihály, IV. Károly, Kun

Minimumot meghaladó
követelmények
Brit Nemzetközösség,
demilitarizált övezet,
fajgyűlölet,NEP kulák,
egypártrendszer, gulág,
szövetségi állam,
népfrontpolitika, Berlin–
Róma- tengely,
Anschluss, müncheni
konferencia, etnikai elv
Sz.: Wilson, Thälmann,
Piłsudski, Beneš, Kemal
Atatürk, Galamb József,
Lindbergh, Gandhi,
Csang Kai-sek, Abd elKím, Pu-ji, Roosevelt,
Hindenburg, Thälmann,
Göbbels, Göring, Trockij,
Franco, Tanaka, Mao Cetung
É.: 1919, 1920, 1923,
1922. okt., 1918, 1929,
1911, 1922, 1931,
1932, 1933, 1934. 1936
1917, 1939
1938. márc., 1938. szept.,
1939. márc.
T.: Rajna-vidék, ElzászLotaringia, Danzig,
Bajorország, Dalmácia,
Fiume, balti államok,
Kárpátalja, Montenegró,
Bosznia-Hercegovina
Jugoszlávia, Marokkó,
Rif-hg., Szuezi-csatorna,
Palesztina, Pandzsáb,
Mandzsúria, New York,
Tennessee-völgy, Ruhrvidék, Saar-vidék,
Abesszínia, München,
Szudéta-vidék
F.: direktórium, vörös
terror, KMP,
internacionalizmus,
semleges zóna. A
tanácsköztársaság
hadműveletei,
különítményesek,
kormányzó,
ellenforradalom, wilsoni
elvek, népszavazás,
irredentizmus, vitéz,
illegalitás, Horthyrendszer =
parlamentarizmus
korlátozott
demokráciával,
konvertibilis
fizetőeszköz,
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Tananyag

A második
világháború.
Hazánk a
második
világháborúb
an

A második világháború megkezdődik
Európai háborúból világháború
A háború további menete: a totális háború
Háború és gazdaság
A második világháború fegyverei. Katonák
és civilek a második világháborúban
Hazánk bekapcsolódása a második
világháborúba
Hazánk a háború sodrában. A német
megszállás
Nyilas hatalomátvétel. Hadműveletek
hazánk területén
Az európai és a magyar zsidóság és
cigányság tragédiája: a holokauszt
A második világháború befejezése

Minimum
követelmények
Béla, Horthy Miklós,
Nagyatádi Szabó István,
Apponyi Albert, Teleki
Pál, Bethlen István,
Gömbös Gyula,
É.: 1918. okt. 31., 1919.
márc. 21. 1919. aug. 1.,
1920. június 4.
T.: Felvidék, Kárpátalja,
Erdély, Délvidék,

F.: megnemtámadási
szerződés, villámháború,
koalíció, front, második
front, partraszállás,
antifasiszta erők
Sztálingrád, a teheráni
értekezlet, vadászgép,
bombázó, harckocsi,
tűzerő, légvédelem, I. és
II. bécsi döntés,
hadüzenet, koncentrációs
tábor, Jaltai és potsdami
értekezlet
Sz.: Hitler, Sztálin,
Churchill, Roosevelt,
Horthy, Teleki Pál,
Bárdossy László, Szálasi
Ferenc
É.: 1939. szept. 1., 1941.
ápr., 1941. jún. 27. 1944.
márc. 19. 1944. okt. 15.,
1945. aug. 6. és 9., 1945.
szept. 2.
T.: Lengyelország és a

Minimumot meghaladó
követelmények
népszövetségi kölcsön,
középrétegek,
munkáskamarák, győri
program, fajvédők,
zsidótörvények, kisantant,
barátsági szerződés,
tengelyhatalmak, elemi és
polgári iskola, érettségi,
cserkészmozgalom,
kollégium,
társadalombiztosítás, úri
középosztály,
atomkorszak,
posztimpresszionizmus
Sz.: Jászi Oszkár, Garbai
Sándor, Vix alezredes,
Stromfeld Aurél,
Clemenceau, Somogyi
Béla, Bacsó Béla,
Bandholtz, Fürst Sándor,
Sallai Imre, Rothermere
lord, Millerand,
Klebelsberg Kunó, Szabó
Zoltán, Csík Ferenc
É.: 1918. nov. 16., 1919.
ápr., 1919. máj., 1920.
márc. 1., 1921, 1922,
1927, 1930. szept. 1.,
1931, 1922, 1927, 1934,
T.: Belgrád, Padova,
Eperjes, Kalocsa,
Szolnok, Siófok,
Orgovány, Biatorbágy,
Endrőd,
F.: légi fölény, „furcsa
háború”, totális háború,
hátország, gazdasági
potenciál, tengeralattjáróháború, radar,
gyorshadtest,
hintapolitika, Magyar
Történelmi
Emlékbizottság, Magyar
Front, nyilasok, kiugrási
kísérlet, Budai Önkéntes
Ezred, holokauszt, Dávidcsillag, gettó, deportálás,
munkaszolgálat,
partizánok, kapituláció,
„békaugrás” hadművelet
Sz.: Molotov, Ribbentrop,
Rommel, Montgomery,
Kállay Miklós, Sztójai
Döme, Lakatos Géza,
Raoul Wallenberg, Tito,
De Gaulle, Truman,
Attlee, Csang Kai-sek,
Mao Ce-tung
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Tananyag

A
globalizálódó
világ

Földünk a második világháború után. Az
ENSZ. A kétpólusú világ
A „szabad világ” és a kommunista
diktatúrák. 15 év hidegháború
A harmadik világ
A békés egymás mellett élés.
Világgazdasági változások. A keleti tömb
felbomlása
Technikai fejlődés életmód változás a XX.
század második felében
Az európai integráció
A globalizáció problémái

Minimum
követelmények
többi ország, melyek részt
vettek a második
világháborúban, Felvidék,
Kárpátalja, Észak-Erdély,
Kassa, Újvidék, Donkanyar, Voronyezs,
Hirosima, Nagaszaki

F.: ENSZ, békekötések,
szuperhatalom,
Hatalmi átrendeződés
NATO, Varsói Szerződés,
KGST, Közös Piac,
hidegháború, vasfüggöny,
koncepciós per, A
„szabad világ” és a
kommunista diktatúrák,
harmadik világ, el nem
kötelezett országok,
fegyverkezési verseny,
olajválság,
a keleti tömb felbomlása,
a világgazdaság szerepe,
integráció,
Európai Unió szervezete,
globalizáció

Minimumot meghaladó
követelmények
É.: 1939. márc., 1939.
aug. 23., 1940, 1941.
márc., 1941. jún. 22.,
1941. dec. 7., 1942. jan.
1942. jún., 1942. okt.,
1943. febr. 2., 1943. júl.,
1943. nov. 1944. jún.,
1945. febr., 1945. máj. 8.;
1945. júl.1938. nov. 2.,
1939. márc., 1940. aug.
30., 1943. jan., 1944. dec.
23. – 1945. febr. 13.,
1945. márc., 1945. ápr. 4.
T.: Cseh–morva
Protektorátus, Memelvidék, danzigi korridor,
Párizs, London, Moszkva,
Pearl Harbor, Midwayszigetek, Líbia, Tunisz,
El-Alamein, Szicília,
Kurszk, Leningrád,
Árpád-vonal, Debrecen,
Budapest,
Székesfehérvár,
Auschwitz, Normandia,
Varsó, Visztula, Jalta,
Potsdam, Burma, Kína,
F.: etnikai tisztogatás,
Biztonsági Tanács,
kétpólusú világ, Marshallterv, hiánygazdaság,
Truman-doktrína,
rakétaválság, enyhülés,
fogyasztói társadalom,
szuverenitás, kibuc,
helsinki alapelvek,
Brezsnyev-doktrína,
intervenció,
csillagháború, FÁK.
Űrhajózás, haditechnika,
számítástechnika, utazás,
háztartások, ifjúsági
mozgalmak. EGK 
Európai Közösség 
Európai Unió, euró,
schengeni egyezmény,
üvegházhatás,
sivatagosodás, ózonlyuk,
népességrobbanás,
éhínség, Észak és Dél,
adósságcsapda, (slum),
terrorizmus
Sz.: Sztálin, Truman,
Tito, Fidel Castro,
Hruscsov, Kennedy,
Nasszer, Nehru, Csang
Kai-sek, Mao Ce-tung,
Castro, Brezsnyev,
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Magyarorszá
g története
1945-től
napjainkig

Tananyag

Hazánk a vesztes háború után
A koalíciós időszak.
A koalíció felszámolása és a pártállami
rendszer létrehozása
A sztálinizmus Magyarországon. A
Rákosi-korszak
Élet a vasfüggöny mögött- a cigányság
helyzete
Forradalom és szabadságharc
Magyarországon, 1956
Hazánk 1956 után. A Kádár-korszak
Élet a 60-as 70-s években
Út a rendszerváltás felé. Gazdasági,
társadalmi és politikai változások
A rendszerváltás
A határainkon túli magyarok

Minimum
követelmények

F.: Ideiglenes
Nemzetgyűlés,
fegyverszünet,
földreform, demokratikus
választás, abszolút
többség, koalíció,
államosítás,
tervgazdálkodás,
koncepciós per,
kitelepítés,
termelőszövetkezet,
tüntetés, forradalom,
szabadságharc,
ellenkormány, nagyüzemi
mezőgazdaság, háztáji,
„kemény diktatúra”,
„puha diktatúra”,
Életszínvonal-politika.
Gazdasági és társadalmi
problémák, Reformkommunisták, Párton
kívüli ellenzék, többpárti
választás, parlamentáris
rendszer,
Alkotmánybíróság,
önkormányzat,
polgármester,
Sz.: Tildy Zoltán, Rákosi
Mátyás, Nagy Imre,
Kádár János
É.: 1947. febr., 1945.
nov., 1946. febr., 1947,
1948., 1956. okt. 23., nov.
4. 1990. ápr.–máj.
T.: a forradalom
budapesti helyszínei

Minimumot meghaladó
követelmények
Gorbacsov, Reagan
Ceauşescu, Tőkés László
É.: 1945. jún., 1947,
1948, 1949, 1955, 1950–
53, 1962, 1963, 1972
1954, 1971, 1975, 1968,
1979, 1985, 1989., 1973,
1981, 1986, 1992, 1995,
2002, 2004
T.: San Francisco, Korea,
Kuba, Fekete-Afrika, arab
világ, India, Pakisztán,
Bangladesh, Kína,
Tajvan, Indonézia,
Vietnam, Dien Bien Phu,
Helsinki, Afganisztán,
Róma, Strasbourg,
Brüsszel
F.: „malenkij robot”,
Szövetséges Ellenőrző
Bizottság, népbíróságok,
igazolóbizottság, vágtató
infláció, aranykészlet,
forint, miniszteri tárca,
ÁVO  ÁVH, „szalámi
taktika”, választási blokk,
„kékcédulás választás”.
MDP, Magyar
Függetlenségi Népfront,
pártállam, tanácsok,
internálótábor, kulák,
Nemzetközi háttér-szuezi
válság , munkásőrség,
közkegyelem,
életszínvonal-politika, új
gazdasági mechanizmus,
olajválság,
adósságcsapda,
piacgazdaság, reform,
népfelkelés. Ellenzéki
Kerekasztal, népszavazás,
Nemzeti Kerekasztal,
ombudsman, privatizáció,
kisebbség, szórvány
magyarság, beneši
dekrétumok,
alapszerződések,
státustörvény
Sz.: Miklós Béla
(Dálnoki), Szakasits
Árpád, Kéthly Anna,
Nagy Ferenc, Veres Péter,
Nagy Ferenc, Mindszenti
József, Ordass Lajos,
Ravasz László, Gerő
Ernő, Farkas Mihály,
Révai József, Rajk
László, Marosán György,
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Tananyag

Állampolgári
ismeretek

Az állam és polgárai
Demokráciánk intézményei
Részvétel a közügyekben
A polgármesteri hivatalban
Emberi jogok – társadalmi kötelezettségek
hazánkban

Minimum
követelmények

F.: állam, állampolgár,
polgári jogok, alkotmány,
nemzeti jelképek,
országgyűlés,
népképviselet,
köztársasági elnök,
kormány, miniszter,
államtitkár.
Önkormányzat,
polgármester. Ügyészség,
bíróság, közügyek,
nyilvánosság, nyílt ülés,
titkos szavazás,
választójog,
választhatóság, politikai
párt, (civil) egyesület,
ajánlócédula, jogok–
kötelezettségek, általános
emberi jogok,
szabadságjogok,
kisebbségi jogok, kiskorú,
nagykorú.

Minimumot meghaladó
követelmények
Maléter Pál, Hruscsov,
Eisenhover, Gimes
Miklós, Losonczy Géza,
Szilágyi József, Rácz
Sándor, Bali Sándor,
Gorbacsov, Nyers Rezső,
Pozsgay Imre, Németh
Miklós, Antall József,
Göncz Árpád
É.: 1944. dec. 21., 1945.
nov., 1946. aug., 1949,
1953, 1956. okt. 28., okt.
30., 1970-es évek, 1988,
1989. jún., nov.
T.: Debrecen, pozsonyi
hídfő, Recsk, Hortobágy,
Sztálinváros,
Mosonmagyaróvár,
Felvidék, Erdély,
Kárpátalja, Délvidék
F.: szuverenitás,
Magyarország címerei,
hatalmi ágak,
Alkotmánybíróság

5) Általános fejlesztési követelmények
a) Tantárgyunk, a történelem és állampolgári ismeretek elsődleges fejlesztési területe az
ismeretszerzési és -feldolgozási képességek kialakítása:
(1) Képesek legyenek ismereteket szerezni történetekből, képekből, egyszerű
grafikonokból és statisztikai adatokból, diagramokból éppúgy, mint társadalmi
környezetükből, esetleg olvasmányaikból, filmélményükből, a tömegkommunikációs
eszközökből. Kiemelt szerepet kell adni az ismeretszerzésben a tárgyi, képi és
szöveges forrásoknak.
(2) Az ismeretfeldolgozás az alsóbb, 5-6. évfolyamokon elsősorban tanári segítséggel
történik, a 7-8. évfolyamon egyre fokozódó mértékben önállóan. A tanulók az
ismereteket kritikusan értelmezzék, tudjanak saját következtetést is levonni. Legyenek
képesek megkülönböztetni a mítoszt a valóságtól, a tényt a véleménytől. A történelmi
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b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

események mögött tudjanak összefüggéseket találni, azokat egymással
összehasonlítani.
(3) Ismerjék meg a korosztályuknak készített kézikönyveket, a lexikonokat, a történelmi
információk gyűjtését a könyvtárban, az internet segítségével.
Sajátítsák el a legfontosabb történelmi fogalmakat és kifejezéseket, azokat szóbeli és írásbeli
megnyilatkozásaikban tudják alkalmazni.
A tananyag feldolgozása során ismerjék meg és gyakorolják azokat az alapvető elemzési,
forráskritikai szempontokat, módszereket, amelyek segítségével képesek lesznek kialakítani
véleményüket eseményekről, személyekről, problémákról.
A történelemtanításnak fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók kommunikatív képességeit.
Nagy hangsúlyt kell fektetni a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére. Ennek a
kettőnek aránya nem borulhat fel, egyik sem szoríthatja háttérbe a másikat. A diákok tudjanak
eseményeket, történeteket elbeszélni, különböző szövegek lényegét elmondani. Alkossanak
szóban és írásban a tanultakról kreatív módon szövegeket. Tanuljanak meg kiselőadást, rövid
beszámolót tartani egy adott témáról. A 7-8. évfolyamon már önállóan is írjanak vázlatot,
tanulják meg a jegyzetkészítést.
A társadalmi kommunikációra való felkészítéshez nélkülözhetetlen, hogy gyakorolják és
tanulják meg a kulturált vita szabályait, az érvelés jelentőségét, az ellenérvek szerepét, az
ellenvélemény tolerálását. Csoportmunkában dolgozva ismerjék meg a kooperatív
együttműködés előnyeit.
Mivel a történelmi események térben és időben zajlanak, a tanulóknak képesnek kell lenniük
arra, hogy ezekben tájékozódjanak.
Meg kell tanulniuk a történelmi idő tagolását, az események időbeli elhelyezését az évszámok
és az időre vonatkozó fogalmak segítségével. Ismerjék meg a nagy történelmi korszakokat, az
időszámítás alapjait.
A történelmi térben való tájékozódást az atlaszok, térképvázlatok segítségével sajátítsák el. A
földrajzi ismeretek megszerzését tudják hasznosítani a történelmi események megértésében
az egyes népeknél, társadalmaknál.
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Idegen nyelv
Alsó tagozat

1) Általános nevelési célok
a) Az 3. évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-tanítás alapvető célja lélektani és
nyelvi:
(1) kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek kultúrájának megismerése iránt,
(2) sikerélményhez juttatni a diákokat,
(3) megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a szóbeli készségek fejlesztésével.
b) Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása. Gyermekkorban a
nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes,
értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő tevékenységekben vesznek
részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv
elsajátításában. Ez a folyamat igen lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi
eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes
diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen
bekapcsolódnak.
c) Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert
tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi
tanári beszéd érthetővé a diákok számára.

2) Fejlesztési feladatok
a) Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek
számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő
tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust
értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat igen lassú, az idősebb
korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a
csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a
játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak.
b) Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert
tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi
tanári beszéd érthetővé a diákok számára.
c) A kerettanterv az óvodában és az 1-3. évfolyam anyanyelven megismert témaköreire,
beszédszándékaira és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének
fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások, a cselekvésre épülő játékos
feladatok teljesítéséből, valamint autentikus anyagok (dalok, mondókák, mesék,
képeskönyvek) értelmezéséből követhetjük nyomon.
d) A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált,
elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal).
e) Természetes része a gyerekek órai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet
visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan.
f) A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat
szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni, míg a gyerekekben felmerül ennek
az igénye.
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3) Egyes évfolyamok tanterve – angol nyelv
3. osztály:
Témakör

Tananyag

Köszönés,
bemutatkozá
s
Állatok

Good morning…

Tulajdonság
ok

Two fat gentlemen

Számok

Peter works with one hammer,
One, two,three, four, five

Testrészek

Head and shoulders

Egyéb
mondókák,
dalok

Rain, rain….
Go to bed late
Tommy Thumb
Eeny, meeny, miny, mo
Hot cross buns!
London bridge is falling down
Do you know the Muffin man?

Animal sounds
Two little dicky birds,
Baa, baa black sheep, -Pussy cat

Minimum
követelmények
Good morning… című
mondóka pár sorának
elmondása
Animal sounds néhány
sorának eléneklése,
állatok felismerése
angolul
Two little dicky birds,
Baa, baa black sheep,
Pussy cat című dalok
néhány sorának
eléneklése
Two fat gentlemen című
dal néhány sorának
eléneklése
Fat ,thin, , tall, , little
szavak jelentésének
felismerése
Peter works with one
hammer,
One, two,three, four, five
című dalok néhány
sorának eléneklése
5-ig megnevezni a
számokat angolul
Head and shoulders
néhány sorának
eléneklése
Öt testrész megnevezése
Rain, rain….
Go to bed late
Tommy Thumb
Eeny, meeny, miny, mo
Hot cross buns!
London bridge is falling
down
Do you know the Muffin
man? Felismerése,
néhány sorának
visszamondása

Minimumot meghaladó
követelmények
Good morning mondóka
teljes elmondása
Animal sounds teljes
eléneklése, a tanult
állatok megnevezése.
Two little dicky birds,
Baa baa black sheep,
Pussy cat című dalok
teljes eléneklése

Two fat gentlemen teljes
eléneklése
Fat, thin, tall, little
szavakat tudni

Peter works with one
hammer
One, two, three,four, five
című dalok teljes
eléneklése
20-ig megnevezni a
számokat angolul
Head and shoulders teljes
eléneklése
Az összes tanult testrész
megnevezése
Rain, rain….
Go to bed late
Tommy Thumb
Eeny, meeny, miny, mo
Hot cross buns!
London bridge is falling
down
Do you know the Muffin
man? Teljes
visszamondása

4. osztály:
Témakör
Oral course

Unit 1

Unit 2

Tananyag
Bemutatkozás, egyszerű utasítások,
számok 1-20, osztályterem tárgyai,
színek, állatok, ABC
Bemutatkozás, társ bemutatása,
napszakok szerinti köszönés
A család, létige ragozása

Minimum
követelmények
A tanult szóanyag 30%át tudja

Minimumot meghaladó
követelmények
A tanult szóanyagot
tudja

Tudjon bemutatkozni,
reggel napszaknak
megfelelően köszönni
Tudja megnevezni szűk

Tudja bemutatni társát,
tudjon napszaknak
megfelelően köszönni
Tudja megnevezni
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Minimum
követelmények
családjának tagjait, tudja
képezni a létigét
Tudjon feltenni kérdést
és válaszoljon is rá
Ismerje fel a számok
írott alakjait, többes
szám képzése a nem
rendhagyó főneveknél

Unit 3

Mi ez? Ez-az, itt-ott

Unit 4

Számok 1-20, telefonálás, főnevek
többes száma, this-these, that-those

Unit 5

Színek, létige tagadása, hely prepozíciók
in/on/above/under/next to/behind/in
front of
Where?
Testrészek, birtokos melléknév,
határozott névelő, az ember leírása
külsőleg, have/has

Színek írott formáját
olvassa el helyesen,
in/on elöljárószavakat
használja helyesen
Testrészek
megnevezése, have/has
képzése

Unit 7

Ruhadarabok, melléknevek

Ruhadarabok
megnevezése

Unit 8

Iskolában - otthon
Helyiségek megnevezése, tantárgyak
A hét napjai

Unit 9

Utasítások, folyamatos jelen idő

Helységek közül 3
megnevezése, kedvenc
tantárgyának neve, a hét
napjai
A tanteremben használt
utasítások megértése,
írottformájának olvasása

Unit 6

Minimumot meghaladó
követelmények
rokonait, alkalmazza a
létigét
Tudja használni ez-az,
itt- ott
Tudja leírni a tanult
számokat, rendhagyó
főnevek többes száma
(man, woman, child,
tooth, foot), mutató
névmások helyes
használata
Az összes tanult
elöljárószó helyes
használata, kérdések
feltétele
Birtokos melléknév
helyes használata, egy
társa és saját maga
leírása külsőleg
Mondatok alkotása a
tanult szavakkal (Milyen
ruhadarab van rajtad?)
Tanult szóanyag
ismerete és alkalmazása

A tanult utasítások
használata, folyamatos
jelen idő képzése

4) Egyes évfolyamok tanterve – német nyelv
3. osztály:
Témakör

Minimum követelmények

Köszönés,
bemutatkozás
Állatok

Guten Tag! című dal pár
sorának elénekelése
Mein Hausgesind néhány
sorának elénekelése, állatok
felismerése németül
Froschkonzert; Ein Elefant;
Fuchs, du hast die Gans
gestohlen című dalok néhány
sorának elénekelése
Ich bin Peter című mondóka
néhány sorának elmondása
Dick, schlank, groß, klein
felismerése
Unsre Katz’ hat Junge g’ habt;
Morgens früh um sechs
című dalok néhány sorának
elénekelése
Eins, zwei című mondóka
néhány sorának elmondása
5-ig megnevezni a számokat

Tulajdonságok

Számok

Minimumot meghaladó
követelmények
Guten Tag! Című dal teljes
elénekelése
Mein Hausgesind teljes
elénekelése, a tanult állatok
megnevezése
Froschkonzert; Ein Elefant;
Fuchs, du hast die Gans
gestohlen című dalok teljes
elénekelése
Ich bin Peter t című mondóka
elmondása
Dick, schlank, groß, klein
szavakat tudni
Unsre Katz’ hat Junge g’ habt;
Morgens früh um sechs című
dalok elénekelése
Eins, zwei című mondóka
elmondása
20-ig megnevezni a számokat
németül
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Egyéb
mondókák,
dalok

németül
Kopf, Arme Beine néhány
sorának elénekelése
Der Daumen című kézjáték
néhány sorának elmondása
Öt testrész megnevezése
németül
Käfer;In dem Walde steht ein
Haus ,Es war eine Mutter;Große
Uhren gehen;Bruder Jakob; Der
Schneined macht Kleider;
Kommt ein Vogel geflogen
című dalok, mondókák
felismerése, néhány sorának
visszamondása

Kopf, Arme Beine teljes
elénekelése
Der Daumen című kézjáték
elmondása
Az összes tanult testrész
megnevezése németül
Käfer;In dem Walde steht ein
Haus ,Es war eine Mutter;Große
Uhren gehen;Bruder Jakob; Der
Schneined macht Kleider című
dalok, mondókák teljes
visszamondása

4. osztály:
1) Témalista
a) Általában a német nyelvről
b) Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása
c) Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása; kedvenc állatok; kedvenc
játékok
d) Időjárás: a kedvenc évszak
e) Étkezés: kedvenc és kevésbé kedvenc ételek, italok
f) Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron; testrészek
g) Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei
h) Tágabb környezetünk: állatok a világ különböző tájain
i) Szabadidő, szórakozás: kedvenc sport; gyűjtemények
2) Témakörök, tartalmak - Kommunikációs szándékok
a) Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
(1) köszönés, elköszönés,
(2) bemutatkozás,
(3) köszönet és arra reagálás.
b) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
(1) dolgok, személyek megnevezése,
(2) információkérés, információadás,
(3) igenlő vagy nemleges válasz.
3) Fogalomkörök
a) cselekvés, történés, létezés kifejezése,
b) birtoklás kifejezése,
c) időbeli viszonyok,
d) mennyiségi viszonyok,
e) módbeli segédigék (können, wollen, mögen- möchten)
f) birtokos névmások
Tananyag

Témakör

Szóbeli
bevezető
szakasz
Lektion 1

Általában a német nyelvről, nemzetközi
szavak gyűjtése;
Bemutatkozás, személyi adatok
Üdvözlés, bemutatkozás, hogylét utáni
érdeklődés;
Búcsúzás;napszakok szerinti köszönés

Lektion 2

Was ist das? Das ist…
Ist das? Ja., Nein.
Bitte, danke

Minimum
követelmények
Tudja a tanult szóanyag
30%-át

Minimumot meghaladó
követelmények
Tudja a tanult
szóanyagot

Tudjon bemutatkozni,
ismerjen két napszaknak
megfelelő köszönési
formát, tudjon legalább
egy elköszönési formát
Tudja megnevezni a
tanult főnevek legalább
30%- át

Tudjon bemutatkozni,
tudjon a napszaknak
megfelelően köszönni,
elbúcsúzni
Tudja megnevezni a
tanult főneveket
Tudjon az eldöntendő

411

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Tananyag

Témakör
Lernen és a sprechen igék E/1,2 alakja

Minimum
követelmények
Tudjon kérni és
megköszönni

Lektion 3

Wie heisst du? Ich heisse..
Familienname, Vorname
Heissen ige E/1, 2 alakja

Tudja feltenni a „Hogy
hívnak?” kérdést és
válaszoljon is rá

Lektion 4

Wer ist das? Das ist ..
Családtagok megnevezése
Birtokos névmás: mein, meine

Tudja a tanult szóanyag
30%-át

Lektion 5

Was machst du? Ich….
A tanult igék E/1,2 alakja

Tudja a tanult szóanyag
30%-át

Lektion 6

A színek megnevezése
Welche Farbe hat…?

Tudja a tanult szóanyag
30%-át

Lektion 7

Állatok megnevezése
Határozott és határozatlan névelő
Wo wohnst du? Ich wohne in…

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudja megkérdezni
társát, hogy hol lakik és
tudjon a kérdésre
válaszolni

Lektion 8

Számolás 0-12-ig
Néhány tanult főnév többes számú alakja
Ist, sind
Wie viele….. sind hier?
A können segédige E/2 alakja

Tudjon számolni 0-12-ig
Tanulja meg négy ismert
főnév többes számú
alakját

Lektion 9

Személyes névmások

Lektion 10

A határozott és határozatlan névelők
tárgyesete
Sehen, hören, kennen igék

Lektion 11

Ételek, italok neve
A möchten, wollen módbeli segédigék
E/1, 2 lakja és használata

E/1,2 személyes
névmásai
Tudjon különbséget
tenni a hímnemű,
nőnemű és
semlegesnemű
személyes névmások
között
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Segítséggel tudja a
határozott névelők és a
határozatlan névelők
tárgyesetét
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Segítséggel tudjon
válaszolni a módbeli
segédigét tartalmazó
kérdésre

Minimumot meghaladó
követelmények
kérdésekre válaszolni
Tudja a tanult igéket
ragozni E/1,2.
Tudja használni a
Vorname és a
Familienname
kifejezéseket
Tudja a heissen ige E/1,
2 alakjait
Tudja a tanult
szóanyagot
Használja a mein, meine
birtokos névmásokat
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudja a tanult igék E/1, 2
alakját
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudjon kérdést feltenni a
tárgyak színére és tudjon
a kérdésre válaszolni
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudja, hogy melyik
határozott névelőnek
melyik a határozatlan
párja
Tudja azt, hogy hol
laknak az állatok
Tudjon számolni 0-12-ig
Tudja a tanult főnevek
többes számú alakját
Tudja használni a „Wie
viele..?” kérdést és
tudjon rá válaszolni
Ismerje és használja az
összes személyes
névmást

Tudja a tanult
szóanyagot
Tudja önállóan használni
a határozott névelők és a
határozatlan névelők
tárgyesetét
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudjon módbeli
segédigét tartalmazó
kérdést alkotni és
válaszolni a módbeli
segédigét tartalmazó
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Témakör

Minimum
követelmények

Lektion 12

Tulajdonságot jelölő szavak
Helyhatározó szavak (oben, unten,
drinnen, draussen)
A mögen módbeli segédige E/1,2 alakja

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudjon egyszerű
mondatokat alkotni a
tanult melléknevekkel

Lektion 13

Évszakok
Was kannst du machen?
Személyes névmások tárgyesete- mich,
dich

Tudja megnevezni az
évszakokat
Néhány egyszerű mondat
alkotása módbeli
segédigével

Lektion 14

Játékszerek megnevezése
Hier, dort
Was magst du?
Magst du…? Ja, Nein.

Lektion 15

Testrészek neve
Was ist denn los mit dir? Mein Bein tut
mir weh.
Tun weh, tut weh

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Értse meg az eldöntendő
kérdéseket az általa
ismert szóanyagon belül
és tudjon rájuk
egyszerűen (ja, nein)
válaszolni
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Segítséggel tudjon
válaszolni a „Was ist
denn los mit dir?”
kérdésre az általa ismert
szóanyaggal

Lektion 16

Birtokos névmások
Wem gehört der Ball? Das ist mein Ball.

Lektion 17

Ruhadarabok
Sich anziehen, sich ausziehen
Wo ist….?

Lektion 18

Zöldségek, gyümölcsök
Ich habe Hunger.
Ich habe Durst.
Schmeckt das gut?

Lektion 19

Ünnepek (születésnap, névnap)
Egyszerű gratuláció születésnapra vagy
névnapra
Wie alt bist du? Ich bin…Jahre alt.
A sein ige ragozása

Ismerje és használja az
általa ismert szóanyagon
a „mein, dein” birtokos
névmásokat
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudjon válaszolni
egyszerűbb esetekben a
„Wo ist..?” kérdésre

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
A tanult szóanyagon
belül tudjon egyszerű
választ adni a „Schmeckt
das gut?” kérdésre
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudja megmondani,
hány éves
Tudja a sein ige E/1, 2, 3
ragozott alakját

Minimumot meghaladó
követelmények
kérdésre
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudja alkalmazni a
helyhatározó szavakat
Használja mögen
módbeli segédige
megfelelő alakjait
Tudja megnevezni az
évszakokat
Tudjon feltenni
kérdéseket és válaszolni
rájuk
Használja a tanult
személyes névmások
tárgyesetét
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudjon kérdéseket
megfogalmazni és
válaszolni rájuk

Tanult szóanyag
Tudjon kérdést feltenni a
hogylét felőli
érdeklődésre és tudjon
válaszolni a tanult
szóanyagon belül
Tudja a különbséget a
„tun weh” és a „tut weh”
között
Ismerje és használja a
birtokos névmásokat
Tudjon válaszolni „Wem
gehört? Kérdésre
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudja használni az
elválós igekötős igéket a
tanult igéken
Használja a „Wo ist…?”
kérdést és tudjon a
kérdésre válaszolni
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudja kifejezni, ha éhes
vagy szomjas

Tudja a tanult
szóanyagot
Tudjon gratulálni
születésnapra vagy
névnapra
Tudjon kérdést feltenni
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Lektion 20

Témakör

Cselekvések
Rendhagyó ragozású igék (fahren, laufen,
schlafen)

Minimum
követelmények

Tudja a tanult szóanyag
30%-át

Minimumot meghaladó
követelmények
az életkorra, illetve tudja
megmondani hány éves
Tudja a sein ige
ragozását
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudja a tanult rendhagyó
igék ragozását

5) Általános fejlesztési követelmények
a) A nyelvtanulás kezdetétől függően, a nyelvtanulás első, második vagy harmadik évének
végére a tanuló(ban)
(1) alakuljon ki kedvező hozzáállás a nyelvtanulás iránt;
(2) ismerkedjen meg néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával;
(3) fejlődjön együttműködési képessége;
(4) legyen nyitott és érdeklődő más népek kultúrája iránt;
(5) vegye észre, hogy anyanyelvén kívül más nyelven is kifejezheti magát.
(6) tudjon részt venni pár- és csoport-munkában.
b) Beszédértés: A tanulók értsenek meg a tanult témakörökhöz kapcsolódó egyszerű
mondatokat, tudják követni a célnyelven elhangzó utasításokat, értsenek meg és tudjanak
megválaszolni egyszerű beszédhelyzetekben (ismerkedés, adatközlés) feltett kérdéseket,
legyenek képesek a hallás utáni gyakorlatok feladatainak megoldására.
c) Beszédkészség: A tanulók sajátítsák el a célnyelv mondatainak helyes hanglejtését,
hangsúlyát, legyenek képesek egyszerű információkat kérni és adni (pl. családról, barátokról,
helyről és időről), tanuljanak meg rövid szövegrészeket (mondókákat, verseket,
párbeszédeket) memoriterként, legyenek képesek a tanult témakörökhöz kapcsolódó képek
leírására, ismerjenek néhány dalt németül.
d) Olvasásértési készség: A tanulók ismert szavakat ismerjenek fel új szövegben, tudjanak
helyesen értelmezve tanult szöveget felolvasni, alakuljon ki a néma olvasás és szövegértés
készsége egy-egy rövidebb szöveg kapcsán.
e) Írásbeli készség: A tanulók tudjanak rövid szövegeket hibátlanul lemásolni, ilyeneket
emlékezetből leírni, minta alapján többmondatos összefüggő szöveget a tanult témakörökön
belül megírni, tudják megoldani a tankönyvben, munkafüzetben kijelölt feladatokat.
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1) Általános nevelési célok
a) Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.
Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok, órai tevékenységek, motiváltak,
bíznak magukban, és néhány alapvető stratégiát már használnak.
b) A négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása
értelmes munkával.
c) Továbbra is a receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban,
mivel a produktív készségeket (beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik.
d) Az évek előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség.
e) Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy
eredeti, illusztrált, hosszabb szövegek olvastatásával.
f) Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük őket
autonóm nyelvtanulóvá válni.

2) Fejlesztési feladatok
a) A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk,
hanem információszerzésre, illetve információfeldolgozásra. A tantervi törekvések hozzájárulnak az
idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat más szempontból, másképp csoportosítva
dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak.
b) A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a
célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a
nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A
nyelvhasználatban a folyamatosság az erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett
szükség van a legfontosabb struktúrák automatizálására is.
c) A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű
használatához, melyek lehetővé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi
hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást.
d) A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, mellyel képesek ismert
témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni.

3) Nem szakrendszerű oktatásban fejlesztendő kiemelt kompetenciák
Szövegértés
Beszédértés
Kiemelt kompetenciák:
a) A tanuló képes biztonsággal követni az idegen nyelven történő óravezetést.
b) A tanuló törekszik a helyes kiejtés (intonáció, hangsúly, stb.) utánzására és elsajátítására.
c) A tanuló képes a nyelvi tudásszintjének megfelelő szöveget megérteni az addig megszerzett tudására és
egyéb, megértést segítő elemekre támaszkodva.
d) A tanuló képes egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység során felhasználni.
e) A tanuló képes többféle forrásból hallott egyszerű (magnetofon, videokazetta, társak) szöveget követni,
valamint az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni.
Nyelvi tevékenységek
a) Hallott szöveg aktív, értő, odafigyelő követése előre meghatározott szempont szerint.
b) Hallott szöveg, pl. instrukciók meghallgatása után a hallott információnak megfelelő tevékenység
elvégzése, pl. meghívókártya készítése, rajz, képkártyák, szókártyák készítése, mozgás, utánzás, képek
vagy tárgyak felmutatása.
c) Válaszadás rövid, egyszerű kérdésekre, utasításokra verbális, non-verbális módon.
d) Az órai tevékenységekben, pl. nyelvi játékokban való aktív részvétel.
Olvasás
Kiemelt kompetenciák:
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a) A tanuló képes a nyelvi tudásszintjének megfelelő szöveget megérteni, abban a számára ismerős nyelvi
elemeket felismerni, elolvasni az addig megszerzett tudására és egyéb, a megértést segítő elemekre
támaszkodva.
b) A tanuló képes olvasott szöveggel kapcsolatos, arra vonatkozó egyszerű feladatokat végezni.
c) A tanuló képes a tanár által irányított közös olvasásba aktívan bekapcsolódni.
d) A tanuló képes hangzó szöveg írott változatának követésére.
e) A tanuló képes észrevenni az anyanyelven, és az idegen nyelven történő olvasás különbségeit.
Nyelvi tevékenységek:
a) Bekapcsolódás közös olvasásba, pl. események, szereplők felismerése képek alapján, érzelmek
kifejezése, vélemény-nyilvánítás, találgatás.
b) Olvasott szövegből információk kiszűrése bizonyos szempontok alapján.
c) Olvasott szöveg lényegének megértése és adott helyzetben való felhasználása.
d) Egymás írásbeli munkáinak megtekintése, elolvasása.

Beszéd
Interakció
Kiemelt kompetenciák:
a) A tanuló képes aktívan, örömmel részt venni az interakciót igénylő tevékenységekben.
b) A tanuló képes egyszerű mesék, mondókák dramatizált, interaktív módon való előadására.
c) A tanuló képes beszédszándékát alapvető verbális és non-verbális nyelvi eszközökkel kifejezni.
d) A tanuló képes egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett hasonló kérdésekre egyszerű nyelvi
eszközökkel reagálni.
e) A tanuló képes tisztázást, magyarázatot kérni, amennyiben a hozzá intézett beszédet nem érti.
f) A tanuló képes egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikációt folytatni.
g) A tanuló képes a tanult témákban rövid párbeszédeket folytatni.
h) A tanuló egyre inkább képes feladatmegoldás során társaival is a célnyelven kommunikálni.
Nyelvi tevékenységek:
a) Mesék, mondókák, dalok előadásába bekapcsolódás verbálisan vagy non-verbálisan.
b) Egyszerű nyelvi eszközökkel (rövid mondat, egy-egy szó, non-verbális válasz) történő leírás,
bemutatás.
c) Osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó egyszerű kérdésekre, kérésekre egyszavas válaszokkal, vagy
non-verbális eszközökkel való reagálás.
d) Aktív részvétel nyelvi játékokban, szituációs játékok, csoportos, páros felkészülés után közösen alkotott
szöveg változatlan és/vagy kis változtatással történő eljátszása (pl. párbeszéd).
Összefüggő beszéd
Kiemelt kompetenciák:
a) A tanuló képes rövid, egyszerű szöveg memoriterként való felmondására.
b) A tanuló törekszik a helyes kiejtés (intonáció, hangsúly, stb.) elsajátítására.
c) A tanuló képes a számára ismert témákban rövid, összefüggő leírást adni környezetében előforduló
tárgyakról/élőlényekről, eseménysorokról.
d) A tanuló megfelelő nyelvi előkészítés során képes részt venni szerepjátékokban, illetve egyéb nyelvi
játékokban.
Nyelvi tevékenységek:
a) Egyszerű szerepjáték előadása gyakorlás, felkészülés után.
b) Saját, vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű, rövid bemutatása.

Írás
Írásbeli szövegalkotás
Kiemelt kompetenciák:
a) A tanuló képes a feladatmegoldások során rövid szavakat pontosan leírni, lemásolni, illetve rövid
szövegeket egy-egy szóval kiegészíteni.
b) A tanuló képes tanult szókincs felhasználásával egyszerű nyelvi feladatok, játékok készítésére társai
számára.
c) A tanuló képes közösen olvasott szöveg olvasása után írásbeli feladatokat megoldani.
d) A tanuló képes minta alapján különböző, életkorának megfelelő egyszerű szövegek készítésére az
eredeti szöveg kismértékű módosításával.
e) A tanuló képes hangzó szöveg, írásban történő, rögzítésére.
f) A tanuló képes részt venni írásbeli nyelvi játékokban.
g) A tanuló ismeri az idegen nyelv betűrendjét.
h) A tanuló képes észrevenni az anyanyelvén, illetve az idegen nyelven történő írás különbségeit.
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Nyelvi tevékenységek:
a) Képes szótár készítése.
b) Szavak tematikus gyűjtése írásban a tanuló által ismert témakörökben.
c) Tanult, egyszerű szövegek másolása és illusztrálása.
d) Szövegvariácók készítése egy-egy szó megváltoztatásával, tanári segítséggel.
e) Egyszerű, ismert szöveg rekonstruálása (összekevert szavak sorba rendezése, stb.).
f) Játékos írásbeli feladatok megoldása és készítése (pl. szókereső, akasztófa, keresztrejtvény).
g) Egyszerű szöveg alkotása tanári segítséggel, mintaadással, pl. képeskönyv készítése párban, csoportban,
képregény rajzolása és szóbuborékok kitöltése, rajzos értékelőlap készítése.

4) Egyes évfolyamok tanterve – angol nyelv
5-6. osztály:
Témakör

Tananyag

Unit 1

Betűzés
Bemutatkozás
Számok 1-20
To be ragozása

Unit 2

Információkérés, adás, dolgok
megnevezése
Foglalkozások megnevezése,
Jelzői birtokos névmások
Országok

Unit 3

Ház, család
Have got/ has got
This/ that
Számok 20-100-ig

Unit 4

Birtokos szerkezet
These/ those
Time

Unit 5

Simple Present
Napirend
A hét napjai, hangszerek, szabadidő

Unit 6

Simple Present
Tetszés, nemtetszés
Gyakoriságot kifejező időhatározók
Nemzetiségek

Unit 7

Felszólító mód
Birtokos névmás, jelző

Minimum
követelmények
Betűzés
Bemutatkozás
Számok 1-20
To be ragozása(jelen)
felismerése, képzése
(állító, tagadó, kérdő)
Információkérés, adás,
dolgok megnevezése
Foglalkozások
megnevezése,
A szóanyag fele
Jelzői birtokos névmások
felismerése
Az országok fele
Ház, család
Have got/ has got
felismerése,
képzése(állító, tagadó,
kérdő)
This/ that felismerése
Számok 20-100
Birtokos szerkezet
felismerése
These/ those felismerése
Time, az idő képzése,
felismerése
Simple Present (állító,
tagadó) képzése,
felismerése
Napirend kb. 5 mondat
A hét napjai, hangszerek,
szabadidő
Simple Present (kérdő,
rövid válasz) képzése,
felismerése
Tetszés, nemtetszés
képzése, felismerése
Gyakoriságot kifejező
időhatározók felismerése
Tanult nemzetiségek fele
Felszólító mód (állító,
tagadó) képzése,
felismerése

Minimumot meghaladó
követelmények
To be ragozása (jelen)
használata(állító, tagadó,
kérdő)

A lecke összes
foglalkozásának
megnevezése
Levélírás
Jelzői birtokos névmások
használata
Az összes tanult ország
Have got/ has got
használata az összes
formában
This/ that használata

Birtokos szerkezet
használata
These/ those használata
Time, az idő használata
Simple Present (állító,
tagadó) használata
Napirend (folyamatos,
összefüggő szöveg)

Simple Present (kérdő,
rövid válasz) használata
Tetszés, nemtetszés
használata
Gyakoriságot kifejező
időhatározók használata
Tanult, összes
nemzetiség
Felszólító mód
használata
Birtokos névmás, jelző
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Témakör

Tananyag

Unit 8

Wh – kérdések
Like, love, hate
Hónapok nevei
Dátum
Sorszámnevek és tőszámnevek

Unit 9

Térbeli viszonyok, helymeghatározás
Létezés kifejezése
Some, any

Unit 10

Countable (megszámlálható)
Uncountable (megszámlálhatatlan)
főnevek
How much? How many?
Szabályos és rendhagyó többes számú
főnevek

Unit 11

Folyamatos jelen képzése,
Ruházat

Unit 12

Információkérés, adás
A can segédige

Unit 13

Must, musn’t kötelezettség, szükségesség,
tiltás, felszólítás,

Unit 14

Jövőbeli tervek, események leírása
Folyamatos jelennel a jövőidejűség
Can I? Could I? May I?
Szövegösszetartó eszközök: me, you,
him, her, us

Unit 15

Jövőidejűség going to
Előljárószók: on, in, at
But, because

Minimum
követelmények
Birtokos névmás, jelző
felismerése
Wh – kérdések
felismerése
Like, love, hate+ Gerund
képzése, felismerése
Hónapok nevei
Dátum felismerése
Sorszámnevek és
tőszámnevek felismerése
Térbeli viszonyok,
helymeghatározás
Létezés kifejezése (there
is, are) képzése,
felismerése
Some, any felismerése,
megkülönböztetése
Countable
(megszámlálható),
Uncountable
(megszámlálhatatlan)
főnevek
megkülönböztetése
How much? How many?
felismerése
Szabályos többes számú
főnevek
Néhány rendhagyó főnév
többes száma
Folyamatos jelen
képzése, felismerése
(állító, tagadó, kérdő)
Személyek ruházatának
leírása
Információkérés, adás
A can segédige (állító,
tagadó, kérdő) alakok
képzése, felismerése
Must, musn’t
kötelezettség,
szükségesség, tiltás,
felszólítás, képzése,
felismerése
Jövőbeli tervek,
események leírása
Folyamatos jelennel a
jövőidejűség kifejezése,
felismerése
Can I? Could I? May I?
felismerése
Szövegösszetartó
eszközök: me, you, him,
her, us felismerése
Jövőidejűség going to
felismerése, képzése
Előljárószók:on, in, at
felismerése

Minimumot meghaladó
követelmények
használata
Wh- kérdések használata
Like, love, hate+Gerund
használata
Dátum használata
Sorszámnevek és
tőszámnevek használata

Létezés kifejezése (there
is, are) használata
Some, any használata
Képeslap írása

How much? How many?
Használata
Az összes tanult
rendhagyó többes számú
főnév

Folyamatos jelen (állító,
tagadó, kérdő) használata

Információkérés, adás
A can segédige (állító,
tagadó, kérdő) alakok
használata
Must, musn’t
kötelezettség,
szükségesség, tiltás,
felszólítás, használata
Folyamatos jelennel a
jövőidejűség kifejezése,
használata
Can I? Could I? May I?
használata
Szövegösszetartó
eszközök: me, you, him,
her, us használata

Jövőidejűség going to
használata az összes
formában
Előljárószók: on, in, at
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Témakör

Tananyag

Unit 16

Személyek leírása
Múltidejűség: a be ige

Unit 17

Simple past
Szabályos igék és rendhagyó múlt idejű
igék

Unit 18

Simple Past

Unit 19

Simple Past

Unit 20

Simple Past

Minimum
követelmények
But, because felismerése
Személyek leírása pár
mondatban
Múltidejűség: a be ige
(állító, tagadó, kérdő)
képzése, felismerése
Simple past felismerése,
képzése
Állító alak képzése,
szabályos igék és
rendhagyó múlt idejű
igék.
A tanult igék fele.
Simple Past állító, tagadó
alakok felismerése,
képzése
Simple Past állító,
tagadó, kérdő alakok
képzése, eldöntendő,
kiegészítendő kérdések
képzése, felismerése
Simple Past állító, tagadó
és kérdő alakok
felismerése, képzése

Minimumot meghaladó
követelmények
használata
But, because használata
Személyek leírása
összefüggő szöveg
Múltidejűség: a be ige
(állító, tagadó, kérdő)
használata
Simple past használata
Állító alak képzése,
szabályos igék és
rendhagyó múlt idejű
igék.
Az összes tanult ige.
Simple Past állító, tagadó
alakok használata
Simle Past állító, tagadó,
kérdő alakok képzése,
eldöntendő,
kiegészítendő kérdések
képzése, használata
Simple Past állító, tagadó
és kérdő alakok
használata
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7.- 8. osztály:
Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények
Egyszerű jelen idő és a
folyamatos jelen idő
felismerése és képzése
Egyszerű múlt idő
képzése – kivételek közül
a leggyakrabban használt
igék képzése
Folyamatos múlt idő
képzése
Határozatlan névelők
felismerése, egyszerűbb
esetekben használata
Bemutatkozás

Unit 1

Események leírása, levélírás,
információkérés, -adás, bemutatás
Egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő,
egyszerű múl idő
Térbeli viszonyok: hely,
iránymeghatározás

Unit 2

Bemutatás, bemutatkozás
Események leírása
Akarat, kívánság
Egyszerű és folyamatos múlt idő
Határozatlan névelők (a, an)
Személyek leírása (külső és belső
tulajdonságok)

Unit 3

Események leírása
Befejezett jelen idő szabályos és
rendhagyó igék állító és tagadó alakok
Befejezett jelen és egyszerű múlt idő
használata
Időbeli viszonyok (yet)

Befejezett jelen idő
képzése
Rendhagyó igék képzése
(30 db)

Unit 4

Közvélemény-kutatás
Események leírása
Befejezett jelen idő: kérdés, rövid válasz
Időbeli viszonyok: időpont, időtartam
Modalitás: mustn’t, not allowed to
Képleírás kifejezésekkel

Befejezett jelen idő –
kérdés, rövid válasz
For – egyszerű múlt vagy
befejezett jelen idővel –
felismerése
Tiltás kifejezése mustn’t

Unit 5

Személyek és dolgok leírása,
tulajdonságok összehasonlítása
Melléknevek fokozása- középfok (-er,
more/less, rendhagyó alakok, than)

Unit 6

Dolgok leírása, összehasonlítása
Események leírása
Melléknév fokozása – felsőfok
Good/bad
Időbeli viszonyok (in/on/at)
Mennyiségi viszonyok ( tőszámnevek,
sorszámnevek)
Jóslat, ígéret, megengedés, bizonyosság,
bizonytalanság
Egyszerű jövő idő
Logikai viszonyok: mellékmondat

Melléknevek középfokaképzése, egyszerű
mondatokban
alkalmazása
Férfi/női foglalkozások
Melléknevek felsőfoka –
képzés, egyszerű
esetekben használata
Két dolog egyszerű
összehasonlítása
In/on/at alkalmazása
egyszerűbb esetekben
Jövőbeli jóslatok: will
won’t let…
Will always/never
Egyszerűbb gondolatok
kifejezése
Mennyiségek kifejezése:
megszámlálható/megszá
mlálhatatlan főnevek
egyszerű használata

Unit 7

Unit 8

Dolgok mennyiségének leírása
Egyetnemértés, tetszés/ nemtetszés,
érdeklődés
Mennyiségi viszonyok: megszámlálható/
megszámlálhatatlan főnevek: a lot of/ lots
of/ a little/ a few

Minimumot meghaladó
követelmények
Egyszerű és folyamatos
jelen idők használata
Levélírás nyaralásról
Egyszerű múlt idő
használata

Egyszerű és folyamatos
múlt idők
megkülönböztetése és
használatuk
Országok köszönési
szokásai
Történet elmesélése zajok
alapján
Befejezett jelen idő
használata
Rendhagyó igék (tk.
végén) képzése
Egyszerű jelen és
befejezett jelen használata
Tagadás, yet használata
Befejezett jelen idő
kérdés használata
ago, for használata
Egyszerű múlt és
befejezett jelen for
különbség
megmagyarázása,
alkalmazása
Mustn’t, don’t allowed to
Képleírás
Melléknév középfokaalkalmazás
Rendhagyó melléknevek
fokozása
Melléknevek
felsőfokának alkalmazása
Most/least alkalmazása
In/on/at alkalmazása
Rendhagyó melléknevek
fokozása
Jövőbeli jóslatok
alkalmazása

Mennyiségek használata
Tetszés/ nemtetszés,
érdeklődés kifejezése
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Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Egyszerű jövő idő
Unit 9

Események leírása, gazdasági problémák,
helyzetek , tudományos kísérletek, történet
elmesélése, leírása
Szenvedő szerkezet jelen, múlt idő
Szövegösszetartó eszközök (some, any)
Térbeli viszonyok: irányok,
helymeghatározás: on/at/to

Szenvedő szerkezet
képzése: jelen, múlt idő

Unit 10

Képesség kifejezése
Modalitás: (múlt idő)
Időbeli viszonyok: just
Minőségi viszonyok: melléknevek
(enough: clever enough)

Múltbeli képesség illetve
annak hiánya (couldn’t,
was/wasn’t able to)
felismerése, értelmezése
szövegben

Unit 11

Események leírása, veszélyek, félelmek,
balesetek leírása
Érdeklődés mások problémái felől és arra
reagálás
Modalitás: should shouldn’t, might,
couldn’t
Logikai viszonyok- because, when
Visszaható névmások

Tanácsadás
Should/should’t/might
egyszerű használata
megadott mondatokban

Unit 12

Elégedettség, elégedetlenség
Ígéret, terv, szándék
Események módjának leírása
Cselekvés, történés kifejezése
Jövőidejűség (will, going to)
Módhatározók
Minőségi viszonyok
Modalitás: might, should, shouldn’t

Jövőidejűség (will, going
to) képzése

Szenvedő szerkezet
használata
On/at/to használata
Események leírása,
gazdasági problémák,
helyzetek , tudományos
kísérletek, történet
elmesélése, leírása
Múltbeli képesség illetve
annak hiánya (couldn’t,
was/wasn’t able to)
képzése, használata
Gondolatok , ötletek
felvetése, véleménykérés,
egyetnemértés
Múltidejű elbeszélés
szenvedő használata
Should shouldn’t, might,
couldn’t használata
Logikai viszonyok:
because, when
Visszaható névmások
használata
Események leírása,
veszélyek, félelmek,
balesetek leírása
Érdeklődés mások
problémái felől és arra
reagálás
Jövőidejűség (will, going
to) használata
Minőségi viszonyok
kifejezése
Modalitás: might, should,
shouldn’t
Módhatározók
Elégedettség,
elégedetlenség
Ígéret, terv, szándék
Események módjának
leírása

5) Általános fejlesztési követelmények
a)
b)
c)
d)

A tanuló képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni.
Képes a tanárral és társaival a célnyelven együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában.
Továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiákat használ.
Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (pl. reklám, popzene) is
megpróbálja hasznosítani.
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5-6. osztály:
1) Témalista
a) Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek.
b) Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
c) Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása.
d) Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és
állatok.
e) Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola.
f) Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek.
g) Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek.
h) Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.
i) Utazás: utazási előkészületek.
j) Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, számítógép és olvasás.
2) Témakörök, tartalmak - Kommunikációs szándékok
a) Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
(1) megszólítás,
(2) köszönés, elköszönés,
(3) köszönet és arra reagálás,
(4) bemutatkozás,
(5) érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,
(6) bocsánatkérés és arra reagálás,
b) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
(1) tetszés, nem tetszés.
c) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
(1) dolgok, személyek megnevezése, leírása,
(2) információkérés, információadás,
(3) igenlő vagy nemleges válasz,
(4) tudás, nem tudás.
d) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
(1) kérés,
(2) javaslat és arra reagálás,
(3) meghívás és arra reagálás,
(4) kínálás és arra reagálás.
e) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
(1) visszakérdezés
(2) nem értés,
(3) betűzés kérése, betűzés.
3) Fogalomkörök
a) cselekvés, történés, létezés kifejezése,
b) birtoklás kifejezése,
c) térbeli viszonyok,
d) időbeli viszonyok,
e) mennyiségi viszonyok,
f) minőségi viszonyok,
g) esetviszonyok,
h) logikai viszonyok,
i) szövegösszetartó eszközök.
Témakör
Szóbeli
bevezető
szakasz

Tananyag
Szóbeli bevezető szakasz:
Általában a német nyelvről, nemzetközi
szavak gyűjtése;

Minimum
követelmények
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudjon 1-12-ig számolni

Minimumot meghaladó
követelmények
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudjon számolni 1-20-ig
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Lektion 1

Lektion 2

Tananyag
Tudok németül: otthoni szavak gyűjtése,
jövevényszavak
Az én világom: bemutatkozás, személyi
adatok
Közvetlen családtagok és koruk
Nyelvtani fogalomkörök:
Hangok ejtése, hanglejtés
Igeragozás: sein
Prepoziciók: in, aus
Tőszámnevek 1-20-ig
Mondatalkotás: egyenes és kérdőmondati
szórend
Beszédszándékok:
Köszönés, megszólítás
Információ kérése és adása személyi
adatokról
Wie heisst du? Wer bist du? Woher
kommst du? Wo wohnst du? Wie alt bist
du? Wie ist deine Telefonnummer? Wie
heisst dein Vater/ deine Mutter? Wie alt
ist er/ sie? Wer/was ist das? Ist das…?
Ja,….Nein,….Was ist heute? Was war
gestern? Wie spat ist es? Es
ist…Uhr…Minuten.
Hallo, Kinder!
Üdvözlés, bemutatkozás, hogylét utáni
érdeklődés
Búcsúzás
Jóváhagyás és ellenkezés
Napszakok szerinti köszönés
Nyelvtani fogalomkörök:
Igeragozás: Prasens, Sg. 1-3.
Sein ige ragozása
Tagadás: nein, nicht
Mondatalkotás: egyenes és kérdőmondati
szórend
Kérdőszók: Wer?, Wie?, Was?
Beszédszándékok:
Köszönés. Udvarias kérdés. Megszólítás.
Bocsánatkérés. Betűzés
Információk kérése és adása
személyekről.
Wie geht es?-Danke, es geht gut/ nicht so
gut/ prima/ schlecht
Wer ist das? Was ist das?
Spiel und Sport
Bemutatkozás. Barátok bemutatása
Mindennapi tevékenységi formák
Nyelvtani fogalomkörök:
Igeragozás: Prasens Sg. És Pl. 1-3.
Tagadás: nein, nicht
Mondatalkotás: eldöntendő kérdés,
igenlés,tagadás, oder
Tőszámnevek 1-100-ig
Beszédszándékok:
Érdeklődés és közömbösség kifejezése
Tetszés, nemtetszés kifejezése
Információk kérése és adása

Minimum
követelmények
Tudja a sein ige
ragozását
Tudja saját személyes
adatait
Segítséggel tudjon a
kérdésekre válaszolni
Legalább öt kérdést
tudjon önállóan feltenni

Minimumot meghaladó
követelmények
Tudja saját és rokonai
személyes adatait
Tudjon a felsorolt
témakörben kérdéseket
feltenni és válaszolni
rájuk

Tudja a tanult szóanyag
30%-át Ismerjen - kétnapszaknak megfelelő
köszönési formát, tudjon
legalább egy elköszönési
formát
Tudjon eldöntendő
kérdésekre egyszerűen
válaszolni
A felsorolt
témakörökben tudjon
egy- két egyszerű kérdést
feltenni és egyszerű
kérdésekre röviden
válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Tudjon a napszaknak
megfelelően köszönni,
elbúcsúzni
Tudjon az eldöntendő
kérdésekre hosszabb
választ adni
Használja a Wer?, Wie?,
Was? Kérdőszavakat
Tudjon ezekkel a
kérdőszavakkal
megfogalmazott
kérdésekre válaszolni
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni
Tudja megnevezni a
tanult szavakat
Tudjon barátjáról több
összefüggő mondattal
beszélni
Tudjon kevés segítséggel
1-100-ig számolni
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott

Tudja megnevezni a
tanult szavak legalább
30%- át
Tudjon a barátját
legalább kettő mondattal
bemutatni
Tudjon 1-20-ig számolni
Ismerje a kerek tízeseket
A felsorolt
témakörökben tudjon
egy-két egyszerű kérdést
feltenni és egyszerű
kérdésekre röviden
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Tananyag
Was macht..? Was machst du gern?
Rennst du oder springst du?

Lektion 3

Familie und Wohnen
Szűkebb család, családtagok bemutatása.
Barátok. Foglalkozások
Ház, lakás: berendezési tárgyak,
gyerekszoba
Levélírás önmagunkról, családunkról
Országismeret: Németország térképe,
nagyvárosok
Nyelvtani fogalomkörök:
Von a birtoklás kifejezésére
Tagadás: kein, nicht
Személyes névmások
Igeragozás Sg. És Pl.
Birtokos névmások: Sg. 1. és 2. személy
Főnevek határozott és határozatlan
névelővel
Kérdőszavak: Wo?, Wie?
Beszédszándékok:
Családi kapcsolatok megnevezése
Erről szóló információk kérése/adása
Dolgok azonosítása
Érdeklődés, tetszés, nemtetszés
Wer ist…?/ Was ist..? Wie ist…? Ist
das…?Ja,….Nein,…das ist kein/ keine..

Lektion 4

Schule
Iskola: tantárgyak, felszerelés, tanóra,
órarend
Idő: a hét napjai, heti program
Programtervezés, telefonálás
Matematikai alapműveletek, sorrend
meghatározása
Nyelvtani fogalomkörök:
Igeragozás: haben
Melléknevek állítmányi alakban
Tőszámnevek 1-1000-ig, Sorszámnevek
1-100-ig
Időhatározók wann? kérdésre
Szóösszetételek: névszó+névszó;
ige+névszó
Szórend: kiemelt mondatrészek után
Beszédszándékok:
Iskolai felszerelések azonosítása, színe,
alakja
Sorrend felállítása
Órarend ismertetése, erről szóló
információk
Helyesbítés. Véleménynyilvánítás
Telefonszám utáni érdeklődés,
felvilágosítás
Egyszerű számítási feladatok

Minimum
követelmények
válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel
Tudja megnevezni a
tanult szavak legalább
30%- át
Legalább kettő állítást
mondjon önmagáról,
családjáról, barátjáról
Igazodjon el
Németország térképén
Tudjon egyszerű igéket
ragozni
Tudjon különbséget
tenni a mein, dein
birtokos névmások
között
Ismerje a főnevek
határozott és
határozatlan névelőjét
A felsorolt
témakörökben tudjon
egy- két egyszerű kérdést
feltenni és egyszerű
kérdésekre röviden
válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudja a tőszámneveket
20-ig
Tudja a sorszámneveket
1-20-ig
Segítséggel tudja a
kiemelt mondatrészek
után a mondatot
megadott szavakból
összeállítani
A felsorolt
témakörökben tudjon
egy- két egyszerű kérdést
feltenni és egyszerű
kérdésekre röviden
válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Minimumot meghaladó
követelmények
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Tudja megnevezni a
tanult szavakat
Tudjon önállóan több
mondatos levelet írni
Ismerje a levélírás
formáit
Tudja használni a von
szócskát a birtoklás
kifejezésére
Egyszerűbb esetekben
tudjon tagadni
Használja a főnevek
határozott és
határozatlan névelős
alakjait
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Tudja a tanult
szóanyagot
Tudjon összeállítani heti
programot
Ismerje a
sorszámneveket 1-100-ig
Tudja a kiemelt
mondatrészek után a
mondatot megadott
szavakból önállóan
összeállítani
Tudja, hogy az összetett
szavakban hogyan
állapíthatja meg a
névelőt
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni
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Lektion 5

Lektion.6

Lektion 7

Tananyag
Spielmobil und Zeitmobil
Mi tetszik és mi nem
Születési adatok
Évszakok, napszakok, időpontok,
napirend
Vásárlás: árak, pénznemek, árucikkek
Nyelvtani fogalomkörök:
Igeragozás: tőhangváltós és elválós
igekötős igék
Wollen, mögen, möchten önálló
használata
Főnévragozás: határozott és határozatlan
névelővel (Akkusativ)
Személyes névmások, határozott névelő
mint mutató névmás
Dátumok
Óra, időpontok: um, vor, nach, am
Beszédszándékok:
Árucikkek kiválasztása, tetszés nem
tetszés. Árról információt kérni és adni.
Akarat és kívánság kifejezése
Időpontról információt kérni és adni
Játékleírást követni
Meghívót írni
Was kostet…? Wann hat er Geburtstag?
Wie spat ist es? Wann macht die Familie
das? Wann machst du das? Was machst
du morgens?
Zootiere
Állatok az állatkertben. Állatok leírása
Látogatás és program az állatkertben
Ismertető szöveg az elefántról
Képleírás
Nyelvtani fogalomkörök:
Módbeli segédige: können
Tőhangváltós igék
Főnévragozás: gyenge főnevek
Kérdőszó: woher?
Elöljárószó: aus
Beszédszándékok:
Származás
Képességek, tulajdonságok megnevezése
Állatok leírása
Grafikus ábra értelmezése
Időpontokról felvilágosítás kérése és
adása
Szövegértelmezés és képleírás
Woher kommt..? Was kann es gut? Wie
ist…? Was frisst…? Wie alt kann es
werden?
Zirkus
Cirkuszprogram. Európa-térkép
Turné és az erről szóló újságcikk
Telefonbeszélgetés, helyesbítés
Heti munka tervezése; cirkusziskola
Rekordok. Interjúkészítés
Nyelvtani fogalomkörök:
Igeragozás: felszólító mód;

Minimum
követelmények
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudja megmondani,
hogy melyik hónapban
van a születésnapja,
illetve a névnapja
Tudja megkérdezni, mi
mennyibe kerül
Segítséggel tudja
elragozni a tanult
tőhangváltós- és az
elválós igekötős igéket
Tudjon egyszerű
mondatokat alkotni a
tanult módbeli
segédigékkel (a módbeli
segédigék táblázatának
segítségével)
A felsorolt
témakörökben tudjon
egy- két egyszerű kérdést
feltenni és egyszerű
kérdésekre röviden
válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
A können ige ragozási
táblázatának segítségével
tudjon egyszerű
mondatokat alkotni a
módbeli segédigével
Legalább egy állatról
tudjon bemutatni szóban
és írásban is
A felsorolt
témakörökben tudjon
egy- két egyszerű kérdést
feltenni és egyszerű
kérdésekre röviden
válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Minimumot meghaladó
követelmények
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudja megnevezni
születési adatait
Tudja felsorolni az
évszakokat, napszakokat
Tudja megkérdezni, mi
mennyibe kerül és tudjon
ilyen kérdésekre
válaszolni
Tudja ragozni a
tőhangváltós- és elválós
igekötős igéket
Tudja a főneveket
tárgyesetbe tenni
Kis segítséggel tudja
használni az um, vor,
nach, am
elöljárószavakat
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni
Tudja a tanult
szóanyagot
Tudja bemutatni a tanult
állatokat
Tudjon egyszerű
mondatokat alkotni a
können segédigével
Ismerjen néhány gyenge
főnevet és tudja képezni
a tárgyesetüket
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudjon kettő, három
mondatban
telefonbeszélgetést
folytatni
Ismerje fel az igék
felszólító módú alakjait

Tudja a tanult
szóanyagot
Tudjon telefonon
beszélni, helyesbítést
adni
Tudjon három- négy
mondatos interjút
készíteni
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Tananyag
Módbeli segédigék: wollen, mögen
Melléknevek: fokozása, hasonlítás
Elöljárószók: Wo?, Wohin? kérdésre
Főnévragozás: Akkusativ, Dativ
határozott és határozatlan névelő
Főnevek többes számú alakja
Beszédszándékok:
Udvarias kérés
Köszönettel: Bocsánatkérés
Helyeslés, rosszallás
Kötelezettség, akarat és kívánság
kifejezése
Egy utazás állomásai
Történet elmesélése megadott szavakkal
Felszólítás
Tulajdonságok és képességek
összehasonlítása
Irány és helymegjelölés
Wohin geht.. Wo ist…?

Lektion 8

Lektion 9

Essen und Trinken
Tolsztoj meséje
Vásárlás a szupermarketben
Élelmiszerek és italok neve, kiszerelése
és mennyisége
Árak, tízórai, ételreceptek
Rendelés az étteremben; étlap; étrend
Házimunkák
Nyelvtani fogalomkörök:
Névmások: személyes névmásokAkkusativ és Dativ alakja;
Man határozatlan névmás
Főnév ragozás: többesszámú főnevek
Akkusativ és Dativ alakja
Kérdőszavak: Was für ein/ eine…?
Szóösszetételek: főnév+ főnév
Infinitiv főnevesítése
Beszédszándékok:
Dolgok azonosítása, megnevezése
Udvarias kérés, köszönet
Érdeklődés. Kívánság
Információ kérése és adása üzletben,
étteremben
Tetszés, nemtetszés kifejezése ételekkel
és italokkal kapcsolatban
Utasítás
Történet elbeszélése. Szituációs játékok
Was möchte…? Was kostet…? Was für
Speisen…?
Kranksein
Orvosnál: vizsgálat, orvosi előírások
Testrészek, néhány fontos belső szerv
neve

Minimum
követelmények
Segítséggel tudjon
egyszerű mondatokat
alkotni a tanult módbeli
segédigékkel (a módbeli
segédigék ragozási
táblázatának
segítségével)
Tudjon a wo?, wohin?
kérdésekre válaszolni
egyszerűbb esetekben a
szótár és az
elöljárószavak
táblázatának segítségével
Ismerje néhány főnév
többes számú alakját
A felsorolt
témakörökben tudjon
egy- két egyszerű kérdést
feltenni és egyszerű
kérdésekre röviden
válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudja a ragozási táblázat
segítségével a személyes
névmások tárgyesetét
egyszerű mondat
alkotásakor használni
Ismerje fel a „man”
általános alanyt
Tudjon egyszerűbb
esetekben
szóösszetételeket alkotni
A felsorolt
témakörökben tudjon
egy- két egyszerű kérdést
feltenni és egyszerű
kérdésekre röviden
válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Segítséggel tudjon
egyszerű mondatokat

Minimumot meghaladó
követelmények
Tudja képezni a tanult
igék felszólító módú
alakját
Egyszerűbb esetekben
tudja használni a tanult
módbeli segédigéket
Tudjon válaszolni a wo?,
wohin? kérdésekre
Tudja a határozott és
határozatlan névelők
Akkusatív és Dativ
alakját
Használja néhány főnév
többes számú alakját
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Tudja a tanult
szóanyagot
Ismerje és használja a
személyes névmások
tárgyesetét
Tudja használni a „man”
általános alanyt
Tudja használni a többes
számú főnevek
tárgyesetét és
részeshatározó esetét
Használja kevés
segítséggel a Was für
ein/ eine… ? kérdéseket
és tudjon rájuk
válaszolni
Tudjon összetett
főneveket képezni
Tudjon igékből
főneveket képezni
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni
Tudja a tanult
szóanyagot
Ismerje és használja
egyszerűbb esetekben a
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Témakör

Tananyag
Betegnek lenni otthon és kórházban
Beteglátogatás
Nyelvtani fogalomkörök:
Igeragozás: módbeli segédigék- können,
müssen
Névmások: személyes névmás ragozása
Mondatalkotás: mellékmondati szórend
Kötőszó: wenn
Beszédszándékok:
Hogylét felől érdeklődni. Egészség és
betegség. Panaszok megfogalmazása
Tiltás és tanácsolás az egészség
védelmében. Figyelmezetés
Jókívánságok
Was fehlt Ihnen/ dir denn?
Es tut mir weh./ Ich habe Schmerzen.
Wie ist es, wenn…?
Du dafst nicht…/ Du sollst…

Lektion 10

Verreisen
Öltözködés: ruhadarabok , kellékek
megnevezése
Időjárás: időjárási viszonyok, érdeklődés
az időjárásról
Mindennapjaink: utazás, útiterv, szünidő,
üdülés, kirándulás
Országismeret: Németország- Königsee
környéke
Nyelvtani fogalomkörök:
Névmások:birtokos névmások minden
személyben (Akkusativ, Dativ)
Elöljárószók: von, über, nach
(iránymegjelölések)
Wie lange?
Beszédszándékok:
Vélemények kérése és kifejezése
Birtoklás és hovatartozás kifejezése
Útvonal és utazási idő megtervezése
Időjárás és fotók leírása, bemutatása
Térbeli helyzet leírása
Egyszerű levél, üdvözlőlap írása
Időjárásnak megfelelő öltözködés

Minimum
követelmények
alkotni a tanult módbeli
segédigékkel (táblázat
segítségével)
Tudja (táblázat
segítségével) a
személyes névmások
tárgyesetét,
részeshatározó esetét
egyszerű mondat
alkotásakor használni
Tudja, hogy az összetett
mondatokban egyes
kötőszavak után milyen
szórend van
Ismerje fel az egyenes,
fordított és
mellékmondati szórendet
A felsorolt
témakörökben tudjon
egyszerű kérdést feltenni
és egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben 3-4
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudjon néhány
időjárásra vonatkozó
kifejezést
Ismerje és biztonsággal
használja az enyém, tied
birtokos névmásokat
A birtokos névmások
ragozási táblázatának
segítségével tudja
alkalmazni a személyes
névmások tárgy- és
részeshatározó esetét
Ismerjen legalább három
iránymegjelölésre
használatos elöljárószót
és segítséggel tudjon
velük egyszerűbb
mondatokat alkotni
Használjon legalább
három időtartam
megjelölésére szolgáló
kifejezést
A felsorolt
témakörökben tudjon
egy- két egyszerű kérdést
feltenni és egyszerű
kérdésekre röviden
válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy

Minimumot meghaladó
követelmények
können, müssen módbeli
segédigéket
Tudja és használja
egyszerűbb esetekben a
személyes névmások
tárgy- és részeshatározó
esetét
Tudja, hogy az összetett
mondatokban egyes
kötőszavak után milyen
szórend van
Ismerje fel az egyenes,
fordított és
mellékmondati szórendet
Használja a wenn
kötőszót
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni
Tudja a tanult
szóanyagot
Ismerje és használja az
időjárásra vonatkozó
kifejezéseket
Ismerje az összes
birtokos névmást és tudja
használni azok tárgy-és
részeshatározó esetét
Ismerje az irányok
megjelölésére használt
elöljárószavakat és
egyszerűbb esetekben
tudja is alkalmazni őket
Tudjon válaszolni az
időtartamra vonatkozó
kérdésekre
A felsorolt
témakörökben tudjon
kérdéseket feltenni és a
feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni
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Lektion 11

Tananyag

Nyelvtani fogalomkörök:
Beszédértés: diktálás, feltett kérdésekre
válasz
Beszédkészség: kérdésekre adott
válaszok, képleírás, egyszerű
információk adása, kérése
Olvasásértési készség: Néma olvasás,
rövid szöveg megértése
Írásbeli készség: rövid szöveg
emlékezetből való leírása, többmondatos
összefüggő szöveg írása minta alapján

Minimum
követelmények
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel
Lásd eddigi
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Lásd eddigi
követelmények

7-8. osztály:
1) Témakörök, tartalmak - Kommunikációs szándékok
a) Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
(1) megszólítás,
(2) köszönés, elköszönés,
(3) bemutatás, bemutatkozás,
(4) érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,
(5) engedélykérés és arra reagálás,
(6) köszönet és arra reagálás,
(7) bocsánatkérés és arra reagálás,
(8) gratuláció, jókívánságok és arra reagálás,
(9) személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás.
b) Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
(1) sajnálkozás,
(2) öröm,
(3) elégedettség, elégedetlenség,
(4) csodálkozás,
(5) bosszúság.
c) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
(1) véleménykérés és arra reagálás,
(2) valaki igazának az elismerése és el nem ismerése,
(3) egyetértés, egyet nem értés,
(4) tetszés, nem tetszés,
(5) akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség,
(6) ígéret,
(7) szándék,
(8) dicséret.
d) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
(1) dolgok, személyek megnevezése, leírása,
(2) események leírása,
(3) információkérés, információadás,
(4) igenlő vagy nemleges válasz,
(5) tudás, nem tudás,
(6) bizonyosság, bizonytalanság.
e) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
(1) kérés,
(2) tiltás, felszólítás,
(3) javaslat és arra reagálás,
(4) meghívás és arra reagálás,
(5) kínálás és arra reagálás.
f) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
(1) visszakérdezés, ismétléskérés,
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(2) nem értés,
(3) betűzés kérése, betűzés,
(4) felkérés lassabb, hangosabb beszédre.
2) Fogalomkörök
a) cselekvés, létezés, történés kifejezése,
b) birtoklás kifejezése,
c) térbeli viszonyok,
d) időbeli viszonyok,
e) mennyiségi viszonyok,
f) minőségi viszonyok,
g) modalitás,
h) esetviszonyok,
i) logikai viszonyok,
j) szövegösszetartó eszközök.
Témakör
Lektion 1

Lektion 2

Tananyag
Év eleji ismétlés, rendszerezés
Az I. kötet témakörei és nyelvtani anyaga
Beszámoló a szünidőről
Tervek az új iskolaévben
Tanult dalok, versek felelevenítése
Nyelvtani fogalomkörök:
igeragozás: jövő idő (werden ragozása,
használata segédigeként)
Perfekt bevezetése és használata (sein,
haben segédigékkel)
Beszédszándékok:
Beszámoló saját magunkról, nyári
napirendről, programokról, utazásról,
időjárásról, öltözködésről
Az új tanév tervezése
Wie waren die Ferien? Wie war das
Wetter? Was hast du in den Ferien
gemacht? Wohin seid ihr gefahren? Was
macht deine Familie, wenn sie Urlaub hat?
Was wirst du min diesem Schuljahr anders
gemacht?
Gespenstergeschichten
A kísértetek iskolája, vizsga
Komisz gyerekek viselkedése
Ijesztgetés, elrejtőzés, bújócska
Információ kérés, adás
Nyelvtani fogalomkörök:
Főnév ragozás: Dativ
(hol?, hová? kérdésekre)
Igeragozás: wissen ige ragozása,
használata
Mondatalkotás: mellékmondat kezdő
helyzetben (wenn)
Szóösszetételek
Beszédszándékok:
Érdeklődés, közömbösség kifejezése
Információkérés és adás
Engedélyezés és tiltás
Néma olvasás. Szövegértés
Vizsgakérdések megválaszolása
Személyről szóló beszámoló
Ismerkedési szituáció
Felelősségre vonás, számot adás

Minimum
követelmények
Lásd a 7. évfolyam
követelményeit
Tudja werden, sein, haben
segédigéket igét ragozni
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű
kérdést feltenni és
egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Minimumot meghaladó
követelmények
Lásd a 7. évfolyam
követelményeit
Tudja werden, sein, haben
segédigéket igét ragozni
Tudja egyszerűbb
esetekben a jövő időt
használni
A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudjon egyszerűbb
esetekben a hol?, hová?
Kérdésekre válaszolni a
főnév ragozási táblázat
segítségével
Ismerje a wissen ige
ragozását
Segítséggel tudja
egyszerűbb esetekben
mellékmondati
szórenddel kezdeni a
mondatot
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű
kérdést feltenni és
egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben 3-4
összefüggő mondatot

Tudja a tanult szóanyagot
Tudjon válaszolni a hol?,
hová? Kérdésekre
Tudja a wissen ige
ragozását
Használja a wissen igét
Tudjon egyszerűbb
esetekben a wenn
kötőszóval mondatot
kezdeni
A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni
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Lektion 3

Lektion 4

Lektion 5

Feltételek meghatározása
Ellenkezés
Marchen und Geschichten aus der
Vergangenheit
Mese a parasztemberről és a feleségéről
Élet a tanyán: ház körüli teendők, állatok,
időbeosztás
Országismeret: régi német paraszttanyák
leírása
Meseországban: képtörténet Kunibert
lovagról
Mesék elmondása, képek alapján történet
szövegesítése
Nyelvtani fogalomkörök:
Igeragozás: gyenge, vegyes, módbeli
segédigék
Sein és haben Prateritum alakja
Beszédszándékok:
Régebben történt események elbeszélése
Képek alapján történet szövegesítése
Régen és ma: összehasonlítás
Mesék variálása
Szövegértés, szöveg helyreállítása
megadott szempontok alapján
Beszámoló a napi teendőkről
Házimunkáról beszélni
Ház körüli teendők régen és ma
Abenteuerer, Piraten und Wikinger
A Zimpanelli cirkusz alapításának
története
Kalózok támadása régen és ma;
összehasonlítás
A vikingekről, a vikingek múzeuma
Érdeklődési kör, szabadidő
Cirkuszi állatok, utazás
Országismeret: történelem, Keleti- tenger
Nyelvtani fogalomkörök:
Igeragozás: Prateritum, erős igék
Mondatalkotás: időhatározói
mellékmondatok als és wenn kötőszóval
Beszédszándékok:
Időrendi sorrendben eseményekről
beszámolni
Egyetértés és egyet nem értés kifejezése
Régen és ma összehasonlítása
Történet elbeszélése megadott adatok
segítségével
Kvízjáték történelmi tényanyagból
Információk kérése és adása történelmi és
egyéb ténykérdésekről
Tierverhalten und Tierpflege,
Flohmarktgeschichte
Érdeklődési kör, szabadidő
Ajándékozás. Állatok
Mindennapjaink: időbeosztás, szünidő
Vásárlás:bolhapiac. A bolhapiacon vétel és
eladás
A házimacska. Háziállatok jellemzése,
leírása, gondozása. Iskolai állatkert
Nyelvtani fogalomkörök:

alkotni segítséggel
Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Tudjon gyenge igéket
önállóan ragozni
Ismerje fel a sein, haben
igék Prateritum alakjait
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű
kérdést feltenni és
egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Tudja a tanult szóanyagot
Tudjon több összefüggő
mondatot alkotni a
történetekből
Tudjon gyenge, vegyes
igéket és módbeli
segédigéket ragozni
Használja a sein és haben
igék prateritum alakjait
A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Ismerje fel az erős igék
Prateritum alakjait
Tanulja meg legalább tíz
erős ige Prateritumát
Tudjon segítséggel
egyszerűbb esetekben als
és wenn kötőszóval
mondatot alkotni
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű
kérdést feltenni és
egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Tudja a tanult szóanyagot
Tudja legalább 20 erős
ige Prateritum alakját
Tudjon egyszerűbb
esetekben als és wenn
kötőszóval önállóan
mondatokat alkotni
A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Ismerje az összes birtokos
névmást
Tudjon válaszolni a
warum? Kérdő
mondatokra
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű
kérdést feltenni és

Tudja a tanult szóanyagot
Ismerje az összes birtokos
névmást és használja azok
Akkusativ és Dativ
alakjait
Tudja használni a
határozatlan névelőt
névmási alakban
Használja egyszerűbb
esetekben a weil és denn
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Lektion 6

Lektion 7

Határozatlan névelő önálló, névmási
alakban
Birtokos névmások minden személyben
Dativ
Kötőszók: weil, denn
Mondatalkotás: warum kérdésre
Beszédszándékok:
Tényszerű információk kérése és adása
Az állatok viselkedésének és
tulajdonságainak okát megadni
Ajánlás, tanácsolás
Választék megadása, választás indoklása
Történet tovább vitele megadott adatok
alapján
Vásárlás során kínálat elfogadásaés
visszautasítása
Wie gefallt dir das Tier und warum?
Weißt du, warum? Was möchtest du und
warum?
Klassenfahrt ins Schullandheim
Informáló levél szállásról és elhelyezésről
Úticsomag összeállítása többnapos
utazásnál
Programjavaslatok, ajánlások
Kirándulások tervezése
Látnivalók, táj leírása, bemutatása
Térkép alapján tervezés
Lovak, lóápolás
Országismeret: der Sreewald, Berlin
közvetlen környéke
Nyelvtani fogalomkörök:
Igeragozás: sich- es igék (Akkusativ,
Dativ)
Visszaható návmások (Akkusativ, Dativ
minden személyben)
Kérdő névmás: welch- Nominativ,
Akkusativ, Dativ
Elöljárószók Dativval (bei, von, zu)
Kötőszó: dass
Beszédszándékok:
Információk kérése és adása szállásról,
elhelyezésről, program és kirándulás
lehetőségekről, tájékoztatás útvonalakról
Csomagolás hosszabb útra Vélemény
kérése és megfogalmazása egy közös
programról
Ajánlás, tanácsolás
Öröm és bosszúság kifejezése
Vázlat alapján képek segítségével leírás
készítése
Egyetértés és egyet nem értés
megfogalmazás
Időjáráshoz illő öltözködés
Welche Meinung haben die Schüler?
Was will er/sie machen?
Wie findest du das?
Ich bin dafür…./dagegen
Ich freue/ argere mich
Hobbys, Freizeit, Spiele
Barátok, iskolatársak, fiúk és lányok

egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

kötőszavakat
Tudjon válaszolni a
warum? kérdésre
A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Alkosson a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Ismerje a levélírás
szabályait (megszólítás,
keltezés, elbúcsúzás)
Tudjon különbséget tenni
a személyes névmások és
a sich- Akkusativ és
Dativ alakjai között
Tudja, hogy az
elöljárószavak különféle
esetet vonzanak
Segítséggel egyszerű
esetekben tudja használni
a mellékmondati
szórendet
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű
kérdést feltenni és
egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Tudja a tanult szóanyagot
Ismerje és használja a
levélírás szabályait
(megszólítás, keltezés,
elbúcsúzás)
Tudjon különbséget tenni
a személyes névmások és
a sich- Akkusativ és
Dativ alakjai között
Tudja használni a sich- es
igéket
Tudja és használja a
welch.. kérdőnévmást
Tudja, hogy az
elöljárószavak különféle
esetet vonzanak
Tudja használni
egyszerűbb esetekben a
bei, von, zu
elöljárószavakat

Tudja a tanult szóanyag
30%-át

Tudja a tanult szóanyagot
Tudja egyszerűbb

A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni
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Lektion 8

Lektion 9

egymásról alkotott véleménye, ajándékok
és játékszerek vásárlása
Diákújság riportja szabadidő és hobbi
témakörben
Aktív sportolás egyesületben
Gyermekmúzeum Wuppertalban
Barkácsolás és kézimunka
Az ideális hétvégi program
Nyelvtani fogalomkörök:
Mondatalkotás: alárendelt
mellékmondatok (ob kötőszó) és függő
kérdések
Szórend: az Akkusativ és Dativ
bővítmények sorrendje a mondatokban
Kérdőszó: Was für…..?
Beszédszándékok:
Személyre vonatkozó információk kérése,
adása és továbbítása
Vélemények kérése és megfogalmazása
Elismerés, érdeklődés, javaslat adásának
kifejezési lehetőségei
Ajándékok kiválasztása barátok, rokonok
számára
Interjúk készítése
Szabadidő lehetséges eltöltési formái
Hobbik megnevezése, bemutatása
Ritter und Burgen
Napirend, időbeosztás
Vadászaton
Játékok és tanulás régen
Lovagi játékok, harcok, várlátogatás
Till Eulenspiegel történetei
Országismereti témák
Nyelvtani fogalomkörök
Igeragozás: Perfekt
Szórendi ismeretek
Beszédszándékok:
Információ kérés és adás személyekről,
eseményekről
Vélemény kérése és adása
Állásfoglalás megindoklása
Elismerés
Érdeklődés
Jegyzet segítségével történet elmondása
Adatok alapján lovagtörténetek elmondása
Eseményekről történelmi sorrendben
beszámolni
Érvelés adatok birtokában
Hauser und Wohnen
Kedvenc lakóhely
Háztípusok
Lakás elrendezése
Lakóhely
Család
Családi és Lakástörténetek
Interjú készítése családok történetéről
Egy nehéz nap története
Vers alapján történet rekonstruálása
Rímek rekonstruálása Perfekt
gyakorlásához

Segítséggel egyszerűbb
esetekben tudja használni
ob kötőszót
Táblázat segítségével
előre megadott szavakból
tudja a szórendet az
Akkusativ és Dativ
bővítményekkel ellátott
mondatokban
Segítséggel tudja
használni a Was für…?
Kérdőszavas kérdéseket
és tudjon ilyen kérdésekre
válaszolni
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű
kérdést feltenni és
egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

esetekben használni az ob
kötőszót
Tudja a z Akkusativ és
Dativ bővítményekkel
ellátott mondatok
szórendjét
Tudja hasznáni a Was
für….? kérdőszavas
kérdéseket és tudjon ilyen
kérdésekre válaszolni
A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Segítséggel tudja legalább
tíz tanult ige Perfekt
alakját
Segítséggel egyszerűbb
esetekben megadott
szavakból tudja helyesen
összerakni a mondatok
sorrendjét
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű
kérdést feltenni és
egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Tudja a tanult szóanyagot
Tudja a tanult igék
Perfekt alakját
Tudja önállóan a
mondatok sorrendjét
(egyenes, fordított,
mellékmondati)

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Segítséggel tudja legalább
tíz tanult ige Perfekt
alakját
Segítséggel tudja ragozni
a man névmást
Tudjon birtokos
szerkezeteket
összeállítani
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű

Tudja a tanult szóanyagot
Tudja a tanult igék
Perfekt alakját
Tudja és használja a man
névmás ragozását
Tudjon birtokos
szerkezeteket
összeállítani és ezeket
tudja mondatba helyezni
Tudja az állítmány helyét
a kérdőszavas és az
összetett mondatokban

A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni s használja
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Lektion 10

Lektion 11

Nyelvtani fogalomkörök
Igeragozás: Perfekt bővítése, gyakorlása
Man névmás ragozása
Főnévragozás: Genitiv bevezetése
Mondatalkotás: kérdé-sek és összetett
mondatok állítmányának helye Perfektben
Beszédszándékok:
Részletes információ adás
Véleménykérés- és adás
Közömbösség és érdeklődés kifejezése
Tanácsolás, ajánlás és utasítás
Lakóhely megválasztása és a választás
indoklása
Leírás alapján háztípusok felismerése
Lakás berendezésének részletes leírása
vázlat alapján
Interjú készítése különböző családokról
Vers szerepjátékban történő előadása
In der Stadt
Vásárlás
Épületek és üzletek
Lakossági szolgáltatás lehetőségei és
helyei
Várostérkép alapján való tájékozódás és
útbaigazítás
Buszvonalak, közlekedés
Nyelvtani fogalomkörök
Elöljárószók: Akkusativval és Dativval
Hol?, Hova? Kérdésre
Dativval álló elöljárószók
Mondatalkotás wenn és dann kötőszók
használata
Man névmás ragozásának gyakorlása
A tanagyag éves nyelvtani anyagának
rendszerezése, ismétlése
Beszédszándékok:
Információkérés és adás úti célról, helyről,
útvonalról
Útbaigazítás
Piktogramok értelmezéseés felismerése
Közlekedési szabályok ismerete
Utasítás, tanácsolás és ajánlás vásárlásnál
és szolgáltatásoknál
Három iskolai dolgozat írása és javítása
Nyelvtani fogalomkörök
Alapvető nyelvtani fogalmak a tanév
során: igeragozás,főnévragozás, névmások
ragozása, mondatalkotás, szórend
Beszédértés
Beszédkészség
Olvasásértés
Írásbeli készség mérése
Beszédszándékok:
A tanév során tanultak számonkérése,
gyakorlatban történő alkalmazása

kérdést feltenni és
egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Tudja a tanult szóanyag
30%-át
Táblázat segítségével
tudjon az ismert
elöljárószavakkal
kérdésekre válaszolni
Táblázat segítségével
tudja egyszerűbb
esetekben használni a
Dativval álló
elöljárószavakat
Tudja egyszerűbb
esetekben segítséggel
használni a wenn és a
dann kötőszavakat
A felsorolt témakörökben
tudjon egy- két egyszerű
kérdést feltenni és
egyszerű kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben három, négy
összefüggő mondatot
alkotni segítséggel

Tudja a tanult szóanyagot
Tudja önállóan használni
a Hol?,Hova? Kérdésre
válaszoló elöljárószavakat
Tudjon önállóan
egyszerűbb mondatokat
alkotni a wenn és a dann
kötőszavakkal
Tudja és használja a man
névmás ragozását
A felsorolt témakörökben
tudjon kérdéseket feltenni
és a feltett kérdésekre
röviden válaszolni
Tudjon a megadott
témakörben több
összefüggő mondatot
alkotni

Lásd az előzőekben
leírtakat

Lásd az előzőekben
leírtakat

7) Kimeneti követelmények
5-6. osztály:
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a) A tanuló képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a
tanárral és társaival a célnyelven együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában.
Továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiákat használ. Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen
kívüli idegen nyelvi hatásokat (pl. reklám, popzene) is megpróbálja hasznosítani.
b) Hallott szöveg értése:
(1) ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;
(2) ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért;
(3) ismert nyelvi eszközökkel, egyszerűen megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.
(4) jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét
megérti.
c) Beszédkészség:
(1) ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre néhány szóban vagy egyszerű
mondatban válaszol;
(2) tanult minta alapján egyszerű mondatokat mond, kérdéseket tesz fel;
(3) megértési probléma esetén segítséget kér.
(4) tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz
d) Olvasott szöveg értése:
(1) ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat megért;
(2) ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló rövid szövegben fontos információt
megtalál;
(3) ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét
megérti.
e) Íráskészség:
(1) ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat helyesen lemásol.
7-8. osztály:
a) Hallott szöveg értése:
(1) A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
(2) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
(3) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos
információt kiszűr;
(4) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
(5) ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100
szavas szövegből kikövetkezteti;
(6) jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes a
lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
b) Beszédkészség:
(1) A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban
válaszol;
(2) egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
(3) kérdéseket feltesz,
(4) eseményeket elmesél;
(5) megértési probléma esetén segítséget kér;
(6) egyszerű párbeszédben részt vesz.
c) Olvasott szöveg értése:
(1) A tanuló ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
(2) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos
információt megtalál;
(3) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
(4) egyszerű történetet megért;
(5) jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben
ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;
(6) jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a
lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.
d) Íráskészség:
(1) A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír;
(2) egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
(3) egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
(4) ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír.
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Környezetismeret

1) Általános nevelési célok
a) felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést
b) bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, alkotóinak, jelenségeinek
„felfedezésére”
c) javítsa a tanulóknak a környezetük állapota iránti érzékenységet, alapozza meg a környezet értékeit
tisztelő, azokat megóvni kész magatartásukat
d) segítse a tanulókat tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, intse őket a
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra
e) a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük, majd távolabbi természeti és ember által létrehozott
környezetük jellemző anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásaival, valamint az
emberek és környezetük kapcsolatával
f) a tanulók fedezzék fel a természet sokszínűségét, szépségét, és ébredjenek rá pótolhatatlan, értékes
mivoltára
g) a tanuló lakóhelyi, iskolai, települési környezete, majd hazánk értékeinek megismertetése,
megszerettetésére való törekvés
h) pozitív attitűd kialakítása, amely az élő és az élettelen környezet megóvására, védelmezésére ösztönöz,
erősíti a lakóhelyhez való kötődést, s ezzel a hazánkhoz és a nemzetünkhöz tartozás érzését alapozza
meg.
i) az elemi természettudományos műveltség megalapozása érdekében a tanulóknak az új ismeretek
megszerzéséhez, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazáshoz
szükséges képességeit folyamatosan és rendszeresen fejlessze
j) az egyszerű megismerési, tanulási módszerek megtanításával, begyakorlásával, alkalmazásával keltse
fel a természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata iránti igényt
k) a tanulók egyre nagyobb ónállósággal, szabályosan, balesetmentesen tanuljanak meg közlekedni
l) a tanuló tudjon elemi fokon tájékozódni térben, és az időben
m) kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és a környezetkímélő, a veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló
magatartásformák kialakítása, s ezzel a személyes biztonság növelése.
n) ismeretek nyújtása az anyag különböző formáinak érzékelhető tulajdonságairól
o) segítse észlelni, és elemi szinten értékelni az anyagok mennyiségi és minőségi változásait
p) fejleszteni a tanulók helyes egészségszokásait
q) megalapozni önmaguk, valamint az élő és az élettelen környezetük iránti felelősségérzetüket, segíteni a
környezeti harmónia létrejöttéhez és fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük alakulását.

2) Fejlesztési feladatok
a) Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek:
(1) a tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt
(2) legyen képes a természet tárgyait, élőlényeit, jelenségeit és folyamatait észlelni, és azokat
elemi szinten megfigyelni
(3) tanítói irányítással, segítséggel tudjon ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet
jelenségeinek, folyamatainak mérése, egyszerű kísérleti vizsgálata és modellezése által.
(4) ismerje fel a vizsgálódáshoz, méréshez, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja
azokat balesetmentesen
(5) szerezzen jártasságot jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú
csoportosításában
(6) tudja a megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni és leírni
(7) legyen képes a természeti, és az ember alkotta környezetről különféle módon szerzett
ismereteit összevetni, különböző szempontok szerint csoportokba rendezni, vizsgálódásainak
eredményeit elemezni és értelmezni
(8) tudja magyarázni a természeti jelenségeket és folyamatokat, ismerje fel a környezetében
előforduló veszélyhelyzeteket és tudjon ekkor megfelelőképpen viselkedni
(9) lássa be, hogy környezetének állapota a saját egészségére is hatással van, igényelje az
egészséges életkörülményeket
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

(10) ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért, és ezért becsülje meg a
környezetének értékeit
(11) ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját
tájékozottság az anyagról:
(1) ismerje meg a környezetében előforduló fontosabb élő és élettelen anyagok néhány jellemző
tulajdonságát
(2) tudja az anyagokat megadott szempontok szerint csoportosítani
(3) tájékozódjon arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk egészséges
fejlődéséhez
(4) tartózkodjék az élvezeti- és kábítószerek kipróbálásától
(5) tudja, hogy mely anyagok szennyezhetik környezetét és mely anyagok, eszközök a háztartás
leggyakoribb veszélyforrásai
tájékozódás időben, az idő és a természeti jelenségek:
(1) ismerje a napszakok és az évszakok változását
(2) szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a mindennapi életüket meghatározó időtartamok
becslésében
(3) tudja, hogy az idő múlásával az élőlények is változnak
(4) ismerje fel a változások szabályszerűségét, okait
tájékozódás a térben, a tér és a természeti jelenségek:
(1) tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméreteihez, majd szabvány
mértékegységhez viszonyítani, helyzetét, mozgását különböző nézőpontból szemlélni,
elképzelni, jellemezni
(2) tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén, tudjon útbaigazítást adni
(3) ismerje Magyarországon belül lakóhelye elhelyezkedését
(4) ismerkedjen meg az őt körülvevő táj jellegzetességeivel, felszínének formáival, az ottani
élőlények jellemző tulajdonságaival
(5) tudja a lakóhelye tájképi sajátosságait összehasonlítani más hazai tájakkal
tájékozódás a természettudományos megismerésről:
(1) tudatosuljon a tanulóba, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás,
kísérletezés, mérés útján szerezzük meg
(2) legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit felkészültségének megfelelő
könyvek, cikkek és a média segítségével is fejlesztheti, de sok téves nézettel is találkozhat
(3) tudjon önállóan környezetére vonatkozó kérdéseket megfogalmazni
(4) tudjon beszámolni a saját tapasztalatairól, álló-és mozgóképekről, történetekből, leírásokból, a
különböző kommunikációs eszközökből szerzett ismereteiről tanítói segítséggel
(5) tudjon egyszerű jelenségeket vázlatosan ábrázolni
(6) ismerje meg a tudósok kiemelkedő eredményeit, kitartó szorgalmát és erőfeszítéseit
a közlekedésben való biztonságos részvétel:
(1) ismerje meg a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait
(2) tudja, hogyan előzheti meg és hogyan kerülheti el a leggyakoribb baleseti helyzeteket
(3) legyen tisztába azzal, hogy miként kérhet segítséget veszélyhelyzetben
(4) alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokásokat és az elvárt
udvariassági szabályokat
emberismeret, önismeret, honismeret:
(1) legyen igénye a személyes higiénére, a test és a ruházat gondozására
(2) alkalmazza az egészségmegőrzés alapvető szabályait
(3) ismerje a korszerű táplálkozás, az egészséges életmód feltételeit
(4) ismerje fel a harmonikus kapcsolat kialakításának szükségességét a természeti és társadalmi
környezettel
(5) ismerkedjen szűkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival
(6) gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a
szülőföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez és szeretetéhez vezetnek
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3) Egyes évfolyamok tanterve
1. osztály:
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt.
Témakör
Ismerkedés az iskolával

Közvetlen környezetünk
növényei és állatai

Témakör
Testünk felépítése és
működése

Tananyag
„Iskolás vagyok”: Fejlődési folyamat, időrend a gyermek életében.
Bemutatkozás, ismerkedés és megszólítás. Társas kapcsolatok az
iskolában. Egymás segítése a játékban, a balesetek megelőzésében. Helyes
és helytelen magatartásminták tanórán és a szünetekben. Osztály-és
padtárs. „Az én iskolám”: Az iskola neve, pontos címe, névadója,
nagysága és formája. Az óvoda és az iskola összehasonlítása. A tanuló
helye az osztályban. A saját testhez való viszonyított irányok ismerete. Az
iskola helyiségeinek ismerete: Tájékozódás az iskola területén. Helyes
közlekedés a folyosón.
„Séta a természetben”: A természeti és az épített környezet elemeinek
felfedezése. Környezetünk: A természet és az ember alkotta környezet
megkülönböztetése.
A természeti környezet élettelen és élő összetevőinek a felismerése: talaj,
víz, állatok és ember. A környezetünk épségének megóvása. Élő és
élettelen: Az élőlények és az élettelen dolgok elkülönítése a jellemző
tulajdonságok alapján. A megfelelő feltételek biztosítása az élőlény
életben maradásához. Élettelen természet alapismeretei: A nap
időtartama, a napszakok váltakozása és jellemzői.
Növények a ház körül: A lágyszárú virágos növények ismerete. A
leggyakoribb kerti virágok megnevezése. A virág és a termés
kapcsolatának felismerése, a növényápolási tevékenységek szerepe.
A környezete szépsége iránti igény felkeltése. Növények a lakásban: A
közismert szobanövények valamint erkély-és ablaknövények
megnevezése. A cserepes növények ápolási munkáinak megismerése.
Szaporítás magvetéssel. A lakásban tartott növények szerepe. Évszakok,
hónapok: Az évszakok neve, sorrendje. A hónapok neve és sorrendje. Az
egyes évszakokhoz tartozó hónapok nevei. Az évszakokhoz kapcsolódó
ünnepek, helyi szokások. Szabadidős tevékenységek a különböző
évszakokban. Változások az állatok életében az évszakok váltakozása
függvényében. Az évszakoknak megfelelő munkák ismerete. A különböző
évszakok örömei. Az időjárás elemei: Az időjárás elemeinek
megfigyeltetése. Az évszakok jellemző időjárása. A szélsőséges időjárás
okozta veszélyhelyzetek és a védekezés lehetőségei. Házi kedvenceink: A
leggyakoribb kedvtelésből tartott állatok és lakóhelyük megnevezése. Állat
igénye-gondoskodás közti összefüggés felismertetése. Gondozási
tevékenységek fontossága. Az állattartás veszélyei. Mesebeli és valóságos
állatok: A mesebeli és a valóságos állatok különbségeinek feltárása. A
mesebeli állatok fontosabb jellemzői.
A mesékben létező állatok közül néhány megnevezése.
Tananyag
A testünk főbb részei: a főbb testrészek felismerése és megnevezése. A
végtagok elkülönítése.
A külső tulajdonságokban meglévő különbözőségek meglátatása. A
testünk és életünk ritmusai: A szervezetünk megfigyelhető ritmusai:
szívdobogás, lélegzés, alvás és ébrenlét. Az érzékszervek szerepe a
környezet megismerésében: Az érzékszervek felismerése és
megnevezése. Az érzékszerv és a hozzátartozó érzékelés összekapcsolása.
Az érzékszerveink fontossága és védelme. Az egészség és a betegség: Az
évszakoknak és az időjárásnak megfelelő öltözködés. A tisztálkodási
tevékenységek felismerése és megnevezése, a végzésük időpontja. A
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Közlekedés

Ismerkedés a lakóhellyel

tisztálkodási tevékenységek elmulasztásának következményei. A pihenés
és a mozgás szerepe az életünkben. Az egészség-betegség fogalma. A
fertőző betegségek terjedése, elkerülésének lehetőségei. A védőoltások
szerepe. A helyes viselkedés az orvosi rendelőben. A lázmérés eszköze, a
lázcsillapítás módja. A gyógyulás feltételeinek és a gyógyszerszedés
szabályainak ismerete és betartása. Segítőtársak a bajban: A
leggyakoribb balesetek megelőzésének módja, segélykérés balesetkor. A
veszélyhelyzetben szakszerű segítséget nyújtó emberek megnevezése,
feladatuk elsorolása.
A segélykérő hívószámok megismerése. A telefonon történő segítségkérés
mozzanatainak megtanulása.
Segítségnyújtáskor használatos eszközök felismerése, megnevezése.
Közlekedési eszközeink: Járművek és rendeltetésük. Szárazföldi, vízi,
légi utak és járművek. Különleges rendeltetésű közlekedési eszközök:
mentőautó, tűzoltóautó, rendőrautó fontossága. Tömegközlekedési
eszközök. A gyalogos közlekedés megfigyeltetése. Az úttesten való átkelés
csoportosan és egyénileg jelzőlámpánál és lámpa nélkül. Néhány közúti
jelzőtábla jelentése. Veszélyhelyzetek elkerülésének a módjai. Átkelés a
vasúti átjáróban, a közlekedés illemtana. A veszélyhelyzetek az otthontól
az iskoláig vezető úton, a balesetek okai.
Az iskola környezete: Az iskola helye a településen. Az iskolai környezet
gondozása, környezetvédelem. Lakóhelyünk: A falu, város és a tanya
jellemzői. A közintézmények a lakóhelyünkön. A Művelődési
intézmények feladatai. Lakóhelyünk nevezetességei: Szobrok,
emlékművek lakóhelyünkön. Az intézmények és az utcák névadói. A népi
hagyományok alapvető ismeretei.

2. osztály:
Témakör

Tananyag

Újra az
iskolában

Beszámoló a nyári szünetről. Az első
osztályban tanultak felidézése képek
alapján. Az új taneszközök, tanszerek
megismerése. Az iskolai környezet
rendjének, tisztaságának megóvása.

A kert
termesztett
növényei

Néhány ismertebb gyümölcsfa és
zöldségféle felismerése. A fa fő részeinek
elkülönítése. A törzs, a korona és a levél
legfontosabb jellemzői. A fás és a lágy
szár jellemzői. Az örökzöld és a
lombhullató növények. Az évszakoknak
megfelelően végzett kerti munkák
ismerete, a munkákhoz szükséges
eszközök megismertetése. Néhány
közismert zöldségféle megnevezése, a
táplálkozásra alkalmas szerveik
megismerése. A hazai és a déli
gyümölcsök megkülönböztetése. A hazai
gyümölcsök megnevezése.
A gyümölcsök fő részei. A gyümölcsfák
élettartalma. A gyümölcsök élettani
hatásai.
A gyümölcsfogyasztás szabályai.
A virág és a termés: A virág
alkotórészeinek ismerete.
A virág és a termés, valamint a termés és

Minimum
követelmények
Használja helyesen a
napszakok nevét. Sorolja
fel az évszakokat és a
hónapokat helyes
sorrendbe. Nevezze meg
az évszakok jellemző
időjárási jelenségeit.
Az egész tanévre
vonatkozik, hogy tudjon a
tanuló megfigyeléseiről
és tapasztalatairól szóban
beszámolni. Ismerje fel a
tanult jelenségeket rajzról
és képről. Ismerje fel a
környezete tárgyainak és
élőlényeinek néhány
érzékelhető tulajdonságát.
Tudja a megismert
növényeket szóban
elmondani.

Minimumot meghaladó
követelmények
Az évszakoknak és a
hónapoknak megfelelő
népszokások ismertetése
és felsorolása.
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Témakör

Lakóhelyünk
és
közlekedése

A ház körül
élő állatok

Testünk
működése és
egészsége

Tananyag
a mag kapcsolata. A növekedés és a
fejlődés a növények életében.
A természeti környezetünk: A felszíni
formák megfigyeltetése. A természetes
vizek, álló és folyó vizek közötti
különbözőség. A természeti
környezetünket károsító tevékenységek.
Természetvédelem.
Településünk: A településtípusok és
jellemzőik. lakóhelyünk szomszédos
települései. A falu és a város
megkülönböztetése. A középületek és
fontosabb feladataik. A különböző tájak
lakóépületei. A környezetünk lakóházai.
Lakcím, lakás, otthon. Településünk
hagyományai, népszokásai. Díszítőelem
népművészeti tárgyakon. Népi játékok
gyűjtése, megtanulása.
A lakóhelyünk múltja: A város és a falu
régen és most. Régi foglalkozások,
mesterségek. Lakóhelyünk értékei.
Közlekedés: Megálló és menetrend
ismerete. A vasútállomás vagy
buszpályaudvar útvonalának ismerete.
Az utazás legfontosabb szabályai.
A kerékpáros és a tömegközlekedés
veszélyei.
A négylábú és szárnyas háziállatok
testének fő részei, legjellemzőbb
tulajdonságaik. A háziállatok gondozása és
hasznosítása. A háziállatok és az ember. A
háziállatok szálláshelyei. Háziállatok és a
vadon élő állatok különbözőségei. Az
állatok szeretete, védelme és
megbecsülése.
A házunk vendégei:
A házba húzódó állatok beazonosítása
jellemzők alapján. A „nemkívánatos”
állatok betelepedésének megelőzése,
védekezési lehetőségek.
Az emberi test fő részei. A külső és belső
tulajdonságok elkülönítése. Az emberi
élet főbb szakaszainak ismerete:
Változások az évek múlásával, a
növekedés és a fejlődés érzékeltetése.
A helyes időbeosztás és
egészségmegőrzés. A napirend tudatos
alakítása. Táplálkozás: Az élelmiszer,
élelmiszercsoport felismerése. Rendszeres
étkezés, változatos, vitamindús ételek
fogyasztása.
A fogromlás megelőzése.
Az egészség nagy kincs: A testápolási
tevékenységek fontosságának a belátatása.
A saját testápolási eszközök használatának
jelentősége. A káros környezeti hatások és
az ellenük való védekezés megismerése.

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Ismerje fel közvetlen
környezete természeti
formáit.
Tudjon önállóan
tájékozódni az otthona és
az iskola környékén.
Ismerje a lakóhelye
legfőbb jellegzetességeit,
hagyományait. Tudjon
útbaigazítani idegent a
lakóhelyén. Ismerje
lakóhelye főbb
jellegzetességeit,
ismertessen egyet a
település hagyományai
közül.

Gyűjtőmunka a felszíni
formák bemutatására.
Néhány fontosabb
természetvédelmi terület
bemutatása. A
természetvédelmi
területeken élő növények
és állatok bemutatása.

Ismerje a leggyakoribb
közlekedési
veszélyforrásokat,
valamint azok
elkerülésnek a módját.
Tudja felsorolni a tanult
állatok néhány jellemző
tulajdonságát. Tudja azt,
hogy az élőlények
táplálkoznak, lélegeznek,
szaporodnak,
növekednek, fejlődnek és
elpusztulnak.

Tudja az emberi test főbb
részeit megnevezni.
Tájékozódjon jól a saját
testén. Ismerje és
használja pontosan a
helyet és a helyzetet
jelentő kifejezéseket.

Népművészeti tárgyak és
a településünk
hagyományainak
bemutatása a társaknak.
Gyűjtőmunka: Régebbi
képek városokról
(Kaposvár) és falvakról
(Szenna).
Ismerje a meg a tanult
állatok táplálkozási,
gondozási, szaporodási
szokásait részletesebben
gyermeknek szóló
ismeretterjesztő
könyvekből. Készítsen
állatnaplót a kedvenc
háziállatairól.

„Egészségnapló”
készítése: táplálkozás,
mozgás, testápolási
tevékenységek.
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Témakör

Az anyagok
érzékelhető
és mérhető
tulajdonsága
i

Tananyag
A kisebb sérülések ellátásnak módja.
A lázmérés és a lázcsillapítás módja.
A testünk működése és egészsége: A
legfontosabb belső szervek nevének és
szerepének ismerete. A rendszeres mozgás,
a helyes légzés, az egészséges táplálkozás,
a helyes napirend, a rendszeres testápolás
fontossága az egészségmegőrzésben.
A környezetünk tárgyainak anyaga: A
használati tárgyaink anyaga. Tárgyak
többféle anyagból.
A veszélyes és újrahasznosítható
hulladékok-környezetünk védelme. Az
érzékelhető tulajdonságok: A tárgyak
érzékelhető tulajdonságai. Az
érzékszerveink védelme. A sérült emberek.
A hosszúság, űrtartalom és a tömeg
mérése: Összehasonlítások - kifejezések
helyes használata, sorbarendezése. A régi
mértékegységek ismerete. Mérés
alkalmilag választott mértékegységekkel.
A hosszúság, űrtartalom és a tömeg
mérőeszközei, szabványmértékegységei.
Az idő mérése: Összehasonlítás és
sorbarendezés. A naptár. A régi és modern
időmérő eszközök.

Minimum
követelmények

Legyen képes méréseket
végezni, használja
helyesen a
mérőeszközöket és a
mértékegységeket. Tudja
lejegyezni a mérés
eredményeit.

Minimumot meghaladó
követelmények

Gyűjtőmunka: képek
gyűjtése a veszélyes és az
újrahasznosítható
hulladékokról.
A sérült emberek
megsegítésének módjai és
erről beszámoló tartása a
társaknak.

Naptár készítése az év
végére.

3. osztály:
Témakörök
Testünk és
életműködésünk

A zöldterületek
élete ősszel

Tanagyag
Testünk mérhető tulajdonságai.
Életünk nélkülözhetetlen környezeti
feltételeinek vizsgálata. A környeztet
változásainak hatása életünkre.
Egészséges életmód (táplálkozás,
tisztálkodás, mozgás, öltözködés).
Helyes napirend. Egészség és sport.
A betegségek tünetei (láz, rossz
közérzet, fájdalom, hasmenés,
hányás, vérzés).
A leggyakoribb fertőző betegségek
és megelőzésük. A védőoltások
fontossága.
A beteglátogatás, betegápolás
szabályai.
A környezetükben lévő zöldterület
fás szárú növényeinek
megfigyeltetése, részeinek és
jellemzőinek vizsgálata.
Állatok jelenlétére utaló nyomok
felfedeztetése.
A környezetvédő magatartás
alapjainak elsajátítása.
A zöldterületek néhány jellegzetes

Minimum
követelmények
Ismerje saját testének
élettani jellemzőit
(testméreteit: magasság,
tömeg, végtagok stb.).
Tudja megkülönböztetni
az egészséges és beteg
állapotot.
Ismerje fel, hogyan
kerülhetők el a
betegségek.
Tudja a mentők,
tűzoltók, rendőrség
telefonszámát.

Legyen képes a
zöldterületeken élő
leggyakoribb élőlények
felismerésére,
jellemzésére,
megnevezésére.
Vegye észre az állatok
sokrétű kapcsolatát,
tudjon rá példát

Minimumot
meghaladó
követelmények
Ismerje fel az
egészségtől eltérő
állapotot, légzésszám,
pulzusszám,
testhőmérséklet
összefüggéseit.
Ismerjék a táplálkozás,
légzés szerveit.
Ismerjék az egészséges
életmód feltételeit.
Az érzékszervek
szerepe.

Ismerjék
lakókörnyezetük fás
szárú növényeit, ezek
részeit, tulajdonságait.
Tudja megnevezni a
zöld területek állatait,
csoportosítani őket
testfelépítésük alapján.
Rovarok testtájai, azok
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Környezetünkben
történő
változások

Tájékozódási
alapismeretek

Tanagyag
növényének megismerése, ezek
szerepe az ember életében.
Az élőlények és az élettelen
környezet kapcsolata.
Az állatok életfeltételeinek
tudatosítása.
A növények és az állatok közötti
szükségszerű kapcsolatok.
A táplálkozási kapcsolatok
kialakulása.
A rovarok csoportjának főbb
jellemzői.
A madarak és az emlősök
testfelépítése.
A települések, zöldterületek néhány
madarának és emlősének
sajátosságinak megismerése.
Az élőlények alkalmazkodása a
környezet változásaihoz.
A környezetünkben előforduló
anyagok érzékelhető (szín,
keménység, felület, íz, szag, hang,
halmazállapot); mérhető
tulajdonságai (űrtartalom, tömeg,
hőmérséklet, hosszúság).
A különböző halmazállapotok és
azok főbb jellemzői. A
halmazállapot-változások a
mindennapi életben (fagyás, olvadás,
párolgás, forrás, lecsapódás. Az
olvadás és oldódás
megkülönböztetése.
Az időjárás tényezői (napsugárzás,
hőmérséklet, szél, csapadék) és azok
vizsgálata, szerepük az időjárás
változásában.
Éghető és éghetetlen anyagok. Az
égés feltételei, égéstermékek és az
égést kísérő jelenségek. A tűz
szerepe életünkben. Az égés, mint
veszélyforrás. Teendők tűz esetén, a
tűzoltók hívószáma és értesítése.
A fényforrások (természetes,
mesterséges) jelentősége. A fény
terjedése, az árnyék keletkezése.
A világtájak elnevezése,
fővilágtájak.
A mágnes és tájékozódás. Az iránytű
szerkezete, jelentősége és használata.
Az irány, a távolság és a viszonyítási
pont jelentősége a
helymeghatározásban.
A tárgyak alaprajza. Kicsinyítés
rajzolása.
Útvonalrajzok, térképvázlatok,
térképszerű ábrázolások ismert

Minimum
követelmények
mondani.
Ismerje a növényi
szervek faladatát. Vegye
észre a növényi élet
ciklusát.
Tudja az élőlények
életbennmaradáshoz
szükséges feltételei.
Ismerje a növények és
az állatok legfontosabb
hasonlóságait, lássa a
táplálékuk megszerzése
közötti különbségeket.
Ismerjék fel a
kölcsönhatást az élőlény
és környezete között.

A tanult
mértékegységek helyes
használata.
Olvassa le helyesen a
hőmérőt.
Nevezze meg az anyag
halmazállapotait, azok
néhány jellemzőjét.
Közvetlen
környezetéből nevezzen
meg példákat
halmazállapotváltozásra.
Szerezzen elemi
gyakorlatot az egyszerű
kísérletek végzésében.
Használja helyesen az
olvadás, oldódás
szavakat.
Tudja kifejezni szóban,
rajzban, írásban a
kísérletek tapasztalatait.
Nevezze meg az
időjárás elemeit.
Legyen képes
tájékozódni az iskola
környékéről készített
térképvázlaton.
Állapítsa meg helyesen
iránytű segítségével a
fővilágtájakat.
Ismerje meg lakóhelyét,
tudjon önállóan
tájékozódni a település
térképén.

Minimumot
meghaladó
követelmények
részei.

Értsék meg, hogy a
kísérlet tudatosan és
tervszerűen előidézett
jelenség.
Tudja mik az égés
feltételei.
Értsék meg a levegő
felmelegedése és
lehűlése, a szél és a
csapadék keletkezése, a
csapadék mennyisége
és a vizek bősége,
valamint az áradás
közötti
összefüggéseket.

A környezetünkben
található fényforrások
csoportosítása.
A mellékvilágtájak.
Ismerjék a lakóhelyük
főbb felszíni formáit,
azok jelölését a
térképen.
Mágneses
kölcsönhatás.
Épületek alaprajzának
felismerése.
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Országismeret

A zöldterületek
élete tavasszal

Tanagyag
terepről. A valóság térképi
ábrázolása jelekkel. Elemi szintű
tájékozódás a térképen.
Hazánk fővárosa és ismertetőjegyei.
Ismerkedés a főváros nevezetes és a
gyerek szempontjából érdekes
épületeivel, létesítményeivel,
helyeivel.
A főváros fekvése, domborzati és
vízrajzi adottságai, természeti
értékei.
A fővárosi és vidéki élet
összehasonlítása.
Tájékozódás Budapest térképén,
budapesti térképvázlatokon.
A növényi szervezet változásai a
környezetei tényezők hatására. Az
élő növényi részek, jellemzőik,
szerepük.
A megporzás és módjai.
A csírázás feltételei.
A lágy-és fás szárú növények
életútja, tartalma.
A növények életfeltételei.
Egyes környezeti tényezők szerepe a
növények életében.
A növények szerveinek szerepe a
növények életében.
A legfontosabb környezeti tényezők
(talaj, víz, levegő, hőmérséklet,
fény), ezek szennyeződéseinek
hatásai ill. az ellenük való
védekezés.
Az élőlények élete tavasszal és
nyáron. A madarak és emlősök
utódgondozása, ivadéknevelése.
A zöldterületek növényeinek
gondozása, védelme.

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

Tudja néhány
mondatban bemutatni a
fővárost.
Ismerjen fel néhányat
képről a Budapest
nevezetességei, hídjai
közül.

Budapest felszíni
formáinak jelülése
térképvázlaton.
Városrészek
megnevezése.
A fővárosra jellemző
közlekedési eszközök.

A virág részei:
csészelevél,
sziromlevél, porzó,
termő.

A növények
fejlődésének
folyamata.
A növények
életfeltételei.
A csírázás feltételeinek
ismerése.

4. osztály:
Témakörök
Élet az
erdőben

Tananyag
Séta a helyi erdőben. Az élő természet
alapismeretei: Az erdő környezeti
tényezői. Az erdő fáinak jellemzői. Az
erdő szintjei és annak jellemző állatai,
növényei. Virág és virágzat, a termések
terjedése és alkotórészei. A cserjék
közös jellemzői, jelentőségük és életük
tavasszal. A gombák élőhelye és
környezeti igényei. A gomba felépítése,
táplálkozása és jelentősége. Néhány
ehető és mérgező gomba ismerete.
Rovarok és madarak testfelépítése,
közös jellemzőik. Az erdő egy-egy

Minimum
követelmények
Ismerje fel, nevezze meg
és jellemezze a tanult
életközösségek
legjellemzőbb élőlényeit.
Értse az élőhelye,
életmódja és
testfelépítése közötti
egyszerű
összefüggéseket. Tudja
az élőlényeket a
megfelelő csoportba
sorolni. Ismerje ezeknek
a csoportoknak a

Minimumot meghaladó
követelmények
Állat- vagy növénynapló készítése: A
tanult és a gyermeket
érdeklő növények és
állatok részletes
bemutatása.
A helyi erdőről vagy
erdőkről napló
készítése: fényképekkel
és írásos produktummal.
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Helyem a
világban

Tananyag
jellegzetes rovar-és madárcsoportja. A
madarak és emlősök testfelépítése és
közös tulajdonságaik. Az ember szerepe
az egyensúly fenntartásában. Az
élettelen természet alapismeretei: Az
anyagok körforgása a természetben, az
erdő környezetvédő szerepe.
Az erdő és az ember: Az erdő
gazdasági és szociális szerepe. Az
erdők pusztulásának okai. Az erdőirtás
következményei.
Változások a születéstől a halálig. Az
emberi élet szakaszai és életkorok
néhány fontos jellemzője. A helyes és
helytelen szokások szervezetünkre
gyakorolt hatásai, következményei és
megelőzése. A legfontosabb viselkedési
szabályok. A külső és a belső
tulajdonságok: a mérhető tulajdonságok
változása. A pozitív és a negatív
tulajdonságok.
Tiszta és rendezett környezet
kialakítása.
A környezetünk védelme: hulladék
csökkentésének lehetőségei és a
szelektív hulladékgyűjtés fogalma. A
reklám helye, szerepe, célszemélyek.
A reklám hatásai a gyerekekre.

Tájékozódás

A Föld a Világegyetemben. A Föld
alakja, felszíne. A fölgömb fogalma és
ábrázolási módja. A Hold alakja,
mérete, felszíne és környezeti tényezői.
A térkép legfontosabb elemeinek
felismerése, térképészeti jelölésük
megismerése. Felszíni formák fogalma,
ábrázolásuk a térképen. A felszín feletti
vizek, a legnagyobb folyóin ismerete. A
tó pusztulása. A felszín alatti vizek
hasznosítása.
Alföldjeink (Alföld és Kisalföld)
fekvése, részei, folyóik, időjárásuk és
gazdasági tevékenységük. Dunántúlidombság, Alpokalja fekvése, részei,
időjárása és gazdasági szerepe.
A folyók és a patakok szerepe a felszín
alakításában. Északi-középhegység és a
Dunántúli-középhegység tájainak
fekvése, részei. Időjárása és gazdasági
szerepe. A lakóhely és környékének
természeti és kulturális értékei.
Tájékozódási gyakorlatok.

Minimum
követelmények
jellemző tulajdonságait.
Legyen képes a
megismert élőlényekből
egyszerű táplálékláncot
összeállítani.

Minimumot meghaladó
követelmények

Legyen képes méréseket
végezni a tanult körben
az emberi testen, nevezze
meg a tanult élettani
jellemzőket. Ismerje meg
az életünkhöz szükséges
környezeti feltételeket.
Lássa az emberi
tevékenység és a
természet
veszélyezettsége közötti
összefüggéseket.
Érezze át a természet
védelmének fontosságát,
cselekedjen a természet
megóvása érdekében.
Nevezze meg a
környezetében
tapasztalható
környezetszennyező
forrásokat, és legyen
tudatában azok
egészségkárosító
hatásával.
Legyen képes elemi
szinten tájékozódni
Magyarország
domborzati térképén.
Tudjon irányokat
meghatározni
fővilágtájak segítségével.
Találja meg lakóhelyét
és nagytájainkat a
domborzati térképen.
Ismerje fel a Földön
kívüli térségek létét.

„Ez én vagyok” címmel
egy napló készítése:
életkori szakaszok képi
formában részletes
bemutatása, a külső és a
belső ill. a pozitív és
negatív tulajdonságok
részletezése.

Az ismeretek
bővülésének
függvényében további
képek gyűjtése a
veszélyes és az
újrahasznosítható
hulladékokról.
Egy termékhez reklám
kitalálása és bemutatása
a többieknek.
(csoportmunka)

„Magyarország tájai”
címmel napló készítése:
Alföldjeink, Dunántúlidombság, Alpokalja,
Északi és Dunántúli
középhegység
növényeinek, állatainak
kirándulási helyeinek, és
helyi szokásoknak a
bemutatása.
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Az élet
színterei

Ismerjük
meg
hazánkat!

A víz és
vízpart
élővilága

A mező
élővilága

Tananyag
A talaj fogalma, élő és élettelen alkotói.
A talaj pusztulásának okai és
következményei. A talaj károsodásának
megelőzése és védelme.
A levegő előfordulása, fontosabb
tulajdonságai és alkotóelemei. A
leggyakoribb légszennyező anyagok
keletkezése, a növekvő mennyiségük
következményei. Az energiaforrások
keletkezése és jelentőségük az ember
életében. A nem megújuló
energiaforrások.
A víz jelentősége, tulajdonságai és
felhasználása.
A víz körforgása. A Földünk
vízkészletének megosztása. A vízzel
való takarékoskodás és a vízszennyezés
csökkentésének
lehetőségei.
Hazánk megyéinek a térképe. A
települések jelölése a térképen.
A települések összehasonlítása, a
településtípusok közti különbségek. A
magyar hírességek nevei és
tevékenységük. A kultúra és az érték
fogalma. A régi idők megismerése a
különböző források alapján. Magyarok,
hazai kisebbségek, a legnagyobb
kisebbség, határon túli magyarok.
Útiterv, menetrend, útikönyv,
turistatérkép, utazási iroda és Internet.
A Nemzeti Park és tájvédelmi körzetek
ismerete.
A víz, vízpart néhány élőhelyi
jellemzője. A víz és a vízpart
környezeti tényezői. Élőlények
elhelyezkedése a vízben és a vízparton.
A vízben és a vízparton élő növények
és állatok élete, testük fő részei és
alkalmazkodásuk. Táplálkozási
kapcsolatok kialakulása.
A mező legfontosabb környezeti
tényezői és élővilága. A mezőn élő
növények (fűfélék, búza) és állatok
(rovarok, madarak, rágcsálók) faji
sajátosságai.
Az élőlénycsoportok jellemzői.
Az élőlények élete és alkalmazkodásuk.
A gyógynövények jellegzetes részei és
felhasználási lehetőségeik. A
Hortobágyi Nemzeti Park szerepe és
néhány élőhelye.

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

Nevezze meg a
különbségeket az eltérő
településtípusok között.
Tudjon bemutatni egy
kirándulóhelyet lakhelye
közelében.
Nevezzen meg a
lakóhelyén élő
népcsoportokat.

Híres magyar emberek
emlékeinek a felkutatása
a lakóhely múltjából.
Ezen emberek
életrajzának és
fontosabb
tevékenységének a
bemutatása napló
formájában.

Nevezze meg a mező
legfontosabb környezeti
tényezőit, a mezőn élő
növények és állatok faji
sajátosságait.
Táplálkozási láncok
összeállítása.
Tudjon felsorolni a tanult
gyógynövények neveit,
felhasználási
lehetőségeit.

A mező állatai vagy
növényei címmel napló
nyitása: A tanult vagy a
tanuló számára
érdekesnek tartott
növény vagy állat
részletes bemutatása.
Gyógynövény napló: A
lakóhelyünkön
esetlegesen előforduló
gyógynövények
bemutatása.

4) Kimeneti követelmények a 4. év végén
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a) Ismerje a saját testéhez viszonyított irányokat. Tudjon tájékozódni otthon, az iskolában, az iskola
környékén, a lakóhelyén és az égbolton.
b) Ismerje a felszíni formák jelölését. Tájékozódjon elemi szinten Magyarország domborzati térképén.
Nevezze meg a település jellemző felszíni formáit, felszíni formáit, nevezetes épületeit.
c) Legyen képes útbaigazítást adni saját lakóhelyén.
d) Ismerje a lakóhelyének védett területeit.
e) Tudjon méréseket végezni, a mérési eredményeket helyesen lejegyezni. Használja helyesen a
mértékegységeket.
f) Használja helyesen a napszakok neveit. Sorolja fel megfelelő sorrendben a hét napjait, a hónapokat és
az évszakokat. Ismerje ezek időtartamát.
g) Tudja jellemezi az időjárást a időjárási elemek segítségével.
h) Tudjon különbséget tenni az anyagok neve, tulajdonságai és változásai között.
i) Ismerje az anyag halmazállapotait és azok néhány jellemzőjét.
j) Vegye észre az élettelen környezetben végbemenő változásokat. Használja helyesen az olvadás, oldódás
szavakat.
k) Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a növények, gombák,
rovarok, madarak, emlősök csoportjából. Tudjon példákat hozni az élőlények közötti kapcsolatra.
l) Nevezze meg az élőlények életműködéseit és életfeltételeit.
m) Bizonyítsa példákkal az élőlények alkalmazkodását a környezet változásaihoz.
n) Tájékozódjon a saját testén, nevezze meg és jellemezze a főbb életszakaszokat.
o) Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat.
p) Ismerje néhány fontosabb szerv nevét és működését.
q) Tudja, hogy a környezet változása hogyan hat az életünkre.
r) Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát és értesítésük módját.
s) Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen tudatában ezek
káros következményeivel. Cselekedjen a természet megóvása érdekében.
t) Szerezzen ismereteket más ismerethordozók segítségével.
u) Legyen képes a kérdésekre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszolni.
v) Tudja a tapasztalatait, megfigyeléseit és méréseit írásban rögzíteni.
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Természetismeret
1) Általános nevelési célok
a) A természetismeret tantárgy szemléletében és tartalmában szervesen épül az 1–4. évfolyam
környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot”. Így tanításának legfontosabb
céljai:
b) a környezetismeretben elsajátított ismeretek természettudományos szintű bővítése,
c) a megismerési módszerek, életviteli szokások, készségek, képességek és pozitív
személyiségjegyek tudatos továbbfejlesztése. Ezzel megalapozza a 7. évfolyamtól önálló
tantárgyként induló biológia, fizikai, földrajz és kémia tanítását.

2) Fejlesztési feladatok
d) felfrissíteni és rendszerbe foglalni a környezetismeret 1–4. évfolyamán megismert anyagokkal,
tárgyakkal, élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket,
e) érdeklődést, kíváncsiságot ébreszteni a tanulókban, közvetlen környezetünk élettelen és
élővilágának természettudományos megismerése iránt,
f) felismertetni ezen ismeretek fontosságát a természeti és társadalmi környezetben való
eligazodáshoz,
g) megláttatni és elemi szinten értelmeztetni a környezetben megfigyelhető és tapasztalható
természeti jelenségeket, folyamatokat, változásokat és oksági összefüggéseket,
h) megértetni, hogy a változások csak kölcsönhatások közben jönnek létre,
i) tudatosítani, hogy az anyagok, testek, élőlények tulajdonságait, változásait és a környezetben
játszódó folyamatokat mennyiségekkel is lehet jellemezni,
j) megtanítani a tanulókat az elsajátított tények, fogalmak, összefüggések, következtetések,
ítéletek mindennapokban történő használatára,
k) folytatni az egészséges, és a környezettel harmonikus életviteli szokások gyakorlását,
l) úgy formálni a tanulók szemléletét, hogy azt a természet egészének és részeinek megőrzése
iránti felelősség, cselekvőképesség és szeretet jellemezze,
m) biztosítani a tanulók aktív részvételét a tanítás–tanulás folyamatában, hogy a megismerési
módszerek gyakorlásával formálódjon természettudományos szemléletük, és fejlődjenek
gondolkodási képességeik,
n) megismertetni és gyakoroltatni az ismeretszerzés és a tanulás legegyszerűbb módjait,
o) kialakítani a megfigyelésekhez, egyszerű kísérletezésekhez szükséges érdeklődést, türelmet,
jártasságokat és készségeket,
p) elsajátíttatni az egyéni és társaival együttműködni tudó tanulás formáit,
q) lehetőséget biztosítani a tanulók egyéni érdeklődésének kielégítésére,
r) megteremteni az örömteli megismerés lehetőségét és a pozitív tanulási élmények
kialakulását,
s) lehetővé tenni a meglévő, vagy az iskolán kívül szerzett ismeretek hasznosítását, beépülését
az új ismeretekbe,
t) előkészíteni és megalapozni a természettudományok tanítását: a tények, jelenségek,
folyamatok, összefüggések, kölcsönhatások megismerése közben fejlődő képességekkel,
formálódó személyiségjegyekkel.

3) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály:
Téma
Környezetünk
élővilága: Ősz a
kertben

Tananyag
Emlékeztető: A virágos növény
részei
A szilvafa

Minimum követelmények
Gyökérzet, törzs, ág, gally,
vessző, korona.
Szilvafa jellemzői, csonthéjas
termés.

Minimumot meghaladó
követelmények
Hajtás-, gyökér-, virág-,
termés típusok
Környezeti igények és
szervek összefüggései
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Téma

Tananyag
A almafa
A szőlő

Tájékozódás a
térképen

A paradicsom és a paprika

Almafa jellemzői
Szőlőtőke bogyótermés,
csemegeszőlő, borszőlő.
Főgyökérzet, lágy szár

A fejes káposzta
A sárgarépa és a petrezselyem

Torzsa, főeres levél
Karógyökér, összetett levél

A kert madarainak védelme
A kertek élőlényeinek és
anyagainak vizsgálata
A térkép.
Világtájak a valóságban és a
térképen
A domborzat és a vizek
ábrázolása

Tájékozódás hazánk domborzati
és vízrajzi térképén
A megyetérkép

Az időjárás és
az éghajlat
elemei

Térképekkel: országúton,
településen, turistaúton
A levegő hőmérséklete és mérése

A szél és a csapadék

Az időjárás és az éghajlat
Veszélyes időjárási jelenségek
Tájékozódás hazánk éghajlati
térképein, éghajlatunk

A földfelszín
változásai

Minimum követelmények

A gyűrthegységek

A röghegységek

Alaprajz, térképvázlat, térkép,
iránytű, világtájak,
fővilágtájak,
mellékvilágtájak.
Domborzat, síkság, dombság,
hegység, alföld, tengerszint
feletti magasság, magassági
szám. Középhegység.
Állóvíz, folyóvíz, csatorna,
tó, tenger, óceán, víztározó,
főfolyó, mellékfolyó, jobb
part, bal part.
Országhatár, nagytájaink,
hegységeink, vizeink.
Megye, megyehatár,
megyeszékhely, főváros,
város, falu, tanya, út,
vasútvonal, közigazgatási
térkép.
Szomszédos országok.
Autóstérkép, turistatérkép.
Napfénytartam, napi
középhőmérséklet, napi
hőingás.
Szél, csapadék, eső, hó, havas
eső, harmat, dér, zúzmara,
köd.
Időjárás, éghajlat, villámlás,
villámcsapás, erdőtűz,
szélvihar, hóvihar.
Szárazföldi éghajlat jellemzői

Magashegység,
középhegység, lánchegység,
hosszanti völgy, gyűrődés,
örök hó, hóhatár, magassági
növényövek.
Kárpátok, Alpok.
Törésvonal, vetődés.
Velencei-hg., Bakony.

Minimumot meghaladó
követelmények
Almatermés.
Módosult szár típusok
Sokmagú bogyó és felfújt
bogyó termés, egynyári
(egyéves) növény.
Kétnyári (kétéves) növény.
Ernyős virágzat, toktermés,
kétéves növény.

Tájolás, méretarány,
légvonal, vonalas mérték,

Vízfelület magassági száma,
mélységi szám,
magashegység.
Mátra, Kékes.

Ásványkincsek,
energiahordozók, ércek. Fertő
tó, Velencei-tó.
Település, ipar, szárazföldi,
légi, vízi közlekedés. Megyék
és székhelyeik.
Szomszéd országok fővárosai

Keresőhálózat, szintvonal.
Napsugarak beesésének
szöge, felhők szerepe, évi
középhőmérséklet.
Légnyomás, Mo. csapadék
viszonyai
Országos Meteorológiai
Szolgálat, meteorológiai
léggömb.
Évi közepes hőingás, a
csapadék évi mennyisége és
eloszlása, aszály, szárazföldi
éghajlat, diagramok.
Hógyűjtő medence, U-alakú
völgy, gleccser, moréna,
gleccserpatak, lombhullató
erdő, tűlevelű erdő, havasi
rét, törpefenyő.
Kiemelt rög, beszakadt árok,
medence, lépcsős felszín,
fennsík, lombhullató erdő.
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Téma

Tananyag
A vulkanikus hegységek

A síkságok: alföldek,
mélyföldek, fennsíkok

Kőzetek a Föld mélyéből és a
felszínről
Hogyan lesz a kőzetekből talaj?

Kőzetolvadék, törés, vulkán
(tűzhányó), földrengés,
vulkáni hamu, magmakamra,
magma, kürtő, kráter,
mellékkráter, láva,
vulkanikus hegy.
Vezúv, Visegrádi-hg
Síkság, alföld, süllyedés,
feltöltődés.
Alföld, Kisalföld

Kőzetek, ásványok, bazalt,
feketekőszén, mészkő,
homok.
Humusz, talajnedvesség,
talajszintek, talajlepusztulás.

Vizek a felszínen.
Mikor és mitől áradnak a folyók?

Forrás, ér, csermely, patak,
folyó, folyam, szoros,
vízerőmű, zátony, sziget,
áradás, apadás, Duna, Elba.

Szárazföldek állóvizei: a tavak

Tó, fertő, mocsár, láp,
víztározó
Balaton, Velencei-tó, Tiszató.
Párolgás, csapadékképződés,
lefolyás.
Belső erők, külső erők, Valakú völgy, szoros, holtág,
zátony, sziget.

A víz körforgása
Felszínformákat alakító belső és
külső erők

Környezetünk
élővilága:
állatok a
házban és a ház
körül

Minimum követelmények

Négylábú barátaink: kutya és
macska
A házi sertés
A szarvasmarha
A házityúk

A házi kacsa

A füstifecske és a házi egér

Gerinces, emlős, ragadozó
fogazat, tépőfog.
Páros ujjú patás, mindenevő,
emlős, gerinces.
Páros ujjú patás, növényevő,
tülkös szarv, emlős, gerinces.
Gerinces, madár, fészekhagyó
fiókák, kapargáló láb.

Lemezes csőr, úszóláb.
Gerinces, madár, fészekhagyó
fiókák.
Gerinces, madár, mindenevő,
rovarevő, fészeklakó fiókák,
költöző madár, emlős,
rágcsáló fogazat.

Minimumot meghaladó
követelmények
Andezit, bazalt, andezittufa,
bazalttufa.
Börzsöny, Cserhát, Mátra,
Zempléni-hg., Badacsony,
Etna.

Tengeri üledék, folyami
hordalék, tökéletes síkság,
erdős puszta, mélyföld,
homokdűnék, fennsík, kőolaj,
földgáz. Pó-síkság, Románalföld.
Magma, gránit, andezit,
andezittufa, bazalttufa, lösz,
agyag, barnakőszén.
Talaj, aprózódás, mállás,
mezőségi talaj, barna
erdőtalaj, szürke erdőtalaj,
öntéstalaj, szikes talaj
Vízgyűjtő terület, vízválasztó,
lefolyástalan terület, vízjárás,
ingadozó vízjárás, árvíz,
gátak, deltatorkolat,
tölcsértorkolat, ipari víz. Sió,
Visegrádi-szoros, Feketetenger, Északi-tenger,
Árkos süllyedék, szélvájta
tómedence, gleccsertó,
elgátolással keletkező tavak,
krátertó, holtág.

A Föld belső melege, magma
áramlások, deltatorkolat,
moréna, homokbucka,
hordalékkúp, lösz, aprózódás,
mállás, barlang.
Ujjonjáró, húsevő, macskaés kutyafajták
Mindenevő fogazat,
túrókarimás ormány
Összetett gyomor részei,
kérődzés,
Test, tollazat, taréj, szakállka,
erős, hegyes csőr, kicsi,
lekerekített szárny.
Állatok elhelyezése, férőhelyigénye, táplálkozása,
egészségügyi ellátása.
Test, tollazat, rövid nyak,
gyenge, kicsi szárny.
Füstifecske teste, tollazata,
színe, szárnya, lába, farktolla.
Házi egér: Teste, szőrzete,
fejformája, farka, végtagjai.
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Téma

Tananyag

Minimum követelmények

Kedvtelésből tartott állatok

Környezetünk
élővilága:
tavasz a
kertben

Megjött a tavasz

A vöröshagyma
A tulipán

A burgonya

Virágtakaró levél, ivarlevél,
megporzás,
megtermékenyítés, nektár.
Mellékgyökérzet, hagyma,
virágzat, toktermés.
Mellékeres levél, lepellevél,
leples virág, toktermés, évelő
növény.
Gumó, dudvás szár, összetett
levél, bogyótermés.

A veteményborsó és a bab

Gyökérgümő, pillangós virág,
hüvelytermés, egynyári
növény.

A földigiliszta

Bőrizomtömlő, féregmozgás,
gyűrűsféreg, korhadékevő,
átalakulás nélküli fejlődés.
Ízelt láb, ízeltlábúak,
bogarak, rovarok, testtájaik,
teljes átalakulás.

Bogarak a kertben

Minimumot meghaladó
követelmények
Gerinces, madár, magevő,
növényevő, kapaszkodóláb,
emlős, rágcsáló.

Mellékgyökérzet, hagyma,
szárölelő, hamvas zöld
lomblevél.
Dús főgyökérzet, halványlila
virág, apró, zöld mérgező
bogyótermés
Főgyökérzet, lágy szár, borsó
– párosan, bab – hármasan
összetett levél, pillangós
virág.
Hengeres, hosszúra nyúlt
gyűrűkből álló test, csupasz,
nyálkás bőr, nyereg.
Májusi cserebogár jellemzői,
fejlődése.

6. osztály:
Téma
Hazai
erdőink

Tananyag

Minimum követelmények

Az ezer arcú erdő

Az erdő, mint életközösség.
Erdőövek, az erdő szintjei. Az
erdőjárás szabályai.

Lombhullató fák és cserjék

Lombhullató fák és cserjék:
kocsánytalan tölgy, kökény,
gyepűrózsa testfelépítése,
jellemzői.
Erdei fenyő testfelépítése,
jellemzői.

Az örökzöldek világa

Rovarok a fákon és a fában

Madarak a lombok között

Cserjék rejtekén

Lombok árnyékában

Az erdő gombái

Az erdő ízeltlábúi: farontó
bogarak, szarvasbogár, gyapjas
lepke, szervezete, élete,
egyedfejlődése.
Madarak az erdőben:
széncinege, nagy fakopáncs
teste és élete.
A koronás keresztes pók,
közönséges kullancs szervezete,
élete.
Az erdő aljnövényei: hóvirág,
erdei pajzsika szervezeti
sajátosságai, jelentőségük
Erdőszéli csiperke és a gyilkos

Minimumot meghaladó
követelmények
Táplálkozási lánc tagjai.
Erdőövek jellemzői.
Adottságok az erdő szintjein.
Az erdő szintjei. Környezeti
tényezőinek jellemzői.
Erdővédelem
Egylaki növény, kétszikű
növény, zárvatermő növény
fogalma.
Fenyves jellemzői. Fenyők
haszna. Örökzöld, nyitvatermő,
szárnyas mag.

A rovarok és a pókok
hasonlóságai és különbségei.
Mohák jellemzői, nagy
seprűmoha testfelépítése.
Az erdő gombáinak
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Tananyag

Minimum követelmények
galóca elkülönítése. A
gombafogyasztás szabályai.

Élet az avarban

Az aljnövényzet állatai: éti
csiga, erdei egér szervezete,
élete.

Nagyvadak az erdőben

A vaddisznó, gímszarvas
külleme, testfelépítése,
életmódja.
A róka, erdei fülesbagoly teste
és élete. Egyszerű
táplálékláncok összeállítása.
Nemzeti parkok hegyvidéki
erdőségeink területén.

Erdei ragadozók

Az erdő haszna és védett értékei

Vízi,
vízparti
élővilág

A vizek világa

Vizek, vízpartok életfeltételei.
Mikroszkopikus méretű
élőlények a vízben.

A vízben és a vízparton

Fonalas zöldmoszat,
békalencse, hínáros békaszőlő,
nád, fehér fűz faji jellemzői.
Puhatestűek.
Tavi kagyló és az orvosi pióca
szervezete, élete.

Az állóvizek aljzatán

A vizek ízeltlábúi

Az úszás mesterei

Gerincesek a vízben és a vizek
partján

Minimumot meghaladó
követelmények
testfelépítése, életmódja,
egyedfejlődése és szerepük az
erdő életközösségében.
Éti csiga testtájai: fej, hasláb,
zsigerzacskó.
Erdei vöröshangya életmódja,
jellemzői.
Különbségek hím és nőstény
állatok között.
Táplálkozási láncok az erdőben.

Az erdő gazdasági, szociális és
környezetvédelmi szerepe. Az
erdő jelentősége,
veszélyeztetettsége, védelme, az
erdők gazdasági értéke és a
bioszférában betöltött szerepe.
Bükki N. P., Duna-Ipoly N. P.
Zöld szemes ostoros,
papucsállatka, baktériumok
testfelépítése, jellemzői,
szerepük a vizek
öntisztulásában.
Vizek hínárnövényei, vízparti
fák testfelépítése, faji jellemzői.
Puhatestűekkel kapcsolatos
elnevezések: záróizom, köpeny,
zsigerzacskó, tapadókorongok,
fogazott állkapocs, élősködő.

Tavak, folyók ízeltlábúi:
kecskerák, gyötrő szúnyog,
szitakötők külleme,
testfelépítése, életmódja,
egyedfejlődése.
A ponty és a leső harcsa faji
jellemzői, vízi életmódhoz
alkalmazkodott szervei.
A kecskebéka és a vízisikló
külleme, testfelépítése,
életmódja, egyedfejlődése.
Kétéltűek.

Élet a vizek körül

Vízpartok madarai: tőkés réce,
barna réti héja.

Vizeink védelmében

A vízszennyezés forrásai,
következményei.
A nemzeti parkok értékmegőrző
szerepe, területi
elhelyezkedésük, megőrzendő
természeti kincseik.

Vidra: faji jellemzői,
testfelépítése. Az édesvizek
élőlényeinek táplálkozási
kapcsolatai.
A víz szerepe, jelentősége,
körforgása a természetben.
Szennyezőanyagok
csoportosítása (tápanyagok,
mérgek), hatásuk a vízi
életközösségekre. Vizek
öntisztulása. Vízvédelem.
Fertő – Hanság NP. Duna –
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Téma
Élet a füves
területeken

Tananyag
Ahol messzire ellát a szem

Vadvirágos tarka rét

A rétek muzsikusai

Rovarevők a mezőn

Rejtőzködő emlősök

Nyílt területek tollas lakói

Értékmegőrzés a mezőn

Tájékozódá
s a Földön

Minimum követelmények
Füves területek környezeti
tényezői. Fűfélék, aljfű, szálfű,
mellékgyökérzet, szalmaszár,
mellékeres levél,
szélmegporzás.
A pongyola pitypang, mezei
zsálya neve, faji bélyegei és
szerepe az életközösségben.
Az olasz sáska, a zöld
lombszöcske és a mezei tücsök
szervezete és életmódja,
környezethez való
alkalmazkodása,
egyedfejlődése.
A keleti sün, a fürge gyík, a
zöld varangy külleme,
szervezete, életmódja,
környezethez való
alkalmazkodása,
egyedfejlődése. Hüllők közös
tulajdonságai.
A mezei pocok, mezei nyúl,
külleme, szervezete és
életmódja, környezethez való
alkalmazkodása, egyedfejlődése
Fácán, fehér gólya külleme,
szervezetének és életmódjának
környezethez való
alkalmazkodása,
egyedfejlődése.
A füves területek életközösségét
veszélyeztető tényezők. Nemzet
Parkok védendő értékei és
feladatai.

Mi van a Föld felszínén?

Kontinensek, óceánok, a
Föld alakja.

A szélességi körörk

Nevezetes szélességi körök

A hosszúsági körök

0. délkör, keleti-nyugati
felgömb
Helymeghatározások.

Kontinensünk, hazánk Európában

Minimumot meghaladó
követelmények
Dráva NP.
A füves puszták legjellemzőbb
növényeinek (angolperje) faji
bélyegei és szerepe az
életközösségben.
Mocsári gólyahír faji jellemzői.

Rovarok összehasonlítása,
megkülönböztetésük.

Közönséges vakondok
testfelépítése, alkalmazkodása,
haszna.
Vetési varjú testfelépítése, faji
jellemzői.
A füves területek legjellemzőbb
táplálkozási láncai.
Az életközösség
veszélyeztetettsége, gondozása
és védelme.
A füves területek értékeinek
megőrzésére hivatott nemzeti
parkok: Hortobágyi NP, Körös–
Maros-közi NP, Kiskunsági NP
védett természeti kincsei.
Fentieken kívül jelentős
szigetek, félszigetek,
tengerek, térképfajták, a
Föld mérete
Térképi, földgömbi
tájékozódás. A földrajzi
szélesség meghatározása,
leolvasása. Adott hely
megkeresése
koordinátáinak
segítségével.
Térképi, földgömbi
tájékozódás. A földrajzi
hosszúság meghatározása,
leolvasása.
Helymeghatározások a
földrajzi fokhálózattal.
Megadott adatok
segítségével földrajzi
helyek megkeresése.
Ábraelemzés.
Tájékozódás a térképen.
Egyedi fogalmak
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Téma

Hazánk,
Magyarorsz
ág

Tananyag

Minimum követelmények

Nappalok és éjszakák változása

A Föld forgása, nappalok,
éjszakák

Az évszakok változása

A Föld Nap körüli
keringésének megfigyelése.
Megfigyelések a
természetben.

Az éghajlat

Éghajlati övek
Éghajlat fogalma

Európa éghajlata

Kontinentális, mediterrán,
óceáni éghajlat. Módosító
tényezők: tengeráramlás,
domborzat.

Az Alföld, élet az Alföldön

Az alföld fogalma.
A napsugaras, meleg nyár.
Szőlő-,
gyümölcstermesztés
földművelés,
állattenyésztés,
élelmiszeripar.

Minimumot meghaladó
követelmények
elhelyezése a
kontúrtérképen. Fogalmak
egymáshoz való
viszonyának megállapítása
A Föld forgása – nappalok,
éjszakák váltakozása.
Világtájak – a Föld
forgásának iránya. A Föld
forgása – a Nap napi
látszólagos útja.
A keringés időtartama – év
hossza. Napsugarak
hajlásszöge – felmelegedés
mértéke. Nappalok hossza –
felmelegedés. A keringés, a
tengelyferdeség és annak
állandósága – évszakok.
Éghajlati övezetek
elhelyezése,
összehasonlításuk. A gömb
alak – az eltérő hajlásszög –
különböző felmelegedés –
az éghajlati övezetek
kialakulása. Éghajlati
övezetek – évszakok
A földrajzi szélesség – a
felmelegedés. Az óceántól való
távolság – a hőmérséklet,
csapadék. A domborzat – a
hőmérséklet, csapadék
Hőmérsékleti adatok
ábrázolása. Diagram készítése.
Európa éghajlatai. Az
éghajlatok – a természetes
növénytakaró. Tematikus
térképek elemezése,
diagramok értelmezése.
Éghajlatok jellemzőinek
összehasonlítása.
A tengeráramlások hűtő-fűtő
hatása, az éghajlatválasztó
hegységek, a medencehelyzet
hatása az éghajlati elemek
alakulására.
Az alföldek kialakulása. A
csapadék időbeli eloszlása
– vízjárás Tájak
elhelyezése a
kontúrtérképen.
Megfigyelések: térképen,
ábrákon.
Összehasonlítások.
Folyamatábra elemzése.
Keresztmetszeti rajz
vizsgálata.
Tájak összehasonlítása.
Képelemzések. Térképjelek
használata. Ábraelemzés.
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Téma

Tananyag

Minimum követelmények

Volt árterületek tökéletes síkságai

Tökéletes síkság fogalma.
Talajfajták

Homokbuckák vidékein

Homokbucka, futóhomok

A Kisalföld

Ábraelemzés: zátony,
sziget kialakulása.

Alpokalja

Tematikus térkép elemzése.
Képelemzés. Térképjelek
alkalmazása.
Folyamatábra elemzése. Agyag,
mészkő megfigyelése.
Tematikus térkép elemzése.
Mérések, iránymeghatározások.
Jelkulcs használata. Kőzetek
vizsgálata. Tematikus térkép
elemzése.
Keresztmetszet vizsgálata.
Képelemzések.
Ábra- és képelemzés.
Térképjelek alkalmazása,
tematikus térképek értelmezése.
Kőzetek vizsgálata. Tájak
elhelyezése a kontúrtérképen.
Keresztmetszeti rajz vizsgálata.
Térképi megfigyelések,
képelemzések.

Dunánmtúli-dombság, élet a
dombvidéken
Dunántúli-középhegység, élet a
hegységekben

A Balaton
Északi-középhegység, élet az
Északi-középhegységben

Világörökségünk, Aggtelek
Budapest

Minimumot meghaladó
követelmények
A tökéletes síkság
kialakulása. A lösz
keletkezése. A mezőségi és
szikes talaj kialakulása.
Folyamatábra elemzése.
A hordalékkúpok
kialakulása. A szél-buckák
keletkezése. A futóhomok
megkötése.Folyamatábra
elemzése.
Diagram rajzolása.
Összehasonlítások:
hőmérséklet- és
csapadékadatok.
Jelkulcs

Ft., Ea., Tk.á.k., Kt., Mf.
Talajfajták, agyag, kőolaj.
Térképjelek. Mészkő, dolomit,
barnakőszén, bauxit,
alumínium. Térképjelek,
kontúrtérkép.
Jelkulcs használata.
Turistatérkép.
Jelkulcs használata. Mészkő,
andezit, lignit.

Karsztjelenségek.

4) Általános fejlesztési követelmények
a) legyen képes a tárgyak, élőlények, jelenségek, folyamatok egyszerű, spontán és irányított, rövid
idejű, valamint folyamatos megfigyelésére,
b) ismerje fel és tudja kiválasztani a megfigyelésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges anyagokat
és eszközöket,
c) szerezzen megfelelő gyakorlatot az anyagok és eszközök takarékos és balesetmentes
használatában, tartsa be a vizsgálódás sorrendjét és idejét,
d) tudja feladatait részekre bontani, társaival megosztva, együttdolgozva megoldani,
e) tudja értelmezni a megfigyelések, vizsgálódások tapasztalatait, ismerje fel az egyszerű
összefüggéseket,
f) legyen képes e tapasztalatokból – tanári segítséggel – következtetéseket levonni, ítéleteket
alkotni,
g) sajátítsa el – fokozatosan fejlődő önállósággal – megfigyelései, vizsgálódásai eredményének
szakszerű elmondását, írásos rögzítését és rajzos ábrázolását,
h) tudjon tájékozódni környezetében a világtájak és a térképvázlat segítségével,
i) sajátítsa el a térképolvasás elemi műveleteit, tudjon egyszerű térképvázlatot készíteni,
j) tudjon tájékozódni Magyarország térképén,
k) legyen képes a lényeges és a lényegtelen dolgok elkülönítésére,
l) szerezzen gyakorlatot a tárgyak, élőlények, jelenségek, kölcsönhatások minőségi és
mennyiségi jellemzőinek összehasonlításában,
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m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

tudja a megadott szempontok szerint ismereteit rendszerezni,
vegye észre az élő és élettelen világ legjellemzőbb összefüggéseit,
keresse az okokat, és értse azok okozati kapcsolatait,
tudjon ismereteket szerezni szöveges és képi információhordozókból, sajátítsa el –
életkorának megfelelő szinten – az egyszerű enciklopédiák, lexikonok használatát,
tudjon egyszerű grafikonokat, diagramokat elemezni, s ezekből következtetést levonni,
használja a tanulási és ismereteinek reprodukálása során a megismerési algoritmusokat,
legyen képes ismereteit, jártasságait és képességeit hasznosítani a mindennapi életben,
keressen magyarázatot az iskolai tananyagban nem szereplő egyszerű természeti jelenségek
okaira,
tudja, hogy környezetének állapota jelentős mértékben befolyásolja saját egészségét,
igényelje az egészséges és esztétikus környezetet,
vegye észre és értékelje a természet szépségeit,
ismerje fel mikrokörnyezetében a környezetszennyezés veszélyforrásait, törekedjen káros
hatásuk kialakulásának megelőzésére és a veszély elhárítására,
tudatosuljon benne saját egyéni felelőssége környezetének jövőbeni alakulásáért,
készüljön fel a természet megóvására, önmaga és társai védelmére.
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Földrajz
1) Általános nevelési célok
a) A tanulók világképének, földrajzi–környezeti gondolkodásának alapozása az Európán kívüli
kontinensek és Észak-, Nyugat-, valamint Kelet-Európa földrajzi jellemzőinek feldolgozásával
b) A környezet kölcsönhatásaiban a természeti és társadalmi folyamatokban és a regionális kérdésekben
való tájékozottság fejlesztése:
(1) a kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek megismertetésével
(2) a kontinensek jelentősebb országcsoportjainak, országainak és tipikus tájainak bemutatásával:
a természeti adottságok – települések – életmód – gazdálkodás összefüggésrendszerében
(3) a gazdasági körülmények a hagyományok és az adott helyen élő emberek gondolkodásmódja,
világszemlélete közötti kapcsolatok felismertetésével
(4) a társadalmi-gazdasági életben jelen lévő többirányú kölcsönös függőség, a nemzetközi
munkamegosztás bemutatásával
c) Az érdeklődés és a tisztelet felkeltése más népek kultúrájának, életmódjának, szokásainak
megismerésével
d) A tantárgy megszerettetése a tanulókkal a kontinensek jellegzetességeinek, szépségeinek a
bemutatásával
e) Személyiség- és képességfejlesztés az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezésével,
helyes tanulási szokások kialakításával
f) Képzetek kialakítása a környezet elemeinek méreteiről
g) A földi környezet értésén, ismeretén és belső motivációkon alapuló környezettudatos magatartás,
életmód alapozása

2) Fejlesztési feladatok
a) tudjanak különbséget tenni a földtörténeti idők és a történelmi korok között
b) igazodjanak el a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben, tudják ezekben elhelyezni a Föld
jellegzetes szerkezeti és felszínformáinak kialakulását
c) magyarázzák meg a felszíni formakincs gazdagságát a belső és a külső erők munkájával
d) ismerjék meg az Európán kívüli földrészeket
e) értsék meg, hogyan hat a természeti környezet az életmódra, a gazdálkodási lehetőségekre, a
településformákra
f) ismerjék meg a kontinensek néhány országának jelentőségét a Földön
g) tudjanak példákat mondani az emberi beavatkozások által okozott környezeti károkra és a megoldás
lehetőségeire
h) értsék meg, hogy az egyensúlyi állapot fenntartásához nemzetközi összefogásra van szükség
i) alakuljon bennük a földrajzi információhordozók kiválasztására és használatára való képesség
j) használják a szakkifejezéseket, fogalmakat
k) legyenek képesek tájékozódni a különböző méretarányú földrajzi és tematikus térképeken
l) ismerjék fel a tipikus tájak, az országok regionális sajátosságait, a köztük lévő hasonlóságokat,
különbségeket, kapcsolataik rendszerét
m) értsék meg, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejlődésére
n) értsék meg, hogy a népek természeti és társadalmi környezete, hagyományai hogyan határozzák meg
gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket
o) tudjanak példákat mondani a nagyvárosok, az iparvidékek, a sűrűn lakott területek környezeti
problémáira, a környezeti károk megakadályozására tett intézkedésekre és ezek eredményeire
p) fejlődjön önálló térképolvasási képességük
q) A reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakítása, a hazához való kötődés formálása
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3) Egyes évfolyamok tanterve
7. osztály:
Témakör
A
földtörténet
eseményei

Tananyag
A Föld naplójából

Hogyan keletkeztek a hegységek?

Afrika,
Ausztrália

Titokzatos Afrika

Afrika születése és felszíne

A legforróbb kontinens

Minimum
követelmények
A földtörténet időbeli
eseményei. A tenger
térhódítása –
üledékképződés –
feltöltődés. Jégkorszak
felszínformálása –
löszképződés.

Kőzetlemez mozgások –
kontinensvándorlások,
óceánok születése,
hegységképződések,
vulkánosság,
földrengések. Alábukó
lemezek – mélytengeri
árkok.
Tagolt, tagolatlan part
– kikötés, hajózás.
Gyarmatosítás –
függetlenségi
mozgalmak.

Ősföld, Táblás vidék
kialakulása, a vetődés
folyamata.
A külső erők
felszínformálása a
sivatagokban.
A passzát szél iránya –
a Föld tengelykörüli
forgása. Éghajlat –
természetes
növénytakaró – talaj
kapcsolata. Domborzat
– éghajlat –
növénytakaró
övezetessége.
Tölcsértorkolat
kialakulása és a
tengerjárás.
Árokrendszer –
keskeny, mély tavak.

Minimumot meghala-dó
követelmények
Ősidő, óidő, középidő,
újidő, harmadidőszak,
negyedidőszak,
jégkorszak, jelenkor,
ősföld, vasérc, nikkelérc,
őslégkör ősóceán,
hegységrendszer,
feketekőszén,
barnakőszén, kőolaj,
földgáz.
A Föld gömbhéjai, kéreg,
köpeny, kőzetburok,
kőzetlemez, hőáramlás,
lemez-tektonika,
szárazföldi lemez, óceáni
lemez, mélytengeri árok,
óceánközepi hátság.
Tengerszoros,
földszoros, tagolatlan
part, arab, fehér bőrű,
fekete bőrű, szudáni,
bantu, pigmeus,
busman, népsűrűség,
őslakó, bevándorló,
gyarmatosítás
Gránit, táblás vidék,
kősivatag,
agyagsivatag,
homoksivatag,
homokdűne,
szigethegy, magasföld
Trópusi övezet,
alacsony-, magas
légnyomású öv,
állandó szél –
passzátszél, egyenlítői
éghajlat, esőerdő,
laterittalaj, szavanna
éghajlat, erdős, ligetes,
füves szavanna,
trópusi sivatagi
éghajlat – oázis,
övezetesség,
mediterrán éghajlat –
keménylombú erdő,
fahéjszínű talaj,
lefolyástalan terület,
apály – dagály,
tengerjárás,
deltatorkolat,
tölcsértorkolat,
vízbőség, zuhatag
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Témakör

Tananyag
Élet Afrikában

A legkisebb kontinens, Ausztrália

Amerika

Minimum
követelmények
Növények hőigénye,
csapadékigénye,
növénytermesztés.
Forró övezet –
folyamatos
növénytermesztés. A
termelési módszerek
és a termelési
eredmények
összefüggése.
Gazdasági függőség,
tőkehiány,
szakemberhiány, ipari
elmaradottság.
Földrajzi helyzet,
éghajlat, uralkodó
szelek,
csapadékmennyiség, a
mezőgazdasági
termelés lehetőségei,
színvonala.
Domborzat –
ásványkincsek – ipar
területi
elhelyezkedése.

A Sarkvidékek

Hajlásszög, a
besugárzás időtartama
– felmelegedés
mértéke. hideg
éghajlati övezet.

A nyugati félgömb kontinense

Amerika felfedezése.
Természeti adottságok
– népsűrűség. őslakó,
bevándorló, tagolt part,
Amerika felszínének
kialakulása: ősföldek,
röghegységek,
gyűrthegységek,
alföldek, táblás
vidékek. Tengeri
elöntések – táblás
vidékek kialakulása.
Hegységek
keletkezése.
Feltöltődés, alföldek
kialakulása.
Jéghegyek kialakulása.
Tengeráramlások,
éghajlati jellemzők. É–
D-i nyitottság –
éghajlatok: hideg,
mérsékelt, forró
övezet, állandóan
fagyos éghajlat,

Amerika kialakulása, felszíne

Éghajlati övezetek

Minimumot meghala-dó
követelmények
Kapás földművelés,
ültetvényes
gazdálkodás, nomád
pásztorkodás,
túllegeltetés, kőolaj,
földgáz, gyémánt,
foszfát, mangánérc,
rézérc, bauxit, uránérc,
aranyérc, platina.
vízerőmű, nehézipar,
kézműipar, fejlődő
országok
Táblás vidék, trópusi
övezet, passzát szél,
nyugati szél, időszakos
folyó, tagolatlan part,
lefolyástalan terület,
artézi medence, fejlett
ország, farm,
feketekőszén, vasérc,
bauxit, uránérc,
színesfémérc, vas-,
acél-,
alumíniumkohászat,
gépgyártás, vegyipar
Állandóan fagyos
éghajlat, tundra
éghajlat, jéghegy,
lakatlan földrész,
kutatóállomások

Indián, eszkimó,
rezervátum, keverék
népek, kreol, mesztic,
mulatt, gyarmatosítás
Ősföld, gránit,
hegységrendszer,
táblás vidék, felföld
Jégkori jég – tóvidék
kialakulása

Tundra éghajlat,
szubarktikus öv, tajga
éghajlat, kontinentális
éghajlat, óceáni
éghajlat, szubtrópusi
öv, meleg, hideg
tengeráramlás
szubtrópusi monszun
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Tananyag
A tundrától az őserdőkig

USA

Az USA mezőgazdasága

Kanada

Minimum
követelmények
jéghegy.
Összefüggések az
éghajlat, természetes
növénytakaró, talaj, a
folyók vízbősége,
vízjárása,
felszínformálása
között. Domborzat,
vízgyűjtő terület.
Vízbőség,
csapadékmennyiség,
vízgyűjtő terület
nagysága. Babérlombú
erdők, keménylombú
erdők, fahéjszínű talaj,
füves puszta: préri,
pampa, feketeföld,
trópusi őserdő,
szavanna, sivatag.
laterittalaj, feketeföld
Drága kitermelés,
ásványkincs import.
Ipari körzetek
kialakulása.
infrastruktúra, rakéta-,
repülőgyártás, kőolaj,
földgáz, kén, kálisó,
uránérc, feketekőszén,
színesfémérc,
kohászat, gépgyártás,
alumínium- és
színesfémkohászat,
vízerőmű, vegyipar,
faipar
Farmvidék,
szakosodás,
talajpusztulás,
belkereskedelem,
külkereskedelem

Éghajlati és
talajviszonyok –
földművelés területi
elhelyezkedése.
Indián, eszkimó, farm,
kőolaj, földgáz,

Minimumot meghala-dó
követelmények
éghajlat.
Tundra éghajlat –
tundra, tajga éghajlat –
tajga, podzol – szürke
erdőtalaj, óceáni
éghajlat – lombhullató
erdő, barna erdőtalaj,
szubtrópusi monszun
és mediterrán éghajlat

Kedvező földrajzi
helyzet, természeti
erőforrások,
szakemberképzés,
korszerű technika,
gazdasági fejlődés.
Elektronika,
elektrotechnika,
atomipar, műszeripar,
agglomeráció,
megalopolisz,
technológiai park,
űrkutatás,
biotechnológia
A mezőgazdasági
övezetek kialakulása
az éghajlati és
talajadottságok
tükrében. Az
élelmiszeripar
ágazatainak területi
elhelyezkedése –
termőterületek,
fogyasztási körzetek.
övezetes
mezőgazdaság, búza,
kukorica, vegyes
termelési övezet,
szubtrópusi kertes,
ültetvényes
gazdálkodás,
transzkontinentális út
Energiabőség,
alumíniumkohászat.
Domborzati, éghajlati
adottságok –
közlekedési utak –
népsűrűség. Cellulóz,
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Témakör

Tananyag

Latin-Amerika

Ázsia

Ázsia megismerése

Minimum
követelmények
uránérc, színesfémérc,
vízenergia,
alumíniumkohászat,
színesfémkohászat,
gépgyártás, járműipar,
vegyipar.
Portugál spanyol.
Vasérc, rézérc, bauxit,
ezüst, ónérc, kőolaj,
eladósodás, trópusi
ültetvény, a
mezőgazdaság
függőleges
övezetessége.
Topográfiai névanyag
elhelyezése a
kontúrtérképen

Ázsia a legnagyobb kontinens

Félnomád életmód,
fejlődő, fejlett ország,
sárgabőrű emberfajta.

A változatos felszínű Ázsia

Ázsia felszínének
kialakulása:
lemezmozgások,
földrengések,
vulkánosság, külső
természeti erők.
Ősföld, óidei
röghegység, újidei
gyűrt- és vetődéses
hegység,
magashegység,
magashegységi táj.
Szárazföldek és
óceánok eltérő
felmelegedése: a
monszunéghajlat
kialakulása. A
lefolyástalan területek
kialakulásának
domborzati és egyéb
okai. A folyók vízjárása
és az évi
csapadékeloszlás
közötti összefüggés.
Éghajlatok, éghajlati
övezetek.

Ázsia éghajlata, élővilága, vízrajza

Minimumot meghala-dó
követelmények
nemesfémérc,
félkésztermék,
transzkontinentális út

Tőkehiány – lassú
fejlődés. Az
eladósodás folyamata.
Fejletlen ipar – félkész
termékek kivitele.

A földrajzi felfedezések
hatása a társadalmigazdasági fejlődésre.
Magyar utazók,
felfedezők
Iszlám, hinduizmus,
buddhizmus, városi
tömörülés; kínai, hindi,
arab nyel A környezet
és a vallás hatása a
társadalmi, kulturális, a
gazdasági élet
fejlődésére. A
népességeloszlás és
ennek okai.
A hegységrendszerek
jellemzői, medence,
magasföld, feltöltött
alföld, mélytengeri árok
A környezetre és az
emberre veszélyes
folyamatok, természeti
katasztrófák
mérséklése
(együttműködés).

Az éghajlat
összefüggései a
földrajzi szélességgel,
az óceánoktól való
távolsággal és a
domborzattal. Az
éghajlat, a természetes
növénytakaró, a talaj, a
vízrajz összefüggése.
Óriásfolyam;
laterittalaj,
monszunerdő, tajga,
monszunvidék,
lefolyástalan terület,
vízgyűjtő terület,
szubarktikus,
szubtrópusi öv.
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Témakör

Tananyag
Kína

Minimum
követelmények
A lakosság száma,
területi eloszlása.
Sajátos társadalmigazdasági fejlődés.
Löszfennsík,
vaskohászat,
acélgyártás, gépipar,
atom-, rakéta-,
elektronikai, papíripar

Japán

Az éghajlat, a
domborzat, a
mezőgazdasági
termelés
összefüggései. Fém és
közlekedési ipar,
mikroelektronika,
műszeripar. Ipari
nagyhatalom: magas
termésátlag, korszerű
technika.

Délkelet-Ázsia országai

Új iparágak:
közlekedési eszközök,
elektronika, háztartási
gépek gyártása.
Kőolaj-, földgázkivitel,
ónérc bányászat.
Ültetvény, teraszos
rizstermelés.

India

Tőkebeáramlás, olcsó
munkaerő, gazdasági
fejlődés.
Túlnépesedés. Trópusi
monszun éghajlat,
víztározó, öntözéses
földművelés. Kohászat,
gépgyártás, textilipar.

Délnyugat-Ázsia

Medence, magasföld,
fennsík, feltöltött alföld,
homok- és kősivatag,
nomád pásztorkodás,
öntözéses
gazdálkodás, oázis

Minimumot meghala-dó
követelmények
A felszín, az éghajlat,
mezőgazdasági
termelés
összefüggései. Az
öntözéses
gazdálkodás szerepe.
Sok ásványkincs, olcsó
munkaerő – a külföldi
tőke beáramlása,
világpiacra irányuló
termelés. Szubtrópusi
növénytermesztés.
Tengerparti gazdasági
övezetek
A modern gazdaság
ipartelepítő tényezői:
szakképzett munkaerő,
modern technológia,
felvevő piac, kedvező
szállítási lehetőségek,
energiahordozók,
ércek közelsége. A
japán gazdaság
alkalmazkodása
világpiaci
követelményekhez. A
szolgáltatások magas
színvonala. A
tengeráramlások és a
halászat kapcsolata.
Környezettudatos
életmód.
Versenyképesség.
A külföldi
tőkebefektetés,
nagyfokú iparosodás
összefüggései.
Hasonlóságok és
különbségek a
délkelet-ázsiai
országok gazdasági
fejlődésében.
A vallási kötöttségek
és a kasztrendszer
hatása és szerepe a
társadalmi és a
gazdasági életre.
Elmaradott
mezőgazdaság –
alacsony
termésátlagok,
élelmiszer behozatal.
A természeti és
gazdasági
körülmények hatása az
életmódra,
világszemléletre. A
környezet és
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Európa és
Oroszország

Tananyag

Európa fekvése, felosztása, népessége

Európa születése, felszíne

Európa éghajlata

Az Európai Unió

Észak-Európa országai

Az Egyesült Királyság

Franciaország

Minimum
követelmények
kőolaj-kitermelés,
vendégmunkás, kőolaj
finomítás, kikötők,
kőolaj-kereskedelem.

A fjordok kialakulása.
Turzás, lagúna, dűne
keletkezése.
Parttípusok.
Kereszténység.
Ősföldek,
ásványkincsek.
Homokkő, mészkő,
dolomit, lösztakaró
Földrajzi övezetek,
valódi mérsékelt öv,
mezőségi-, barna
erdőtalaj, szürke
erdőtalaj
Energiatermelés,
energia felhasználás.
Tőke, munkaerő,
szolgáltatások,
vendégmunkás
Földrajzi fekvés,
tengerhajózás.
Nagyesésű folyók –
olcsó vízenergia.
Bányavidékek,
kikötővárosok,
kohászat. Fenyőerdők
– fafeldolgozó ipar.
Óceáni éghajlat,
korszerű művelés –
magas termésátlagok.
Jó kikötési lehetőségek.
Kohászat, vegyipar,
bányavidékeken,
kikötővárosokban.
Kőszén, kohászat,
gépjárműipar,
elektronikai és
elektrotechnikai ipar,
vegyipar, textilipar,
farm, juhtenyésztés
Kedvező földrajzi
helyzet –
kereskedelem.
Gyarmatok szerzése.
Egyetemi központok –
szaktudást igénylő
iparágak. Sokoldalú
mezőgazdaság.
Gépgyártás, atomipar,
hadiipar, űrtechnika,

Minimumot meghala-dó
követelmények
társadalom időben és
térben változó
összefüggései. A
különböző népek
életformája, kultúrája,
vallási kötöttségek.
Időszakos folyók.
Magas part,
indoeurópai nyelv

Középidő, üledékes
ásványkincsek.
Jégtakaró,
felszínformák
Száraz- és nedves
kontinentális éghajlat,
terra rossa talaj,
fahéjszínű talaj,
tengerszem,
tengermaradvány
GDP, hagyományos
iparvidékek
átalakulása.

Takarmányozás – állati
termékek kivitele.
Kevés nyersanyag –
szakképzett munkaerő
– munkaigényes
gyártmányok.
Kereskedelmi flotta,
halászterület. Dán
szövetkezeti
mozgalom.
Hagyományos
nehézipari ágazatok
hanyatlása –
szerkezetváltás.
Átképzés,
munkanélküliség,
elvándorlás,

Árapály erőmű.
Különböző éghajlati
területek. Nagy esésű
folyók, sugaras
szerkezetű
közlekedéshálózat
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Tananyag

Hollandia, Belgium

Dél és Délkelet-Európa

Spanyolország, Portugália

Olaszország

A Balkán

Minimum
követelmények
vegyipar, textilipar,
kozmetikai- és
divatipar, turizmus.
Óceáni éghajlat –
magas színvonalú
belterjes
mezőgazdaság.
Szakképzett munkaerő
– vegyipar, gépipar.
Mélyföld, gát, csatorna,
zöldség- és
virágkertészet,
üvegház,
kertgazdaság,
szőnyegszövés.
Tagolt partvonal.
Kőzetlemezek
mozgása – földrengés,
vulkánosság.
Medencék,
folyóvölgyek –
növénytermesztés.
Mérsékelt övezeti
nyugati lejtők – sok
csapadék.
Mediterrán éghajlat,
kontinentális éghajlat-,
éghajlat és vízválasztó
hegység, deltatorkolat,
keménylombú erdő.
Kedvezőtlen éghajlat,
talaj, fejletlen
agrotechnika –
alacsony
termelékenység.
Nemzetközi
nagyvállalatok –
összeszerelő ipar.
Idegenforgalom.
Uránérc, vasérc,
feketekőszén,
vaskohászat,
gépgyártás, textilipar.
Nagyváros,
idegenforgalmi központ
– magas népsűrűség.
Képzett munkaerő –
termelési
hagyományok – fejlett
ipar. Gépesítés,
öntözés, műtrágyahasználat – magas
termésátlag.
Növénytermesztés,
állattenyésztés
lehetősége. Hosszú,
tagolt tengerpart.
Idegenforgalom,

Minimumot meghala-dó
követelmények

Gyémántcsiszolás,
nehézipari övezet,
nyersanyagigényes
iparágak, korszerű
fegyvergyártás Nagy
népsűrűség – átmenő
forgalom – kiemelkedő
gazdasági fejlettség.

A karsztosodás
folyamata,
karsztjelenségek. Déli
fekvés – felmelegedő
tengervíz – az északi
szeleket felfogó
hegylánc – enyhe tél.
Örökzöld természetes
növénytakaró.

Spanyol, katalán,
galíciai, baszk, ugar,
higanyérc,

Belső
népességvándorlás,
bevándorlás. Kikötők.
Feldolgozó ipar.
Jellegzetes termesztett
növényfajok. Fejlett
szolgáltatás, korszerű
közlekedési hálózat –
idegenforgalom.
Ellentétek
felhalmozódása –
országok
szétszakadása, új
határok kialakulása.
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Tananyag

Kelet-Európa

Ukrajna

Oroszország

Gazdasági körzetek Oroszországban

Minimum
követelmények
kereskedelem.
Éghajlatválasztó
hegység, ásványok,
gépipar, élelmiszeripar.
A jég, a szél és a
folyók munkája. A
tavak keletkezése,
ősföld, tengeri
üledéktakaró, morén,
tóvidék, lösztakaró,
mélyföld, földrajzi és
éghajlati övezetesség.
Függőleges
övezetesség
Magyar nemzetiség –
anyaországgal való
kapcsolat. Éghajlati
adottságok,
termesztett növények.
Tengerpart –
közlekedés,
kereskedelem.
Hagyományos és
korszerű iparágak,
csővezetékes szállítás,
elektromos távvezetékrendszer
Nagy kiterjedés –
természetföldrajzi
övezetesség, annak
következményei.
Soknemzetiségű
ország, kivándorlás.
Helytelen talajművelés
– a talaj pusztulása.
Kőolaj, földgáz,
feketekőszén, hő-, vízés atomerőmű,
csővezetékes szállítás
Az európai és az ázsiai
rész adottságai –
eltérő fejlesztési
feltételek. Kedvező
természeti adottságok
– fejlett
mezőgazdaság,
élelmiszeripar.
Kedvezőtlen
adottságok – ritka
közlekedési hálózat.
belvízi hajózás. Kőolaj,
földgáz, kálisó,
gépipar, ércek,
sótelepek,
szénhidrogének,
kohászat, nehézgépgyártás

Minimumot meghala-dó
követelmények
Délszláv államok,
soknemzetiségű
ország, nemzeti
kisebbség
A földrajzi
övezetesség
összetevői és példái,
az összefüggések
feltárása. Hátság, lápés mocsárvidék,
podzol, barna
erdőtalaj, feketeföld
erdős sztyep, sztyep.
Szakképzett munkaerő
– korszerű ipari
termékek. Nemzetközi
nagyvállalat,
szerkezetváltás

Föderáció. Feketeföld
övezet.

Távoli természeti
erőforrások –
nyersanyagszállítás.
Kitermelő és
feldolgozóipar,
alapanyaggyártás.
Sugaras közlekedési
hálózat. Tajgaöv,
fagymentes kikötő.
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KözépEurópa

Tananyag
Közép-Európa természeti képe

Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai

Németország, ipara

Lengyelország

Csehország

Minimum
követelmények
Földtörténeti idők,
időszakok, felszíni
képződmények. A
jégtakaró
felszínformálása.
Éghajlat – vízhálózat.

Trianoni
békeszerződés –
határmódosulások.
Iparvidékek szerkezeti
átalakulása.
Kikötővárosok –
nehézipari központok.
Rendszerváltozás.
Épülő tengerpart.
Termékeny talaj –
korszerű agrotechnika
– magas
terméshozam.
Állattenyésztés.
Ásványkincsek
előfordulása,
behozatala. Nagy
szakértelem, ipari
központok, modern
technológiák,
megújuló
energiaforrások.
Területi eltérések a
gazdaságban. Jelentős
ásványkincs vagyon,
sokoldalú
feldolgozóipar, részben
versenyképes
termékek. Nagy
kiterjedésű
szántóföldek.
Törésvonal, hévforrás,
gyógyfürdő.
Domborzatnak
megfelelő természetes
növénytakaró. Ipari
központok az
ásványkincsek
elhelyezkedésének
megfelelően.
Erdőgazdálkodás –
textil-, fa- és papíripar.

Minimumot meghaladó
követelmények
Természetes
növénytakaró –
talajfajták kapcsolata.
Eljegesedés, lösz,
moréna, tóhátság,
rögvidék, tökéletes
síkság, gránit, palák,
törésvonal,
vízválasztó,
hegységrendszer,
gyűrthegység, nedves
kontinentális éghajlat
Alpi-, dinári, északi
típus. Indo-európai és
finnugor nyelvcsalád,
keresztények.
Szocialista ország,
technológiai park,
városodás,
agglomeráció
Árkos süllyedék.
Szerkezetváltás,
átképzés.
Farmgazdaság,
fogyasztópiac. Energia
gazdaság, optikai ipar.
Környezetkímélő
technológia jelentős
kivitel.

Hagyományos ipari
térség, tőkebeáramlás,
kisparaszti gazdaság,
farmergazdaság
közepes minőségű
talajok – tőke-hiány –
korszerűtlen
gazdaságok.
Termelési
hagyományok –
szakképzett munkaerő
– tőke – gazdasági
fejlődés. Hőerőművek
– környezeti
következményeik.
Gépesítés,
műtrágyahasználat –
magasabb hozamok.
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Tananyag

Az Alpok

Ausztria, Szlovénia Svájc

A Kárpát-medence

Szlovákia

Minimum
követelmények
Kevés termőföld, nagy
népességszám –
élelmiszer-behozatal.
Domborzat –
függőleges
övezetesség. A
hóhatár, eljegesedés,
lavina, gleccser.
Magashegység –
zuhatagos folyók –
vízenergia. Gránit,
dolomit, homokkő.
Eltérő domborzati
formák – a
mezőgazdaság
lehetőségei. Kedvező
természeti adottságok
– hasznosításuk –
idegenforgalom.
Havasi pásztorkodás,
istállózó állattartás
Újidő, harmadidőszak,
homokkő, mészkő,
kristályos vonulat,
andezit.

A gyűrthegységek
kialakulása. A jég
munkája. Hegyvidék –
az éghajlat, a
természetes
növénytakaró, a talaj
függőleges
övezetessége. Ehhez
alkalmazkodó
mezőgazdálkodás.
Havasi legelők
– szarvasmarha- és
juhtenyésztés.
Üledékes és vulkáni
kőzet,
gleccservölgy.

Minimumot meghaladó
követelmények

Tiszta levegő –
klimatikus üdülőhelyek
– minőségi turizmus.
Főn. Havasi
pásztorkodás.

Semleges ország,
nemzetközi
munkamegosztás,
termelékenység,
belterjesség,
automatizálás.
Korszerű gyártási
technológiák – jó
munkaszervezés.
Az óidő, középidő
földtörténeti
eseményei. Újidő,
harmadidőszak – az
Eurázsiai
hegységrendszer
kialakulása. Riolit,
földcsuszamlás,
suvadás.
Mészkőhegység –
karsztosodás,
karsztformák.
Vulkánosság – színesés nemesfémérc
telepek, ásvány- és
hévizek. Dunai víziút,
hídvárosok. Magyar
nemzeti kisebbség.
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Tananyag
Románia

Hazánk a
Kárpátmedencében

Hazánk helyzete

Földtörténet

Éghajlat

Vízrajz

Minimum
követelmények
Nemzeti kisebbségek.
Kontinentalitás
felerősödése.
Magassági
övezetesség. Folyam,
tengerpart –
közlekedés,
áruszállítás,
idegenforgalom,
kikötővárosok.
Nyersanyag- és
energiaigényes ipar.
Fejletlen
mezőgazdaság,
alacsony termésátlag.
Erdőség – fa- és
papíripar.
Színesfémérc,
nemesfémérc, kősó.
Deltatorkolat.
Medencehelyzet:
éghajlat, vízkészletek
minősége, közlekedés,
mérsékelt övezet
Földtörténti korok.
Kőzetek (gránit,
mészkő, andezit).
Variszkuszihegységrendszer,
Velencei-hegység, a
Mecsek. A szél
munkája, a folyók
mederváltoztatása.
Emberi tevékenység –
tájformálódás.
Ásványkincsek,
energiahordozók
(bauxit, kőszén, ércek,
termálvíz)
Földrajzi szélesség,
tengerszint feletti
magasság, óceánoktól
való távolság –
éghajlatok. Nedves
kontinentális éghajlat.
Aszály, napfénytartam,
évi középhőmérséklet,
évi közepes hőingás.
A folyó munkavégző
képessége: zátony,
sziget, szoros
keletkezése.
Hóolvadás, csapadék
– folyók áradása,
árvizek. Berkek
keletkezése.
Mesterséges tavak –

Minimumot meghaladó
követelmények
A tájak kialakulása –
kőzetanyaguk,
formakincsük, jellemző
ásványaik Szűk
áttörési völgy –
energiatermelés.
Deltatorkolat – hal,
nád. Természeti
adottságok, történelmi,
néprajzi értékek,
kapcsolatok –
idegenforgalom.
Vulkáni utóműködés.
Nedves és száraz
kontinentális éghajlat.
Krátertó

Valódi mérsékelt öv

Az Alföld
medencealjzata.
Tengeri elöntések. A
Soproni-hg., kristályos
palája. Folyami
feltöltés –
kavicstakarók,
hordalékkúpok.

Ciklon, anticiklon
összehasonlítása.
Éghajlati hatások –
átmeneti jellegű
éghajlat,
medencejelleg.
Medárd-nap,
Vénasszonyok nyara,
fagyosszentek.
Időjárási front.
Szélsőséges vízjárás.
Szélfújta tómedencék.
Artézi víz, parti
szűrésű víz, résvíz,
karsztvíz. Szikes tó,
dolinató.
Belvízelvezető
csatorna,
árvízcsökkentő tározó
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Tananyag

Természeti erőforrások

Környezetünk állapota, védelme

Fejlődésünk
társadalmi
alapjai

Népesség

Településhálózat

Urbanizáció

Minimum
követelmények
ivóvíz, öntözővíz, ipari
víz, haltenyésztés,
turisztika. talajvíz,
hévíz, belvíz, rétegvíz.
Árkos tó, holtág.
Folyószabályozás,
árvízvédelem.
Szénrétegek
elhelyezkedése.
Bányák vízbetörései.
Fogyó természeti
adottságok,
újrahasznosítás.
Klimatikus gyógyhely.
Talajerózió,
talajvédelem. A talaj
termőerejének
megőrzése: trágyázás,
növényvédelem,
vetésforgó. merőleges
szántás,
visszaerdősítés.
Veszélyes hulladék,
újrahasznosítás,
szelektív
hulladékgyűjtés
Nemzeti kisebbség,
határmenti
nemzetiségek
elhelyezkedése.
Népsűrűség,
természetes szaporulat
(illetve fogyás)
folyamata, okai.
Népességmozgás:
lakó- és munkahely
eltávolodása, belső
vándorlás.

Települések
egymásrautaltsága,
összefüggésrendszere,
településhálózat. A
falvak, a tanyák
kialakulása.
Településtípusok.
Infrastruktúra. Megye,
megyeszékhely.
A városok lélekszáma,
vonzáskörzetük
nagysága,
szerepkörük.
Természeti
adottságok, társadalmi

Minimumot meghaladó
követelmények

Fogyó és megújuló
természeti erőforrás,
külszíni fejtés. Gyógyidegenforgalom.
Nemfémes ásvány,
geotermikus energia.
Ökológiai egység.
Meddőhányó,
sáncolás,
teraszképzés,
talajvédő fasor,
talajsavanyodás, nitrátszennyezettség,
bakteriológiai
szennyezettség,
radioaktív hulladék,
savas esők.
Népességmozgás
(bevándorlás,
betelepítés, menekült,
vendégmunkás).
Állampolgárság,
nemzeti
azonosságtudat
Fiatalodó társadalom –
öregedő népesség,
születéskor várható
élettartam. A
foglalkozási szerkezet
átalakulása,
munkanélküliség.
Korok és nemek
szerinti megoszlás.
A települések
fejlődése. Az
infrastruktúra
színvonala. Megyei
jogú város, község,
város, önkormányzati
rendszer, Halmaz-,
egyutcás, sakktábla
alaprajzú falu,
szórványtelepülés
A városodás és a
városiasodás
folyamata. A népesség
nagyvárosokból való
kiköltözése
(agglomeráció). A
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Hazai
tájakon

Tananyag

Az Alföld

Termékeny löszvidék

Hordalékkúpok, árterek

A Kisalföld

Alpokalja

Dunántúli dombság

Minimum
követelmények
jellemzők.
Várostípusok.
Urbanizáció, kis-,
közép-, nagyváros,
főváros, közlekedési
központ.

A folyók és a szél
felszínalakító munkája,
hordalékkúpok,
lösztakarós tájak
kialakulása. Az Alföld
éghajlati jellemzői,
természetes
növénytakaró, talaj.
Éghajlati adottságok,
növénytermesztés,
feldolgozóipar
(cukorgyártás,
növényolajgyár,
húsipar).
Földcsuszamlás,
suvadás.
Árvizek, árterek
felszíne, bucka.
Éghajlati jellemzők,
gyümölcs-,
zöldségfélék
termesztése, az
élelmiszeripar területi
elhelyezkedése.
Kőolajvezetékek,
kőolaj-finomítás,
energiatermelés.
Infrastruktúra,
szakképzett munkaerő.
A Kisalföld felszínének
kialakulása. szigetek,
zátonyok keletkezése.
Tavak pusztulása.
(fertő, mocsár).
Kedvező földrajzi
helyzet –
mezőgazdasági export.
Kristályos kőzetek.
Folyóvízi, tavi
üledékképződés –
mészkő, agyag,
homok. Törésvonalak.
Rét-,
legelőgazdálkodás,
szarvasmarha
tenyésztés, tejipar.
Erdők, import
nyersanyag, faipar,
bútoripar. textilipar
Folyók – völgyek

Minimumot meghaladó
követelmények
városok szerepkörének
történeti változása,
fejlődése. Városaink
kialakulásának ideje,
stílusjegyei. Híd-,
bánya-, vásár-, mező-,
ipari-, üdülő-,
iskolaváros.
Tökéletes síkság.

Löszhát, löszmélyút.
Iparszerű termelési
rendszer.

Vegyipar, papírgyártás,
textilipar, acélgyártás.
Szélbarázda,
szikesedés,
tenyészidőszak hőösszege.

Letarolt síkság,
tanúhegy.

Gneisz, csillámpala,
agyag, agyagos
völgyek. Suvadás.
Települések
elhelyezkedése.

Mészkőhegység,

468

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakör

Tananyag

Dunántúli-középhegység

Északi középhegység

A magyar
gazdaság

A magyar nemzetgazdaság jellemzői

Energiagazdaság

Minimum
követelmények
kialakulása.
Talajadottságok –
mezőgazdaság.
Szigethegység,
löszfennsík, gránit,
mészkő.
Csapadékosabb
éghajlat –
takarmánytermesztés,
tej-, hús, konzervipar.
Munkaerő – textilipar,
elektronikai ipar,
porcelángyártás.
Keresztirányú törések,
árkok. Erdőirtások –
kopár dolomit- és
mészkőfelszínek,
tanúhegyek.
Szénsavas forrás.
Bauxit, barnakőszén,
mangánérc. Alumínium
kohászat, üveggyártás,
papírgyártás. A
környezet állapota.

Hegységek
kőzetanyaga,
vízhálózat.
Karsztosodás
folyamata.
Barnakőszén, rézérc,
ásványok. Vulkáni
málladék, löszös
talajok, napfényben
gazdag lejtők –
borvidékek.
Cementgyártás,
üveggyártás, textilipar,
papírgyártás,
bútorgyártás
A piacgazdaság
feltételei és
működésének
törvényszerűségei.
Gazdasági szerkezet,
értéktermelés,
gazdasági fejlettség.
Tervgazdálkodás,
munkanélküliség, adó.
A gazdaság működése
– energiaellátás. Hazai
energiahordozó,
energiatermelés,
energiaimport.
Környezetterhelés,
megújuló
energiaforrások

Minimumot meghaladó
követelmények
karsztjelenség.
Mediterrán hatások,
hegylejtők kedvező
besugárzási viszonyai
– szőlő-, gyümölcstermesztés. Löszdolina,
löszszakadék,
löszpiramis, vörös
homokkő, dolomit,
márga.

Mészkőhegység,
felszín alatti vízhálózat,
karsztforrás, gejzír,
forráskúp, kőfolyás,
riviéra, sasbérc,
bazaltorgona, ingókő,
bazalttufa, budai
termális vonal.
Világpiaci hatások –
bányabezárások.
Műtrágyagyártás,
építőanyag-ipar,
porcelángyártás.
Harmadidőszaki
andezit vulkánosság,
vulkáni utóműködés.
Tagolt domborzat –
mikroklíma.
Agyagpala, kőfolyás,
kőtenger, karsztos
képződmény,
világörökség, riolit,
kaolin. Alapanyaggyártás,
munkanélküliség.
Porcelángyártás,
történelmi borvidék
Állami, szövetkezeti és
magántulajdon,
kereslet-kínálat,
verseny, profit, bruttó
hazai termék bruttó
nemzeti termék (GNP),
gazdasági ág
(szektor).
Villamos-energia –
import, távvezeték.
Fogyó és megújuló
energiahordozók. A
légkör felmelegedése,
savas eső,
környezetkímélő
energiagazdálkodás.

469

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakör

Tananyag

Gépipar, vegyipar

Mezőgazdaság

Minimum
követelmények
felhasználása.
Erőművek és telepítő
tényezőik.
A gépipar fejlettsége –
a nemzetgazdaság
színvonala. A gépipar
és vegyipar telepítő
tényezői. A szerkezetés termékváltás
folyamata, ipari
telephelyek
átrendeződése.
Minőségi termékek,
export.
A mezőgazdaság
színvonala,
teljesítménye. Kedvező
domborzati-, éghajlatiés talajadottságok –
kedvező
mezőgazdasági
hasznosítás. Művelési
ágak, kisgazdaságok
társulása, beruházás.
Művelés alól kivont
terület, talajerózió.

Élelmiszergazdaság
Közlekedés, szállítás

Turizmus

Személy- és
áruszállítás, a
kapcsolatteremtés
lehetőségei.
Fővárosközpontú
közlekedési hálózat.
Energiafelhasználás,
környezetszennyezés.
A közlekedés
fejlesztése,
korszerűsítése,
úthálózat,
tömegközlekedési
ágazatok.
Csővezetékes
szállítás,
energiatakarékos és
környezetkímélő
szállítás
Turizmus, utazási
lehetőségek, célok –
hatásaik az emberi
kapcsolatokra. Hazai
adottságaink,
értékeink. A turizmus
típusai.

Minimumot meghaladó
követelmények

Félkész- és
késztermék,
zöldmezős beruházás,
nemzetközi cég.
Magánosítás, külföldi
tőkebefektetés,
kutatás+fejlesztés.
Fogyasztópiac,
termelési kapcsolat,
húzóágazat.
A tulajdonviszonyok,
birtokszerkezet
átrendeződése.
Termelékenység.
Helytelen talajművelés,
a növényzet kiirtása,
túlzott vegyszer- és
műtrágyahasználat.
Magas termelési
költségek – csökkenő
árbevétel, állami
támogatás.
Agrotechnika,
szövetkezet,
versenyképesség,
privatizáció.
Biogazdálkodás,
hungarikum.
A műszaki
infrastruktúra
színvonala, szerkezete
– gazdasági fejlettség,
életminőség. Átmenő
forgalom, kombinált
szállítás.

A turizmus GDP-hez
való hozzájárulása,
hatása egyéb
ágazatokra,
szolgáltatások
bővülése,
munkahelyteremtés.
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Külkereskedelem

Minimum
követelmények
Vendégforgalom,
külföldi és belföldi
turizmus.
Importkényszer okai. A
külkereskedelmünk
országonkénti
megoszlásának
átrendeződése. Az
export- és
importcikkek. Kínálat,
kereslet, áruválaszték,
külkereskedelmi
áruösszetétel

Minimumot meghaladó
követelmények
Turizmus környezeti
hatásai. Kereskedelmi
szálláshely.
EU-tagság – áru- és
tőkebeáramlás. Az
export okai.
Piacközpontú
gazdaság,
külkereskedelmi
mérleg.
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Biológia és egészségtan
1) Általános nevelési célok
a) Az általános iskolai biológiatanítás célja, hogy a természetismeretben elsajátítottakra építve, azt
továbbfejlesztve olyan természetszemléletet, képességrendszert és személyiségjegyeket alakítson ki a
tanulókban, mely során képessé válnak a természeti és társadalmi környezetben való eligazodásra, testi
és lelki harmóniájuk megteremtésére.
b) Ehhez az szükséges, hogy a tanulók lássák az anyagi világ egységét, sokszínűségét és változékonyságát.
Értsék összefüggéseit, törvényeit. Természeti környezetüket dinamikusan változó ökológiai
rendszerként ismerjék meg. Szeressék ezt a környezetet, becsüljék és őrizzék meg értékeit.
Tudatosuljon bennük testi és lelki egészségük megteremtésének fontossága. Legyenek érzékenyek
környezetük, szervezetük változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen
életvitel következményeit. Alakuljon ki bennük a környezetük és egészségük védelmének igénye.
Sajátítsák el a kulturált egészség- és környezetvédő magatartás szokásrendszerét.
c) Szerezzenek megfelelő szintű jártasságot az önálló ismeretszerzés közvetlen és közvetett tanulási
módszereinek gyakorlásában.

2) Fejlesztési feladatok
a) értsék a földi élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és abiotikus tényezőinek
összefüggéseit, kölcsönhatásait,
b) tudják az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb táplálkozási láncait alkotó élőlényeinek nevét,
környezettel szembeni igényét, küllemét és életmódját,
c) értsék és bizonyítsák példákkal az életközösségek legjellemzőbb ok–okozati összefüggéseit,
kölcsönhatásait,
d) lássák az élőlények helyét és szerepét az életközösségekben,
e) legyenek képesek a hazai és távoli tájakon megismert élőlények rendszerezésére,
f) ismerjék az életközösségek életfeltételeit, szerveződését, anyagforgalmát, szennyeződésük leggyakoribb
veszélyforrásait és azok következményeit,
g) tudják, hogyan szerveződik testük, miként működnek szervrendszereik,
h) vállalják kellő felelősségtudattal nemiségüket és a hozzá tartozó magatartást,
i) ismerjék fel szervezetük kamaszkori változásait, veszélyeztetettségét és a betegségek megelőzésének
fontosságát,
j) tudják, mikor kell orvoshoz fordulni, és hogy a betegség gyógyítása milyen szakrendeléshez tartozik,
k) vállalják fel ismereteik birtokában az elsősegélynyújtás gyakorlását,
l) sajátítsák el és hasznosítsák a mindennapokban a környezetvédelem és az egészséges életvitel tudni- és
tennivalóit,
m) értékeljék a természet, az egészséges test és lélek harmóniájának szépségét, törekedjenek
megteremtésére és megőrzésére,
n) ismerjék a szenvedélybetegségek kialakulását előidéző anyagok káros hatását, és utasítsák el
használatukat,
o) sajátítsák el – életkoruknak megfelelő szinten – az önálló ismeretszerzés megismerési módszereit,
p) legyenek képesek az új ismeretek megszerzése és feladatainak megoldása során társaikkal
együttműködve dolgozni,
q) tudják információforrásként használni a könyvtárakat, múzeumokat, növény- és állatkerteket,
kiállításokat, nemzeti parkokat és a médiát,
r) lássák és értsék, hogy a tudásuk éppúgy örök emberi érték, mint az egészségségük vagy a becsületük, s
törekedjenek ezek gazdagítására, védelmére.
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3) Egyes évfolyamok tanterve
7. osztály:
Témakör
Forró
éghajlati
övezet
élővilága

Tananyag
Trópusi esőerdők
Forró éghajlati övezet, egyenlítői éghajlat.
Óriás fák, három lombkoronaszint
Fajszegény cserje- és gyepszint Liánok Fán
lakó növények
Amazónia varázslatos állatvilága: Kolibrik,
Bőgőmajmok, Jaguár

A kivilágosodó erdők: Trópusi lombhullató
erdő, laza lombkoronaszint, dús gyep- és
cserjeszint. Csimpánz, nílusi krokodil

Fűtenger a trópusokon: Szavanna éghajlat
és életközösség, fűfélék, majomkenyérfa,
akáciák, strucc

Állatsereglet a szavannán: Csíkos gnú,
zebrák, oroszlán

Minimum
követelmények
Ismerje a trópusi esőerdő
földrajzi helyét,
környezeti tényezőit, főbb
jellemzőit, az itt jellemző
speciális életmódokat
Ismerje fel képről a tanult
állatokat és tudja a főbb
jellemzőit

Ismerje a trópusi
lombhullató erdő
életközösségének földrajzi
helyét, élő- és élettelen
környezeti tényezőit, tudja
a tanult fajok főbb
jellemzőit
Ismerje fel képről a tanult
növényeket és állatokat és
tudja a főbb jellemzőiket,
ismerje az élőlények
életközösségbeni helyét,
és szerepét
Tudja jellemezni a tanult
fajokat főbb szempontok
alapján és ismerje fel őket

Az erszényesek szigete Eukaliptuszok,
kacsacsőrű emlős, vörös óriás kenguru,
koala
A szárazság hazájában Sivatag éghajlat és
életközösség jellemzői óriáskaktusz,
egypúpú teve

A mérsékelt
éghajlati
övezet
élővilága

Ültetvények növényei
Kakaófa Banán, Bors, Kávécserje,
Manióka Datolyapálma,
Kék egű mediterrán
földrajzi helye, életfeltételei, szintjei,
jellegzetes növényei: mandulafenyő,
cédrusok, paratölgy és néhány
fűszernövény (kakukkfű, rozmaring,
levendula). Állatai közül

Ismerje fel és tudja
jellemezni a sivatagban
tanult élőlényeket

Tudja a mediterrán
területek földrajzi helyét,
a tanult fajok fontosabb
jellemzőit

Minimumot meghala-dó
követelmények
Tudja a trópusi esőerdő
kialakulásának feltételeit,
elterjedését, részletesen
ismerje jellemzőit, tudjon
fajokat felsorolni
Részletesen tudja
jellemezni a tanult
fajokat, ismerje az
élőlények
életközösségbeni helyét,
és szerepét, tudjon
táplálkozási láncokat
összeállítani a megismert
fajokból
Részletesen ismertesse az
életközösség növényzetét
és állatait, tudjon
táplálkozási láncokat
összeállítani a megismert
fajokból
Tudja a szavanna
kialakulásának éghajlati
feltételeit, elterjedését,
részletesen ismerje
jellemzőit, tudjon fajokat
felsorolni és jellemezni
őket
Értse és tudja példákkal
bizonyítani a szavanna
élőlényeinek környezetéletmód- szervezet,
valamint a szervek
felépítése és működése
közti ok-okozati
összefüggéseket
Tudja jellemezni
Ausztrália
életközösségeit, a tanult
fajokat
Ismerje a sivatagot
kialakító éghajlati
tényezőket, elterjedésüket,
fajokat
Tudja jellemezni a tanult
fajokat, ismerje
felhasználhatóságukat
Tudja ismertetni a
mediterrán területek
éghajlati adottságai és
jellemzői közötti
összefüggéseket,
részletesen jellemezze a
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Témakör

Tananyag
legjellegzetesebbek a kaméleonok.
Lombhullató erdőségek elterjedési területe,
szintjei. A bükkös jellemzői
A bükkerdők állatai
nagy pele
A végeláthatatlan préri
földrajzi helye, növényvilága Állatai:
prérikutya, villásszarvú antilop, prérifarkas.

Szántóföldi növények
búza, kukorica, napraforgó, lucerna.
Az északi fenyvesek
Az élőlények alkalmazkodása a tajga
környezeti tényezőihez. Jellegzetes
élőlényei: fenyők, nyírfák, áfonyák
Állatok a tajgán: mókus, siketfajd, hiúz.

A hideg
éghajlati
övezet, a
hegyvidék és
a tenger
élővilága

Minimum
követelmények
Ismerje fel és tudja a
fontosabb jellemzőit a
tanult fajoknak
Fontosabb jellemzői
alapján ismerje fel a
fajokat
Ismerje fel képről a tanult
növényeket és állatokat és
tudja a főbb jellemzőiket,
ismerje az élőlények
életközösségbeni helyét,
és szerepét,
Ismerje a fajok főbb
jellemzőit.
Ismerje a tajga erdők
életközösségének földrajzi
helyét, élő- és élettelen
környezeti tényezőit, tudja
a tanult fajok főbb
jellemzőit

Élet a tundrán
előfordulása, környezeti adottságai,
jellemző élőlényei: rénszarvaszuzmó,
törpecserjék, rénszarvas.

Ismerje fel és tudja a
fontosabb jellemzőit a
tanult fajoknak

A jég világa
Élet az északi és déli sarkok környékén:
jegesmedve, császárpingvin.
Fenn a csúcsokon függőleges övezetessége
a mérsékelt övben. Párnanövények, mohák,
zuzmók, havasi gyopár. Állatai: szirti sas,
zerge.

Ismerje fel és tudja
jellemezni a tundrán
tanult élőlényeket
Ismerje fel a tanult
élőlényeket

A tenger világa
A tenger, mint élőhely. Életfeltételek
változása a tenger régióiban.
A nyílt vizeken
Planktonok és planktonevők: füles medúza,
hering, heringcápa

Ismerje a tengerekben
uralkodó
életkörülményeket
Ismerje fel és tudja a
fontosabb jellemzőit a
tanult fajoknak

Tengeri emlősök
Kékbálna, kardszárnyú delfin

Ismerje fel a tanult
élőlényeket

Parton és partközelben
zöld- és barnamoszatok, mosdószivacs,
közönséges polip, kárókatona, heringsirály,
borjúfóka

Ismerje fel a tanult
élőlényeket

Minimumot meghala-dó
követelmények
tanult fajokat
Tudja részletesen
jellemezni a bükkösöket
és fajait
Ismerje fel és tudja
jellemezni a sivatagban
tanult élőlényeket
Részletesen tudja
jellemezni a tanult
fajokat, tudjon
táplálkozási láncokat
összeállítani a megismert
fajokból
Tudja jellemezni a fajokat
és szerveiket
Részletesen ismertesse az
életközösség növényzetét
és tudja jellemezni
állatait, tudjon
táplálkozási láncokat
összeállítani a megismert
fajokból
Tudja ismertetni a tundra
területek éghajlati
adottságai és jellemzői
közötti összefüggéseket,
részletesen jellemezze a
tanult fajokat
Ismerje fel és tudja
jellemezni a sivatagban
tanult élőlényeket
Tudja jellemezni
növényeit, állatait, tudjon
táplálkozási láncokat
összeállítani a megismert
fajokból,
Tudja az életfeltételek okokozati összefüggéseit
értelmezni
Részletesen tudja
jellemezni a tanult
fajokat, tudjon
táplálkozási láncokat
összeállítani a megismert
fajokból
Részletesen tudja
jellemezni a tanult
fajokat, tudjon
táplálkozási láncokat
összeállítani a megismert
fajokból
Részletesen tudja
jellemezni a tanult
fajokat, tudjon
táplálkozási láncokat
összeállítani a megismert
fajokból
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Témakör

Tananyag
Veszélyben az élővilág

Minimum
követelmények
Tudja az élővilágot
veszélyeztető tényezők
eredetét

Minimumot meghala-dó
követelmények
Ismerje fel
felelősségünket a földi
élet jövőjével
kapcsolatban
Ismerje az életközösségek
bioszférában betöltött
szerepét,
veszélyeztetettségét és
védelmük fontosságát
ismerje az életközösségek
bioszférában betöltött
szerepét,
veszélyeztetettségét és
védelmük fontosságát

Az élőlények
környezete és
az
életközössége
k

Az élőlény és környezete
Életközösség
Kölcsön-hatások az életközösségben
Táplálkozási szintek
Anyag-áramlás az életközösségekben
Mi lesz veled emberiség?

Sajátítson el alapszintű
ökológiai szemléletet
Ismerje az élőlények
életközösségbeni helyét,
és szerepét

Az élőlények
rendszerezés
e

Rendszer az élők világában A
rendszerezés szerepe és helye a biológia
tudományában. A rendszerezés alapelvei.
Mesterséges és természetes rendszerek.
Rendszertani kategóriák. A rendszertannal
foglalkozó kutatók híres hazai és külföldi
képviselői.
A mikrobák világa
Sejtmagnélküli és sejtmagvas egysejtűek:
baktériumok, növényi és állati életmódot
folytató egysejtűek általános jellemzői,
egészségkárosító hatásuk és ökológiai
jelentőségük.
A gombák országa

Tudja a rendszertani
kategóriákat

Ismerje a tud.
rendszerezés
szempontjait, kategóriáit,
a tudósok munkásságának
eredményeit

Legyen képes megadott
szempontok szerint a
megismert élőlények
rendszerezésére

Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
fajokat

Ismerje fel az élőlényeket,
azok hasonlóságait,
különbségeit
Legyen képes megadott
szempontok szerint a
megismert élőlények
rendszerezésére
Ismerje fel az élőlényeket,
azok hasonlóságait,
különbségeit
Legyen képes megadott
szempontok szerint a
megismert élőlények
rendszerezésére
Ismerje fel az élőlényeket,
azok hasonlóságait,
különbségeit
Legyen képes megadott
szempontok szerint a
megismert élőlények
rendszerezésére
Ismerje fel az élőlényeket,
azok hasonlóságait,
különbségeit
Legyen képes megadott
szempontok szerint a

Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
fajokat
Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
fajokat

A növények országa: Moszatoktól a
harasztokig

Virágos, magvas növények

Az állatok országa: szivacsoktól a gyűrűs
férgekig.

A puhatestűek világa

A legnépesebb állatcsoport

A belső váz védelmében

A levegő urai

Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
fajokat
Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
fajokat
Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
fajokat
Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
fajokat
Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
fajokat
Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
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Tananyag

Az állatvilág csúcsán

Minimum
követelmények
megismert élőlények
rendszerezésére
Ismerje fel az élőlényeket,
azok hasonlóságait,
különbségeit

Minimumot meghala-dó
követelmények
fajokat
Tudja önállóan
rendszerezni a tanult
fajokat
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8. osztály:
Témakör

Tananyag

Az emberi
test felépítése

Az egységes egész
Testünket felépítő anyagok, a férfi és a női
testalkat különbségei, szerveződési szintek:
sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet
Testünk „építőkövei” A sejtek mérete,
alakja, a sejt alkotói, szerepük, a sejt
életjelenségei.
Egy vagy több sejtsorban
A hámszövetek közös jellemzői, fajtái.
Speciális hámok. A hámok védelme.
A test mélyebb rétegeiben Kötő- és
támasztószövetek közös jellemzői, típusai,
testbeni helyük, felépítésük és működésük.
A mozgás szolgálatában, sima, a
harántcsíkolt és a szívizom felépítésének és
működésének különbségei.
Sejtek, szövetek mikroszkópi vizsgálata

A bőr és a
mozgás
szervrendsze
r

A szervezet
anyagforgal
ma

A szervezet és a környezet határán
A bőr helyzete, mérete, rétegeinek és
alkotóinak felépítése, működése
A kamaszkori bőr és a tennivalók
Kamaszkori bőrelváltozások.
Bőrkeményedés, erőteljes szőrnövekedés,
szeplő, fokozott izzadás, mitesszer,
pattanás. Bőrelváltozások megelőzése,
kezelése. Bőrtípusok jellemzői
Mozgás szervrendszerünk
A csontváz
Csontkapcsolatok, a testtájak legfontosabb
csontjai
A csont és a vázizom
A csont anyagai és tulajdonságai. A csöves
és lapos csontok szerkezete. A vázizom
felépítése, működése, mozgásszervek
egészsége
Amit a bőr és a mozgás szervek
elsősegélyéről tudni kell
A mozgás szervrendszer kamaszkori
változásai, betegségeinek, elváltozásainak
megelőzése.
Táplálékok, tápanyagok Táplálék,
tápanyag, építő, fűtő és járulékos
tápanyagaink
Helyes táplálkozás
A szervezet energia- és
tápanyagszükséglete, helyes
tápanyagarányok és mennyiségek.
Jót, jól, egészségesen
Az étkezési szokásokat befolyásoló
tényezők. Étrend-összeállítás és
ételkészítés az egészség tükrében.
A szájnyílástól a belekig
A tápcsatorna szerveinek felépítése,
működése

Minimum
követelmények
Ismerje az emberi test
szerveződését

Minimumot meghaladó
követelmények
Részletesen ismerje a
testet felépítő anyagokat
és arányait

Ismerje a sejtek alkotóit
és szerepüket

Tudja önállóan ismertetni
a sejtek jellemzőit,
életjelenségeit
Tudja jellemezni a
különböző hámszöveteket

Ismerje fel szöveteket

Ismerje fel szöveteket

Ismerje fel szöveteket

Ismerje a bőr rétegeit,
alkotóit
Sajátítsa el a bőrápolás, a
személy higiéné
legfontosabb ismereteit és
gyakorlatát.

Ismerje a, a mozgás
szervrendszer felépítését
és működését

Ismerje a kötő- és
támasztó-szövetek közös
jellemzőit, fajtáit
Tudja a sima-, a váz-, és
a szívizom felépítését,
testbeni helyét
Ismerje a mikroszkóp
részeit, tudja használni
Részletesen tudja
ismertetni az ember
bőrének biológiáját
Ismerje fel a
bőrelváltozásokat,
megelőzésüket,
kezelésüket

Ismerje a, a mozgás
szervrendszer felépítését
és működését

Önállóan tudja ismertetni
a csontvázról tanult
ismereteket,
összefüggéseket
Részletesen tudja
ismertetni az ember
mozgás szervrendszerét

Sajátítsa el az elsősegélynyújtás legfontosabb
ismereteit és gyakorlatát.

Az elsősegélynyújtás
célja, feladata ismeretei
Mentők értesítése

Tudja használni az
élelmiszerek, ételek
tápanyagainak
energiatáblázatát

Ismerje a táplálékok
összetevőit, a
szervezetben betöltött
szerepüket.
Ismerje az egészséges
táplálkozás szabályait

Ismerje a legfontosabb
szerveket, felépítésüket és
a tápcsatorna folyamatait.

A szervek és működések
önálló ismertetése
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Tananyag
A belek „alagútjain”
A szervrendszer szerveinek felépítése és
működése közti összefüggések.
Emésztőmirigyek, emésztőnedvek,
emésztési folyamatok. Felszívódás.
Az alkohol nyomában
Az alkohol egészségkárosító hatása

A légutak és a gázcsere
A légúti szervek felépítése és működése. A
gázcsere lényege.
A légzés és az egészség
Ki- és belégzés folyamata. A
légzőszervekre ható környezeti ártalmak.
Nikotin-stop! Légzőszervi betegségek
megelőzése.
A vér
A vér, mint szövet. A vér színe,
mennyisége, alkotóinak szerepe az
anyagszállításban és a szervezet
védelmében.
A vérkeringés
A szív és az erek. A vérkeringés és a
nyirokkeringés. A kis- és nagyvérkör

A nyirokkeringés és a védekezés
Nyirokszervek, nyirokerek. A szervezet
külső és belső védekező rendszere.
Vérzések és vérzéscsillapítások

Vigyázz a szívedre!
Szív- és érrendszeri betegségek
megelőzése. Kockázati tényezők. A
szívinfarktus, érelmeszesedés, trombózis
jellemző tünetei és következményei.
Nikotin-stop!
A cigarettafüst károsító anyagai. A
dohányzás okai és következményei.
A kiválasztás
A kiválasztásban résztvevő
szervrendszerek. Vízháztartás egyensúlya.

Minimum
követelmények
Lássa az egyes szervek,
szervrendszerek
felépítésében és
működésében a rész–
egész viszonyát,
kapcsolatrendszerét
Értse az életfolyamatok
visszafordíthatatlanságát,
az egyes szerveződési
szintek szerkezete és
működése, valamint a
környezet– életmód–
szervezet egészségi
állapota közötti oksági
összefüggéseket
Ismerje a légző
szervrendszer felépítését
és működését
Ismerje a légző mozgások
fontosabb lépéseit, a
szervrendszer egészségére
ható tényezőket
Ismerje a vér főbb
jellemzőit.

Ismerje a szív
elhelyezkedését,
felépítését, részeit,
működését, az erek
típusait.
Ismerje a, a keringési
szervrendszer felépítését
és működését
Ismerje a hajszáleres,
verőeres, gyűjtőeres
vérzés jellemzőit,
elsősegély-nyújtási
tennivalók.

Ismerje a veszélyeztető
tényezőket

Ismerje a káros
szenvedélyek szervezetre
gyakorolt hatását, tudjon a
csábításnak ellenállni.
Ismerje a kiválasztó
szervrendszer felépítését
és működését

Minimumot meghaladó
követelmények
Részletesen tudja
ismertetni az ember
emésztő szervrendszerét

Tudja ismertetni a lég úti
szervek felépítését és
működését, a gázcsere
lényegét.
Részletesen tudja
ismertetni az ember
légzőszervrendszerét,
működését és
egészségének megőrzését
Tudja önállóan ismertetni
a vér összetevőit,
jellemzőit feladatát

Tudja önállóan jellemezni
a vérkeringésben
résztvevő szerveket,
ismertetni a folyamatát.
Ismerje a keringési és
védekező rendszer
felépítését, működését
A vérzés ellátásának
általános szabályai.
Vérzések jellemzői,
elsősegély-nyújtási
tennivalók. A
vérátömlesztés
jelentősége.
(Vércsoportok)
Ismerje a káros
szenvedélyek szervezetre
gyakorolt hatását, tudjon a
csábításnak ellenállni.

Ismerje az építő és
lebontó folyamatok
elválaszthatatlanságát
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Tananyag

Minimum
követelmények

A vizeletkiválasztó szervrendszer
felépítése és működése.
Az anyagcsere

Az
életfolyamat
ok
szabályozása
és az
érzékelés

Az idegsejtek felépítése és működése
Az idegsejtek jellemzői, típusai, nyugalmi
és ingerületi állapota.
Az idegi szabályozás elemei
Az ingerület átadása, vezetése. Az
életfolyamatok idegi szabályozása. Az
idegszövet, az idegek, dúcok, receptorok,
érzékszervek. Érzékelés
A szem és a látás
A szem helyzete, alakja, védőkészülékei. A
szem, a látóideg és a látóközpont szerepe a
látás folyamatában.

A hallás és az egyensúlyérzékelés
A külső, a középső és a belső fül részei,
szerepük a hallás folyamatában.
A nyelv, az orr és a bőr mint érzékszervek

Az idegrendszer felépítése és működése
A központi és környéki idegrendszer
szervei.

Ismerje az idegsejtek
fontosabb jellemzőit
Ismerje a főbb fogalmakat
és folyamatokat

Ismerje a szem főbb
részeit és a látás
folyamatát. Legyen képes
az érzékszervi csalódások
felismerésére,
kiküszöbölésére
Ismerje a fül főbb részeit
és a hallás és
egyensúlyérzékelés
folyamatát.
Ismerje a nyelv, orr, bőr
főbb részeit és az
érzékelés folyamatát.
Legyen képes az
érzékszervi csalódások
felismerésére,
kiküszöbölésére
Lássa az egyes szervek,
szervrendszerek
felépítésében és
működésében a rész–
egész viszonyát

A vegetatív idegrendszer
A szervek kettős beidegzése. A
szimpatikus és paraszimpatikus hatás
következményei.
A velünk született reflexek

Ismerje a szimpatikus és
paraszimpatikus hatás
megnyilvánulásait

A tanult reflexek
A feltételes reflex kialakulása,
idegrendszeri alapja, jellemzői,

Tudja a feltételes reflexek
jellemzőit, jelentőségüket.

Mondj nemet a drogokra!
Az idegrendszer működését befolyásoló
élvezeti és kábítószerek káros hatása.
Szenvedélybetegségek.
A hormonrendszer felépítése és működése

Ismerje a káros
szenvedélyek szervezetre
gyakorolt hatását, tudjon a
csábításnak ellenállni
Ismerje a hormonrendszer

Ismerje feltétlen reflexek
közös jellemzői.

Minimumot meghaladó
követelmények
arányaik meghatározó
szerepét a szervezet
állapotában
Ismerje az építő és
lebontó folyamatok
elválaszthatatlanságát
arányaik meghatározó
szerepét a szervezet
állapotában
Tudja önállóan jellemezni
az idegsejteket, ismertetni
jellemző állapotait
Ismerje az idegi
folyamatokat, szerveket.

Részletesen tudja
ismertetni az ember
látásának működését és
egészségének megőrzését

Részletesen tudja
ismertetni az ember
hallásának működését és
egészségének megőrzését
Részletesen tudja
ismertetni az ember
érzékelésének működését
és egészségének
megőrzését

Lássa az egyes szervek,
szervrendszerek
felépítésében és
működésében a
kapcsolatrendszerét és
hierarchiáját
Tudja ismertetni a
vegetatív id. rendszer
működését
Tudja ismertetni a reflexív
részeit, a fájdalom- és a
vegetatív reflexeket.
Tudja önállóan jellemezni
a feltételes reflexeket,
kialakulásuk feltételeit,
idegrendszeri alapját,
jelentőségét

Lássa az egyes szervek,

479

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények
szerveinek felépítését és
működését

A szabályozórendszerek összehangolt
működése
A hormonrendszer és az idegrendszer
összehangolt, szabályozó működése.

A szaporodás
és az
egyedfejlődés

A férfi
Ivarszerveinek felépítése és működése.
Másodlagos nemi bélyegek

Tudja, hogy a biológiai és
a társadalmi érettség nem
azonos

A nő
Ivarszerveinek felépítése és működése.
Másodlagos nemi bélyegek

Tudja, hogy a biológiai és
a társadalmi érettség nem
azonos

Női és férfi szerepek, tulajdonságok

Vállalja nemiségét és a
hozzá tartozó
felelősségteljes
magatartást
Tudja, hogy a biológiai és
a társadalmi érettség nem
azonos

A szexualitás

Nemi úton terjedő betegségek Az
ivarszervek higiénéje és a nemi úton
terjedő betegségek megelőzése.
A fogamzás
Fogamzás, terhesség kialakulása, szülés.
A megtermékenyítéstől a születésig

Tudja, mikor kell
orvoshoz fordulni és a
betegség milyen
szakrendeléshez tartozik
Ismerje a főbb fogalmakat
és folyamatokat
Ismerje a főbb fogalmakat
és folyamatokat

A születéstől a halálig Az egyedfejlődés
főbb szakaszai, jellemzői és egészségügyi
problémái

Ismerje a főbb fogalmakat
és folyamatokat

Milyennek látom magam?
Hogyan látjuk egymást?

Alakítsa, formálja
tudatosan személyiségét

A hatékony kommunikáció

Tudjon igényesen és
kulturáltan, szórakozni

Minimumot meghaladó
követelmények
szervrendszerek
felépítésében és
működésében a rész–
egész viszonyát,
kapcsolatrendszerét és
hierarchiáját
Lássa az egyes szervek,
szervrendszerek
felépítésében és
működésében a rész–
egész viszonyát,
kapcsolatrendszerét és
hierarchiáját
Részletesen tudja
ismertetni a férfi szaporító
szervrendszer működését
és egészségének
megőrzését
Részletesen tudja
ismertetni a női szaporító
szervrendszer működését
és egészségének
megőrzését

Vállalja nemiségét és a
hozzá tartozó
felelősségteljes
magatartást
Részletesen tudja
ismertetni a veszélyeztető
tényezőket
Tudja önállóan ismertetni
a fogamzás folyamatát
Részletesen tudja
ismertetni az ember
méhen belüli fejlődését
Tudja önállóan ismertetni
az egyedfejlődés
jellemzőit és
egészségügyi problémáit
Törekedjen társai
előítéletektől mentes
megítélésére, megfelelő
baráti kör kialakítására,
fogadja el a másságot,
nyújtson segítséget az arra
rászorulóknak.

480

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakör

Tananyag
Serdülő-kori problémák és megoldásaik
Kamaszok, kapcsolatok és kockázatok

Minimum
követelmények
Kezdje meg elméletben a
felkészülést a felelős,
örömteli párkapcsolatra,
családi életre, ismerje a
korán kezdett nemi élet
veszélyeit a nemi
betegségek és az AIDS
megelőzésének
lehetőségeit.

Minimumot meghaladó
követelmények
Rendelkezzen a nemi
szerepéhez tartozó
viselkedési formák
ismeretével és
gyakorlatával, fordítson
figyelmet szexuális
kultúrájának tudatos
fejlesztésére.
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Fizika

1) Általános nevelési célok
a) Keltse fel a tanulók érdeklődését a természeti, és ezen belül a fizikai jelenségek iránt.
Készítse elő és alapozza meg a természettudományos tantárgyak tanítását.
b) Vezesse be a tanulókat az anyagok legfeltűnőbb tulajdonságainak, az ezeket jellemző
mennyiségeknek, a természeti környezet kvalitatív jellemzőinek és változásainak,
kölcsönhatásainak ismeretkörébe.
c) A mechanikai, hőtani, elektromosságtani és fénytani ismeretekkel alapozza meg korszerű fizikai
szemléletmódjukat, segítse hozzá őket a technikai eszközök gazdaságos és biztonságos
működtetésének megértéséhez.
d) Tanítsa meg a tanulókat arra, hogy tapasztalataikat és következtetéseiket rögzíteni tudják
szóban, rajzban vagy írásban. Ismertesse meg őket az SI és SI-n belüli mértékegységek
szabatos használatával.
e) Fejlessze megfigyelő-, emlékező-, elképzelő-, rendszerező-, gondolkodóképességüket.
f) A logikus gondolkodás, az összehasonlítás és az ítéletalkotó képesség fejlesztése.
g) Nevelje őket problémalátó és problémamegoldó emberekké.
h) Életkoruknak megfelelő munkaformák alkalmazásával tegye képessé a tanulókat csoportos
munkára, önálló ismeretszerzésre, kísérletek irányított, balesetmentes elvégzésére.
i) Segítse megalapozni a környezetbarát szemléletet, járuljon hozzá a környezetvédelmi
tevékenység tudatosításához.
j) Alapozza meg a tájékozódást a térben, az időben és a különféle anyagok között, valamint
elemi szinten mutassa meg a természettudományok összetartozását, és azok csak közösen
megoldható feladatait.
k) Az absztrakciós képesség fejlesztése azzal, hogy megmutatjuk, hogyan lehet
érzékszerveinkkel közvetlenül nem érzékelhető jelenségekre – a látható körülmények alapján
– magyarázatot adni és szabályszerűséget megállapítani.
l) Jártasság kialakítása elektromos kísérletek elvégzésében, mérésekben, fizikai témájú
grafikonok elemzésében; függő és független változók, ok és okozati összefüggések
keresésében.
m) A történeti vonatkozások megismerésével a kísérletezés, a kutatás fontosságának
hangsúlyozása (Galvani, Volta, Ampére munkássága).

2) Fejlesztési feladatok
a) Összehasonlítás, megkülönböztetés, kézbe vett konkrét tárgyak esetében.
b) Tapasztalatok felidézése, célirányos megfigyelés, kísérletezés közös elemzése. A
megállapítások általánosítása. Modellalkotás, az absztrakció elemei.
c) Köznapi ismeretekhez kapcsolni és rendszerezni a bemutató kísérletek tapasztalatait.
d) A bemutatott kísérletek elemzése, a különbségek megállapítása és következtetések levonása
a látottakból. Logikus gondolkozás.
e) A már tanultak új szempontú bővítése, általánosítása. A mérések és számolások gyakorlati
megvalósítása.
f) A tapasztalatok és kísérletek összekapcsolása. Fogalomalkotás elemi szintű absztrakcióval.
g) Gondolati kísérletekre építés. Valós kísérlettek eredményeinek megfogalmazása. A látottak
általánosítása. Gyakorlati alkalmazás.
h) Irányított tanulói kísérletetek elvégzése, közös elemzése és a legfontosabb megállapítások
megfogalmazása.
i) Észrevenni, hogy az anyagnak két fajtája van: a részecskeszerkezetű és a mező. Analógia,
fokozatos absztrakció.
j) A fogalomalkotásról már meglevő tudás alkalmazása új területen. Kísérleti eredmények
elemzése, általánosítása és matematikai megfogalmazása, kapcsolatteremtés a
matematikában tanultakkal.
k) Változások (részecskeszerkezetre épített) kvalitatív jellemzése, a kisebb, nagyobb egyenlő
viszonyok felismerése. Absztrakció.
l) A fizikában tanultak széles körű kiterjesztése gyakorlati példákon. Nyitás a kémia felé.
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m) Környezetvédelem.
n) Régi ismeret alapján új jelenség értelmezése. Kapcsolat a földrajzzal (pl. a szél), biológiával
(pl. a talaj kialakulása, élet a jég alatt).
o) Megfigyelés, értelmezés a részecskeszerkezettel és energiaváltozással. Kapcsolat a természeti és
gyakorlati jelenségekkel.

3) Egyes évfolyamok tanterve
7. osztály:
8.

Témakör
Anyag, test,
tulajdonság,
mennyiség

Tananyag
A termikus kölcsönhatás kísérleti
vizsgálata és a tapasztaltak
megfogalmazása.
A mechanikai kölcsönhatás vizsgálata
a köznapi tapasztalatok alapján. A
kölcsönhatás fogalmának
általánosítása.
A mágneses kölcsönhatás kísérleti
vizsgálata. A mágneses
alapjelenségek és a mágneses mező
fogalma. Az iránytű működésének
értelmezése.
Az elektromos kölcsönhatás kísérleti
vizsgálata. Az elektromos
alapjelenségek és az elektromos mező
fogalma.
A gravitációs kölcsönhatás
alapjelenségeinek megfigyelése és a
gravitációs mező. A kölcsönhatásról
tanultak összefoglalása.
A korpuszkuláris anyag belső
szerkezete és a halmazállapotok
értelmezése a részecskeszerkezet
alapján.
A testek néhány mérhető tulajdonsága
és az ezeket jellemző mennyiségek
mérése.

Minimum
követelmények
Mélyíteni a
kölcsönhatás fogalmát,
az alapvető jelenségek
ismételt, egyre mélyülő
elemzésével.
A megfigyelő,
kísérletező,
összehasonlító,
ítéletalkotó, általánosító
képesség erősítése a
sokféle jelenség és
változás közös
jellemzőinek
megmutatásával.
Előkészíteni a
természettudományok
tanítását az egyik
legfontosabb és
legáltalánosabb
mennyiség, az energia
elemi szintű
értelmezésével.
Jártasság szinten
tudjanak hosszúságot,
hőmérséklete és időt
mérni.

Minimumot meghaladó
követelmények
Ismerjék fel a
változásokat, a
kölcsönhatásokat és a
kölcsönható
partnereket néhány
egyszerű, közismert
jelenségnél;
tudják, hogy mi a
jellemző a termikus, a
mechanikai, a
mágneses, az
elektromos, a
gravitációs
kölcsönhatásra;
legyenek tisztában
azzal, hogy változás
csak a közvetlen
környezet hatására
jöhet létre;
tudják, hogy az
anyagnak két fajtája
van, a részecske
szerkezetű és a mezők;
tudják, hogy az
anyagoknak testeknek,
folyamatoknak sokféle
tulajdonsága van, és
ezek mennyiségekkel
is jellemezhetők;
tudjanak a részecske
modell alapján
különféle
halmazállapotokat
leírni;
legyenek képesek
irányítással egyszerű
megfigyeléseket,
kísérleteket, méréseket
elvégezni, azokból
következtetéseket
levonni, ezeket
megfogalmazni, és róluk
feljegyzéseket készíteni;
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Az erő, a
tömeg és a
sűrűség

A mozgásállapot-változás okának
felismertetése egyszerű jelenségeknél
és az erőhatás fogalmának
bevezetése, tudatosítása. A
megfigyelőképesség fejlesztése.
A hatás és a következmény
összekapcsolása, a logikai készség
erősítése.
Az erőhatás és a tehetetlenség, mint
tulajdonság értelmezése és
összekapcsolása az erővel illetve a
tömeggel, mint az azokat jellemző
mennyiségekkel.
Az erő és a tömeg mérésének
bemutatása.
A sűrűség fogalom közelítő
pontosságú értelmezése az anyagok
részecskeszerkezete alapján.
Meghatározni a közegben történő
felemelkedés, elsüllyedés, úszás és
lebegés feltételét a sűrűséggel. Az
absztrakciós képesség erősítése.

Energia,
munka,
hőjelenségek

Az energia elemi szintű értelmezése.
Az energia mértékegységének
megismerése, a munka, mint
energiaváltozás fogalma,
legegyszerűbb esetben az energia
kiszámítása.
Megfigyelni és kvalitatív módon
értelmezni a különféle termikus
kölcsönhatásokat, valamint „nő,
csökken” szinten felismertetni a
közben létrejött energiaváltozásokat.
Az energia megmaradási törvény
érvényessége.
Az égés fajtái, égés okozta környezeti
károk, azok csökkentésének
lehetőségei.

Minimum
követelmények
Az energia
mértékegységének
megismerése
érdekében bevezetni a
munka mint
energiaváltozás
fogalmát,
legegyszerűbb esetre
értelmezni a
kiszámításának módját.
Megfigyelni és
kvalitatív módon
értelmezni a különféle
termikus
kölcsönhatásokat,
valamint „nő, csökken”
szinten felismertetni a
közben létrejött
energiaváltozásokat.
Néhány egyszerű
kölcsönhatásnál
értelmezni, hogy az
energiára
megmaradási törvény
érvényes.
Tudjanak jártassági
szinten egyenlő karú
mérleggel tömeget
mérni.
A gyors és lassú égés
fogalma. Tudják, hogy
mind a gyors, mind a
lassú égés kémiai
folyamat, és ezeket a
legegyszerűbb
esetekben ismerjék is
fel.
Az égés okozta
környezeti károk, azok
csökkentésének
lehetősége és
szükségessége.
Halmazállapot
változások.

Minimumot meghaladó
követelmények
A testek
mozgásállapotváltozásának feltétele.
A vizsgált
jelenségeknél ismerjék
fel a kölcsönható
partnereket.
Az erőhatás
mennyiségi jellemzője.
Az erő mérése.
A súly a test által az
alátámasztásra vagy a
felfüggesztésre kifejtett
erőhatás jellemzője.
A testek
tehetetlensége,
összehasonlítása.
A tömeg, jele,
mértékegysége,
megkülönböztetni a
tömeget és a súlyt.
Térfogatot mérése.
Értelmezni a sűrűség
fogalmát, felismerni és
megfogalmazni a
közegben történő
felemelkedés,
elmerülés, úszás,
lebegés feltételét a
sűrűség alapján.
Legyenek jártasak az
egyszerű
kölcsönhatások
megfigyelésében,
elemzésében és a
lényeg felismerésében;
Tudják elemi szinten
jellemezni a
legismertebb
munkavégzések és
termikus
kölcsönhatások közben
létrejött
energiaváltozásokat;
Ismerjék, és mutassák
meg, hogy mit fejez ki
az energia
megmaradásának
törvénye;
Legyenek képesek
felismerni a
munkavégzési
folyamatokat, és a
legegyszerűbb esetben
tudják kiszámítani a
munkát.
A halmazállapotok, a
halmazállapot
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változások, a hőtágulás
és a hőterjedés
magyarázata az anyag
részecskeszerkezetéve
l.
Ismerjék a vizsgált
változások gyakorlati
jelentőségét, előnyös és
káros következményét.
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7. osztály:
Témakör

Tananyag

Az anyag és
néhány
tulajdonsága

Az anyag és a test fogalma. Az anyag
belső szerkezete.
A testek néhány mérhető tulajdonsága
és jellemző mennyiségeik.
A testek állapotváltozásai. A környezet
védelme.
A mechanikai-, termikus-, mágneses-,
elektromos- és gravitációs
kölcsönhatások.

Testek
mozgása

A mozgás viszonylagossága. Pálya, út,
elmozdulás.
Egyenes vonalú egyenletes mozgás
kísérleti vizsgálata. A sebesség fogalma.
A sebesség, az út és az idő
kiszámítása. Az egyenletes mozgás
grafikonjai.
Az egyenletesen változó mozgás
kísérleti vizsgálata. Az átlag- és
pillanatnyi sebesség fogalma. A
gyorsulás.
A szabadon eső test mozgásának kísérleti
vizsgálata és jellemzése. A nehézségi
gyorsulás fogalma.

Minimum
követelmények
Néhány egyszerű
változási folyamat
megfigyelése,
vizsgálata.
Felismertetni és
tudatosítani, hogy
változás csak a
környezet hatására
kölcsönhatás közben
jöhet létre.
Az eddig jártasság
szinten végzett
méréseket (hosszúság,
hőmérséklet, idő)
készség szintre emelni.
Tudatosítani, hogy az
anyagnak két fajtája
van.
Szemléletes képet
kialakítani a
részecskeszerkezetű
anyagokról különféle
halmazállapotukban.
Modellek használata a
megismerésben.
Megmutatni a mérés
jelentőségét és a
tulajdonságok
jellemzését
mennyiségekkel.

Tudatosítani, bővíteni,
egzaktabbá tenni a
transzlációs mozgás
köznapi ismereteit, és
kialakítani a sebesség
mennyiségi fogalmát.
Megmutatni a
kapcsolatot és a
különbséget a jelenség
és annak mennyiségi
jellemzése között.
Megalapozni és alkalmazni
a „viszonylagos” fogalmát.

Minimumot meghaladó
követelmények
Ismerjék fel a
változásokat, a
kölcsönhatásokat és a
kölcsönható
partnereket néhány
egyszerű esetben.
Tudják, hogy mi a
jellemző a termikus-, a
mechanikai-, a
mágneses-, az
elektromos-, a
gravitációs
kölcsönhatásokra.
Értsék meg, hogy a
testeknek, anyagoknak
van közös
tulajdonságuk,
amelyekben
különbözhetnek
egymástól. Az ilyen
tulajdonságokat
mennyiségekkel is
lehet jellemezni.
Tudják a
részecskemodell
alapján a különböző
halmazállapotokat
jellemezni.
Legyenek
képesek irányítással
egyszerű
megfigyeléseket,
kísérleteket, méréseket
elvégezni,
következtetéseket
levonni, azokat
megfogalmazni és
feljegyzéseket végezni.
Kísérletre és
megfigyelésre alapozva
jellemezzék az
egyenletes és a változó
haladó mozgást
kvalitatív módon;
ismerjék és tudják
alkalmazni az
egyenletes mozgás
sebességének,
valamint az
átlagsebességnek a
meghatározási módját
mind algebrai, mind
grafikus úton;
Legyenek képesek
felismeréseikről,
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Tananyag

Dinamika
alapjai

A tehetetlenség fogalma. A
tehetetlenség törvénye és az
inerciarendszer.
A tömeg fogalma és mérése.
A sűrűség fogalma és kiszámítása.
Az erőhatás fizikai értelmezése. Az erő
fogalma és ábrázolása vektorokkal.
Az erő mérése. Rugóerő.
Az erő fajtái: gravitációs erő, a súly, a
súrlódás és közegellenállás.
Az erő-ellenerő, Newton III. törvénye.
Az egy testet érő erőhatások együttes
eredménye. Az egyensúly fogalma.
A forgatónyomaték kísérleti vizsgálata
és kiszámítása.

Minimum
követelmények

A mozgásállapotváltozással járó
kölcsönhatások
ismeretének kísérleti
vizsgálata.
Mechanikai
kölcsönhatások
mélyítése és mennyiségi
jellemzése; az okokozati kapcsolatok
felismertetése és
viszonylagosságuk
tudatosítása (pl. a
hatás-ellenhatás
elnevezésnél).
A mozgás és a
mozgásállapot
különbözőségének
tudatosítása.

Minimumot meghaladó
követelmények
méréseikről, tudásukról
szóban és írásban,
valamint grafikonok,
táblázatok készítésével
beszámolni;
Tudjanak különbséget
tenni a vizsgált
jelenség szempontjából
meghatározó, illetve
elhanyagolható
hatások között (pl. a
szabadesésnél), értsék
az elhanyagolt hatások
és megállapítások
érvényességi határai
között lévő
kapcsolatokat;
Tudjanak megoldani
egyszerűbb feladatokat
a sebességgel
kapcsolatban.
Egyszerű esetekben
ismerjék fel a
mechanikai
kölcsönhatásokat és a
bennük megnyilvánuló
két hatást, valamint azt
a két partnert, amely
ezeket a hatásokat
kifejti;
Tudják dinamikailag
értelmezni a tömeg és
az erő fogalmát,
valamint bevezetni
azok mértékegységeit
statikai módon;
Tudjanak e témakörben
egyszerű feladatokat
következtetéssel és
sűrűségnél képlet
alkalmazásával is
megoldani;
Értsék, hogy az erő
miért iránymennyiség,
és tudják ábrázolni;
Tudjanak különbséget
tenni a gravitációs erő
és a súly között;
Ismerjék a különféle
erőhatásokat, azok
legegyszerűbb
következményeit, és
értsék meg azokban a
közös jelleget, hogy
mindegyik
mozgásállapotváltozást hoz létre;
Ismerjék Galilei,
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Tananyag

Energia,
munka

Az energia fogalma.
A munka fogalma és kiszámítása.
Az emelési munka.
A mechanikai energia fajtái.
Az energia megmaradásának
tudatosítása kvalitatív szintű egyszerű
példákon.
A teljesítmény fogalma és kiszámítása.
Energiatakarékosság és a
környezetvédelem.
A hatásfok és kiszámolása.
Az emelő típusú egyszerű gépek.
A lejtő típusú egyszerű gépek.
Egyszerű gépek a gyakorlatban.

A nyomás

A nyomás fogalma és kiszámítása.
A hidrosztatikai nyomás kísérleti
vizsgálata, a hidrosztatikai nyomást
meghatározó paraméterek.
Pascal törvénye és gyakorlati
vonatkozásai.
A gázok nyomása. A légnyomás. A
gázok nyomása zárt térben.
A nyomáskülönbségeken alapuló
eszközök.
A közlekedőedények. Hajszálcsövek.
Környezetvédelem.
A felhajtóerő kísérleti vizsgálata.
Arkhimédész törvénye. Az úszás,
lebegés, elmerülés feltételei.

Minimum
követelmények

A munka, mint
energiaváltozás fizikai
fogalmának
értelmezése,
kialakítása és
kiszámítása a
legegyszerűbb
esetben.
Egyszerű példákon
keresztül megmutatni
az energia
megmaradását, (pl. az
egyszerű gépeknél);
Ismerje az
energiatakarékosság
környezetvédő
szerepét, ezen
keresztül a
környezetvédelem
fontosságát és
lehetőségeit
Az erőhatás forgás- és
mozgásállapotváltoztató
képességének
felismertetése és
mennyiségi jellemzése.
Az egyensúly
fogalmának bővítése
az egyszerű gépeknél.
Az eddig megismert
erőfogalom bővítése.
Az ok és okozati
kapcsolatok vizsgálata
a nyomás fogalmának
kialakításában.
A folyadékokkal és a
gázokkal kapcsolatos
jelenségek vizsgálata
és azok magyarázata
anyagszerkezeti
ismeretekkel.
A testet érő
erőhatásokról tanultak
mélyítésével és annak
tudatosításával, hogy a
test helyzetét a
folyadékban a testet
érő erőhatások
együttesen határozzák
meg. A folyadék és a
test
sűrűségviszonyának
elemzése.
Ismerjék fel a fizikai
törvények érvényességi

Minimumot meghaladó
követelmények
Newton és Eötvös
Loránd munkásságát.
Tudják a testek állapotát
és állapotváltozását az
energiával, ill.
energiaváltozással
jellemezni;
Ismerjék az energia,
munka, teljesítmény,
hatásfok,
forgatónyomaték,
erőkar fogalmát, jelét,
kiszámítási módját;
Tudják megfogalmazni
az emelő típusú
egyszerű gépek
egyensúlyának
feltételét, és legyenek
képesek egyszerű
feladatokban ezt
alkalmazni;
Tudják megfogalmazni,
mennyiben könnyíti
meg a munkánkat az
egyszerű gépek
használata; ismerjék fel
a gyakorlatban
használatos egyszerű
gépeket;
Ismerjék Joule és Watt
munkásságát.
Ismerjék a nyomás
fogalmát, kiszámítási
módját,
mértékegységét és
gyakorlati
alkalmazásait;
Tudják Pascal
törvényét, és értsék
ennek gyakorlati
vonatkozásait;
Tudják a felhajtóerő
létrejöttének okait és a
nagyságát befolyásoló
tényezőket;
Kísérletek alapján
ismerjék fel és
fogalmazzák meg
Arkhimédész törvényét;
Tudják, hogy mi a
légnyomás; ismerjék a
légnyomás értékeit,
hogy mitől függ a
légnyomás nagysága,
illetve milyen eszközzel
mérjük;
Ismerjék a
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Hőtan

Tananyag

A hőtágulás jelensége szilárd,
cseppfolyós és légnemű
halmazállapotú testeknél.
A hőtágulás gyakorlati jelentősége.
A hőterjedés fajtái (hővezetés,
hősugárzás, hőterjedés).
A belső energia fogalma és növelése
súrlódási munkával és termikus
kölcsönhatás közben.
A fajhő, a hőmennyiség és az égéshő
fogalma és meghatározása.
Halmazállapot-változások.
Olvadáspont, fagyáspont, forráspont,
olvadáshő, párolgáshő, forráshő.
A halmazállapot-változás közben
bekövetkező energiaváltozások
kiszámítása.
Hőerőgépek.

Minimum
követelmények
hatását a
közlekedőedények és a
hajszálcsövek
összehasonlítása
alapján.
A hőjelenségek
kísérleti vizsgálata,
értelmezése.
A belső energia
fogalmának ismerete.
Hőtani folyamatok
környezetkárosító
hatása (égés).
Az egyes természeti
jelenségeknél
lejátszódó hőtani
folyamatok elemzése
(szél keletkezése,
halmazállapotváltozások).

Minimumot meghaladó
követelmények
legfontosabb
nyomáskülönbségeken
alapuló eszköz
működési elvét és
gyakorlati
alkalmazását;
Az energiaváltozás két
módja: termikus
kölcsönhatás,
munkavégzés;
A munka és a hő
kiszámításában
legyenek jártasak,
ismerjék az ehhez
szükséges fizikai
mennyiségeket;
Tudják alkalmazni az
energia megmaradás
törvényét a hőtani
feladatoknál;
Ismerjék a hőerőgépek
működésének
alapelvét.

8. osztály:
Témakörök
Elektromos
alapjelenségek:
áramerősség,
feszültség.

Tananyag
A testek részecskéinek
szerkezete: elektron, proton,
neutron, ion.
Elektrosztatikai alapjelenségek.
A testek elektromos állapota:
vonzás, taszítás, elektrontöbblet,
elektronhiány. Elektromos töltés.
Vezetők, szigetelők.
Az elektromos áram. Az
áramerősség.
Az elektromos áramkör és részei.
Egyszerű áramkörök
összeállítása. Az áramerősség
mérése.
Az elektromos mező munkája. A
feszültség és mérése.

Minimum
követelmények
Az elektromos
tulajdonságú
részecskék létezése.
Annak tudatosítása,
hogy az elektromos
mező anyag és ezért
kölcsönhatásra
képes; az elektromos
vonzás és taszítás
értelmezése.
Bővíteni a
kölcsönhatás
fogalmát annak
felismertetésével,
hogy az elektromos
tulajdonságú
részecskék rendezett
mozgását az
elektromos mező
hozza létre.
Az anyagok
tulajdonságainak és a
folyamatok
jellemzőinek
mennyiségi
meghatározása.
Jártasság kialakítása
elektromos kísérletek

Minimumot meghaladó
követelmények
Tudják értelmezni a
testek elektromos
állapotát, tudják, hogy
az elektromos állapotú
testek körül – hatásai
alapján felismerhető –
elektromos mező van;
Értsék, hogy az
elektromos töltés az
elektromos állapot
mennyiségi jellemzője;
Ismerjék az elektromos
töltés alapján az
áramerősség fogalmát,
kiszámítási módját és
mértékegységét;
Tudjanak különbséget
tenni az elektromos
vezető és szigetelő
anyagok között;
Tudjanak kapcsolási
rajzzal megadni
egyszerű áramköröket.
Ismerjék fel, hogy az
elektromos mező
munkavégzésre képes;
Tudják értelmezni a
feszültséget.
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Tananyag

Elektromos
ellenállás, az
elektromos áram
hatásai.

Az elektromos fogyasztók
ellenállása. Ohm törvénye.
Fogyasztók soros és
párhuzamos kapcsolása.
Elektromos vezetők ellenállását
meghatározó tényezők.
Ohm törvényével kapcsolatos
egyszerű feladatok.
Az elektromos áram hőhatása és
a hőhatásokon alapuló
elektromos eszközök.
Az elektromos áram kémiai és
élettani hatása. Balesetmegelőzés.
Az elektromos áram mágneses
hatása. A mágneses hatáson
alapuló esz-közök.
Az elektromos folyamatok
teljesítménye. Az elektromos
berendezések fogyasztása.

Minimum
követelmények
elvégzésében,
mérésekben, fizikai
témájú grafikonok
elemzésében.
Ismerjék az
elektromossággal
kapcsolatos balesetmegelőzési
szabályokat és
azokat tudatosan
alkalmazzák;
A történeti
vonatkozások
megismerésével a
kísérletezés, a
kutatás
fontosságának
hangsúlyozása
(Galvani, Volta,
Ampére
munkássága).
Ismerje, hogy a
fémes vezető helyhez
kötött „részecskéi”
akadályozzák a
szabad elektronokat
egyirányú
mozgásukban.
Felismertetni, hogy
egy szóval vagy
kifejezéssel
(elektromos
ellenállás) több
fogalmat is
megnevezhetünk.
Ohm törvényének
(I~U) kísérleteken
alapuló vizsgálata.
Az elektromos áram
hatásainak
felismerése, kísérleti
vizsgálata és
elemzése.
Az elektromos áram
hatásain alapuló
közismert gyakorlati
alkalmazások fizikai
értelmezése.
A balesetvédelmi és
megelőzési
szabályok értelmi
alapon történő
elfogadtatása.
A környezetvédelem és
az energiatakarékosság
jelentőségének
megértetése.

Minimumot meghaladó
követelmények
Rendelkezzenek
megfelelő jártassággal
a feszültségmérésben;
Tudjanak egyszerű
feladatokat megoldani
az áramerősség és a
feszültség
témakörében;
Ismerjék a villám
keletkezésének okait,
veszélyes voltát, a
villámhárító lényegét
és a balesetvédelmi
szabályokat.

Értsék és jól
alkalmazzák az
elektromos ellenállás
kifejezést mindhárom
változatban; ismerjék
az elektromos
ellenállás fogalmát,
mennyiségi jellemzőjét,
annak jelét, kiszámítási
módját és
mértékegységét;
Legyenek jártasak az
Ohm törvény
alkalmazásában és a
vele kapcsolatos
egyszerű feladatok
megoldásában, tudják
értelmezni, hogy a
fogyasztó milyen
adataitól függ
elektromos ellenállása;
Tudjanak ábrázolni
kapcsolási jelek
alkalmazásával,
létrehozni különféle
áramköröket, sorosan
és párhuzamosan
kapcsolt fogyasztók
esetében nevezzék
meg a feszültségek,
áramerősségek és
ellenállások
kapcsolatait, ismerjék
a helyettesítő
ellenállás fogalmát;
–ismerjék fel és
nevezzék meg az
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III.
Elektromágneses
indukció,
váltakozó áram.

Tananyag

Az elektromágneses indukció.
Az indukált feszültség és áram.
A váltakozó áram létrehozása,
jellemzői és hatásai.
A transzformátor és gyakorlati
alkalmazásai.
Az elektromos hálózat.
Elektromos energiaellátás.
Az energiatakarékosság
gyakorlati megvalósítása.
Környezetvédelem.

Minimum
követelmények

Az anyag fogalmának
bővítése a mágneses
és az elektromos
mező
kölcsönhatásának
vizsgálatával.
Az energia
megmaradás
értelmezésének
bővítése az
elektromágneses
indukció kapcsán.
Az elmélet és a
gyakorlat
kapcsolatának
bemutatása Faraday,
valamint Bláthy, Déri,
Zipernovszky
munkássága alapján.
Az elektromos
áramforrások
összehasonlítása
környezetvédelmi és
gazdaságossági
szempontból.
Ismerjék és
tudatosan
alkalmazzák a
baleset-megelőzési
szabályokat;

Minimumot meghaladó
követelmények
iskolai eszközöknél és
közvetlen
környezetükben az
elektromos áram
hatásait, azok
következményét,
hasznát és esetleges
veszélyét;
Tudjanak elektromos
munkát és
teljesítményt számolni,
értsék, mit mutat a
„villanyóra”, milyen
mennyiség
mértékegysége a kWh,
tudjanak egyszerű
feladatokat megoldani
az elektromos
teljesítmény
témakörében;
Ismerjék fel a különféle
módon megvalósuló
elektromágneses
indukciót, és nevezzék
meg a folyamat
résztvevőit;
Tudják, hogy az
indukált elektromos
mező elektromos
áramot hozhat létre;
Olyan technikai
megoldások elve,
amelyekkel váltakozó
áramot lehet
létrehozni;
Tudják kvalitatív
módon jellemezni az
indukált feszültséget
és a váltakozó áramot;
Nevezzék meg a
váltakozó áram
hatásait, előnyeit, és
tudják a különbségeket
az egyen- és a
váltakozó áram között;
Az elektromágneses
indukció
leggyakrabban
használt alkalmazásai;
Ismerjék a
transzformátor
felépítését, működését
és szerepét, tudjanak
egyszerű feladatokat
megoldani ebből a
témakörből;
Ismerjék az elektromos
áram szerepét a

491

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakörök

Fénytan

Tananyag

Fényforrások. A fény és
tulajdonságai. A fény egyenes
vonalú terjedése, a fény
sebessége, árnyék jelenség.
A fényvisszaverődés kísérleti
vizsgálata, a fényvisszaverődés
törvényei.
Sík- és gömbtükrök képalkotása,
gyakorlati alkalmazásai.
A fénytörés kísérleti vizsgálata.
Fénytörés törvényei. Fénytörés
prizmán.
Lencsék képalkotásának kísérleti
vizsgálata.
A lencsék gyakorlati
alkalmazása.
Optikai eszközök működése. A
látás fizikája.
A fehér fény színekre bontása.
Testek színe.

Minimum
követelmények

Annak tudatosítása,
hogy a fény anyag,
mely kölcsönhatásra
képes.
Legyen ismerete a
fény terjedési
törvényeiről,
különböző
közegekkel való
kölcsönhatásairól,
terjedési irányának
változásairól, optikai
eszközök
működéséről.
A látás fizikájának
értelmezése és a
testek színeinek
magyarázata. A szem
védelme.

Minimumot meghaladó
követelmények
környezetvédelemben;
Ismerjék a magyar
fizikusok és mérnökök
munkásságát.
Tudjanak
magyarázatot adni a
Nap- és
Holdfogyatkozás
jelenségeire;
Tudják értelmezni a
fénytörés és
fényvisszaverődés
jelenségeit, törvényeit
és ezek
megvalósulását
különféle optikai
eszközökben;
Ismerjék a síktükör, a
domború és homorú
tükör, a gyújtópont, a
gyújtótávolság, a
valódi és látszólagos
kép, a domború és
homorú lencse, a
prizma fogalmát.
Legyenek jártasak a
képszerkesztésben, a
nevezetes
sugármenetek
alkalmazásában;
Ismerjék a szemhibák
korrekcióját, a dioptria
fogalmát.
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Kémia

1) Általános nevelési célok
a) Elsődleges cél a kémia megszerettetése
b) A tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a szemléleti és műveltségi tartalmat, amely a XXI. Századi
kultúrált ember számára szükséges
c) Jussanak el a környezetben megjelenő, és a mindennapi tevékenységben felhasznált kémiai anyagok
sajátságainak, hatásainak, alkalmazásainak megértéséhez
d) A kémia segítsen a mindennapok anyagainak a tudatos felhasználásában, és az azokkal kapcsolatos
balesetvédelmi rendszabályok alkalmazásában
e) Járuljon hozzá a tanulók természetképének formálásához, a környezettudatos magatartás kialakításához.
Komplex természetbarát szemléletet kell, hogy adjon
f) Tárja fel az egyéni képességeket az alábbi területeken:
(1) gondolkodási műveletek (megfigyelő képesség, ok-okozati viszonyok felismerése stb.)
(2) mozgáskoordinációt (kísérletek végrehajtása)
(3) kommunikáció (szaknyelv használata)
(4) önálló ismeretszerzés, együttműködés másokkal
(5) hatékony tanulási módszerek kialakítása
(6) esztétikai igények
g) Járuljon hozzá a tanulók személyiségének kialakulásához
h) Segítse a pályaválasztást
i) Világhírű magyar tudósok munkásságának megismertetésével erősítse a nemzeti önbecsülést

2) Fejlesztési feladatok
a) Járuljon hozzá a természettudományos műveltség megalapozásához,a tanulók legyenek tisztában az
anyagi világ egységével, illetve sokrétűségével, a kémia tudománytörténet nagy felfedezéseivel.
b) Fejlessze a természettudományos és komplex gondolkodást. Az anyag tulajdonságainak a szerkezeten
alapuló magyarázatával, az anyagszerkezet és az anyagi átalakulások valamint az energiaváltozások
közötti kapcsolatok feltárásával. A tanulók kapcsolják ismereteiket más társtudományokhoz.
c) Mutassa be a kémia gyakorlati jelentőségét, a hétköznapokban betöltött szerepét, valósuljon meg a
mindennapi életben nélkülözhetetlen ismeretek készségszintű alkalmazása.
d) Támaszkodjon a lehető legnagyobb mértékben a közvetlen tapasztalatokra, az önálló kísérleti munkára.
A tanulók ismerjék és egyszerű műveletekre tudják használni a kémia eszközeit.
e) Segítse elő a gondolkodásra nevelést és a problémamegoldó képesség fejlesztését.
f) Alakítson ki megfelelő önállóságot a számítási feladatok megoldásában, az ábrák, táblázatok,
grafikonok adatainak elemzésében, legyenek képesek következtetéseket megfogalmazni.
g) Készítse fel a tanulókat a továbbtanulásra, illetve a gyakorlati éltben való részvételre. Fejlessze a
hatékony tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket.
h) Járuljon hozzá az állandó önművelés iránti igény felkeltéséhez és fejlesztéséhez, a tanulók legyenek
képesek önálló ismeretszerzésre, véleményalkotásra, az információk értékelésére.
i) Alapozza meg a korszerű környezetbarát szemlélet elsajátítását, a szerzett tapasztalatokkal és azok
elemzésével járuljon hozzá a környezetünkkel szembeni felelős magatartás kialakításához.
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3) Egyes évfolyamok tanterve
7. osztály:
Témakör
Bevezető
ismeretek

Tananyag
A kémia tárgya, a kísérletek. Kémia és
környezetvédelem. Balesetvédelem.
Anyagok tulajdonságai és változásai
(fizikai és kémiai tulajdonságok és
változások). Halmazállapotok,
halmazállapot változások.
Anyagok csoportosítása különböző
szempontok szerint (eredet, származás,
életjelenségek és összetétel).

Minimum
követelmények

Halmazállapotok. Fizikai
és kémiai tulajdonságok
illetve változások
megkülönböztetése
konkrét példákon.
Konkrét anyagok
csoportosítása összetétel
szerint. Alapvető
fogalmak ismerete.

Keverékek

Keverék és elegy fogalma.
Gáz halmazállapotú keverékek, a levegő, a
levegő szennyezése.
Folyékony keverékek, a természetes vizek.
Az oldatok, mint folyékony keverékek. Az
oldódás feltételei. Az oldatok töménysége,
tömegszázalék számítása.
Szilárd keverékek. Hulladékokkal
kapcsolatos környezetszennyezési
problémák.
Keverékek szétválasztása, a víz tisztítása.

Keverék és elegy
fogalmának
ismerete
és használata.
A levegő és a víz
tulajdonságai,
felhasználása, élettani
hatása, szennyezései.
A tömegszázalék
jelentése, adott
töménységű oldatok
elkészítésének módja.
Szétválasztási műveletek
gyakorlati felismerése.
Kísérleti alapszabályok
ismerete, alkalmazása.

Az atom
felépítése

A vegyjel jelentése, használata.

25-30 leggyakoribb
elem
vegyjelének
ismerete
Az atom összetétele
(elemi részecskék), fő
részei, semlegessége.
A külső elektronok
jelentősége.
Fontosabb nemesgázok
tulajdonságai, stabil
szerkezetből adódó
következmények.
Rendszám,
protonszám,
elektronszám,
tömegszám
fogalma,
leolvasása
a
periódusos rendszerből
konkrét esetekben.
A
periódus
és
főcsoport jelentése.

Az atom fogalma, atommodellek. Az
atom és az elektronburok felépítése, fő
részei. Az atom semlegessége.
Nemesgázok jelentősége,
tulajdonságaik, felhasználásuk. Stabil
nemesgáz szerkezet.

A periódusos rendszer rövid története
(Mengyelejev), felépítése. A
rendszerből leolvasható fontos adatok:
rendszám, tömegszám, relatív
atomtömeg, periódusszám és
főcsoportszám. A vegyérték elektronok
jelentősége.

Minimumot meghaladó
követelmények

Anyagok
csoportosítása
különböző szempontok
szerint,
fogalmak
ismetere,
helyes
használata.
Fogalmak pontos
ismerete, használata.
Példák gáz, folyékony és
szilárd keverékekre.
Tömegszázalékos
számítások (összetett
feladatok).

Ritkábban használt
elemek vegyjele.
Az atom és az elemek
fogalmának kibővítése.
Az atom részeivel
kapcsolatos fogalmak
ismerete, helyes
használata, jelentőségük.
Az elektronszerkezet
ábrázolása.
Összefüggések ismerete
és alkalmazása az
atomszerkezet és a
periódusos rendszer
között.
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Témakör
Az elemek

Nemfémoxidok

Tananyag
A fémek:
A fémek általános tulajdonságai,
fémes kötés, fémrács. Fontosabb
fémek (vas, alumínium, réz, cink, ólom,
higany, nemesfémek, alkálifémek,
alkáli földfémek) tulajdonságai,
előfordulása, felhasználása, élettani
hatása.
Fémötvözetek. A korrózió,
korrózióvédelem.
Fémek anyagmennyisége.
A nemfémek:
A nemfémek általános tulajdonságai,
kovalens kötés, molekula. A képlet
fogalma és fajtái. Atomrács és
molekularács, ezekből eredő
tulajdonságok. Fontosabb nemfémek
(hidrogén, klór, oxigén, ózon, nitrogén,
kén, foszfor, szén) tulajdonságai,
előfordulása, felhasználása, élettani
hatása.
Nemfémek, elemmolekulák
anyagmennyisébe.
Vegyületek fogalmának kiegészítése,
az oxidok.
Az égés folyamata, mint kémiai
reakció: fajtái, feltételei, mint oxigénnel
való egyesülés, energetikája. A víz
bontása, mint kémiai reakció.
Az atomok elektronvonzó
képességének okai, változása a
periódusos rendszerben. A kovalens
kötés és a molekulák polaritása.
Fontosabb nemfém-oxidok (víz, a
szén, a kén oxidjai, nitrogén-, foszforoxid) képlete, keletkezése, fizikai
tulajdonságai, előfordulása,
felhasználása, élettani hatása.
Környezetvédelmi vonatkozások.
Vegyületek anyagmennyisége.

Minimum
követelmények
Fontosabb fémek
alapvető tulajdonságainak
(fizikai tulajdonságok,
felhasználás, élettani
hatás) ismerete.
Az anyagmennyiség
mértékegysége, egyszerű
számítások az
anyagmennyiség körében.

Minimumot meghaladó
követelmények
Összefüggés szerkezet és
tulajdonság között.
Gyakoribb ásványok,
ötvözetek,
korrózióvédelmi eljárások
ismerete.
Összetettebb számításos
feladatok az
anyagmennyiség körében.

Fontosabb nemfémek
alapvető tulajdonságainak
(fizikai tulajdonságok,
felhasználás, élettani
hatás) ismerete.
Elemmolekulák neve,
képletének ismerete.
Egyszerű számítások az
anyagmennyiség körében.
Tanult elemek
csoportosítása.

Összefüggés szerkezet és
tulajdonság között.
Allotróp módosulatok a
természetben.
Összetettebb számításos
feladatok az
anyagmennyiség körében.

Az égés feltételei.
Fontosabb nemfémoxidok ismerete: név,
képlet, alapvető
tulajdonságok, élettani
(környezeti) hatás,
felhasználás.
Az anyagmennyiség
értelmezése, használata
vegyületek esetén is.
Egyszerű számítások.
Az egyenletírás elemi
lépései. Tanult kémiai
reakciók csoportosítása,
kiindulási és keletkező
anyagok megnevezése.

Vegyületekkel és kémiai
reakciókkal kapcsolatos
fogalmak pontos
ismerete, használata.
Összefüggés szerkezet és
tulajdonság között.
Összetettebb számítási
feladatok az
anyagmennyiség
témakörében.
Reakcióegyenletek írása,
rendezése, elemi
sztöchimetrikus
számítások.

Minimum
követelmények
Egyszerű ionok
keletkezése, neve,
jelölése.
Fontosabb fém-oxidok
ismerete: név, képlet,
alapvető tulajdonságok,
felhasználás.
Az anyagmennyiség és
tömegszázalékos
összetétel értelmezése,
egyszerű számítások.

Minimumot meghaladó
követelmények
Redoxi folyamatokkal
kapcsolatos fogalmak
ismerete, helyes
használata.
Fémek előállításának
alaplépései.
Összetettebb számítási
feladatok az
anyagmennyiség
témakörében.
Reakcióegyenletek írása,

8. osztály:
Témakör
Fém-oxidok

Tananyag
Ionok keletkezése, töltése, jelölése.
Ionkötés, ionrács. Ionvegyületek,
képlete.
Fontosabb fém-oxidok (magnézium-,
kalcium-, alumínium-, vas-oxidok)
keletkezése, fizikai tulajdonságai,
előfordulása, felhasználása.
Fémek előállítása, oxidáció és
redukció értelmezése.
Ionvegyületek anyagmennyisége,
tömegszázalékos összetétele.
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Tananyag
Kémiai egyenletek írása,
tömegmegmaradás törvénye.

Bázisok

Bázisok keletkezése, kémhatásuk
vizsgálata indikátorokkal. Összetett
ion, hidroxid-ion, lúgos kémhatás.
Lúgok és bázisok. Disszociációjuk
vízben, protolitikus folyamatok.
Ipari szempontból fontos bázisok
(nátrium-, kalcium-, alumínium-,
ammónium-hidroxid) fontosabb
tulajdonságai, felhasználásuk, élettani
hatásuk, balesetvédelmi szabályok.

Savak

Savas oldatok vizsgálata indikátorral,
sav, savas kémhatás. Savak
disszociációja, az oxónium-ion.
A kémhatás számszerű kifejezése, a
pH-skála.
A víz amfotériája, semleges kémhatás.
Savak kémiai tulajdonságai, kémiai
reakciók, fémek redukáló sora.
Fontos savak (sósav, kénessav,
kénsav, salétromsav, szénsav)
tulajdonságai, keletkezése,
felhasználása, élettani és környezeti
hatása, kezelésükkel kapcsolatos
rendszabályok.

Sók

Sók fogalma, csoportosítása, képletük
írása, elnevezésük.
Sók keletkezése különböző kémiai
reakciókban.
Ismerkedés a kloridok, nitrátok,
karbonátok, szulfátok és foszfátok
fontosabb képviselőivel, ezek
tulajdonságai, előfordulása,
felhasználása, élettani és környezeti
hatása.

Háztartásunk szervetlen anyagai
(vízkeménység, tisztítószerek,
sütőporok stb.).
Megismert környezetszennyezések
rendszerezése, környezetszennyező
anyagok fogalma: szmog, savas eső,

Minimum
követelmények
Az
egyenletírás
elemi lépései. Tanult
kémiai reakciók és
oxidok csoportosítása.
Kísérletek és
tulajdonságok pontos
megfigyelése.
A kémhatás, mint kémiai
tulajdonság, a tanult
indikátorok
színváltozásai.
Fontos bázisok ismerete:
név, képlet, alapvető
tulajdonságok,
felhasználás, élettani
hatás. Ionok jelölése,
neve.
Egyszerű protolitikus
reakciók menete.
Kísérletek és
tulajdonságok pontos
megfigyelése.
A tanult indikátorok
színváltozásai.
Redukáló sor használata.
Fontosabb savak
ismerete: név, képlet,
alapvető tulajdonságok,
felhasználás, élettani
(környezeti) hatás. Savak
kezelésével kapcsolatos
balesetvédelmi
rendszabályok.
Egyszerű protolitikus
reakciók menete,
reakcióegyenletek írása.
Egyszerű
(anyagmennyiségre,
összetételre vonatkozó)
számításos feladatok.
Ionvegyületek képlete.
A konyhasó, pétisó,
mészkő, szódabikarbóna,
rézgálic és gipsz alapvető
tulajdonságai,
előfordulása,
felhasználása, élettani
(környezeti) hatása.
Tanult
reakcióegyenletek
felírása,
mennyiségi
viszonyaik.
Háztartásban előforduló
vegyszerek (hypo,
klórmész, sósav)
ismerete, balesetmentes
kezelése.
Méregjel (piktogramok)

Minimumot meghaladó
követelmények
rendezése, elemi
sztöchimetrikus
számítások.
Bázisokkal,
protolitikus
folyamatokkal
kapcsolatos fogalmak
ismerete,
helyes
használata.
Összefüggés oldhatóság
és kémhatás között.
Reakcióegyenletek írása,
rendezése, elemi
sztöchimetrikus
számítások.

Savakkal
kapcsolatos fogalmak
ismerete,
helyes
használata.
Savak kémiai
tulajdonságainak
általános
megfogalmazása,
szabályok alapján
reakcióegyenletek
felírása, mennyiségi
rendezése.
Elemi sztöchimetrikus
számítások.

Ionvegyületek képletével
kapcsolatos szabályok
alkalmazása.
Sók keletkezését
eredményező
reakcióegyenletek felírása
a reakciótípusok
általánosítása alapján.
Kloridok, nitrátok,
karbonátok, szulfátok és
foszfátok néhány
képviselőjének ismerete.
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Témakör

Tananyag
üvegházhatás, ózonlyuk,
mocsarasodás, termikus szennyezés.

Hétköznapok szerves
anyagai

Szerves vegyületek fogalma,
összetétele, környezetünk szerves
anyagai.
Háztartási és ipari energiahordozók,
azok környezeti hatásai.
A szénhidrogének fogalma, a földgáz
és kőolaj, kőolaj finomítás.
Fontosabb szerves vegyületek (metán,
etilalkohol, ecet) tulajdonságai,
keletkezése, felhasználása, élettani
hatása.
Ismerkedés a szerves vegyületek
egyéb csoportjaival: zsírok, olajok,
egyszerű és összetett szénhidrátok,
fehérjék.
Háztartásunk szerves anyagai
(tisztítószerek, mosószerek,
folttisztítás, élelmiszerek,
tartósítószerek, növényvédő szerek,
festékek és műanyagok), ezek
környezetszennyező hatása.

Minimum
követelmények
ismerete
A környezetszennyezés
következményeinek
felismerése,
környezettudatos
magatartás kialakítása.
Energiaforrásaink
környezeti hatása, földgáz
és kőolaj felhasználása.
Metán, etanol és ecetsav
tulajdonságai,
mindennapi alkalmazása,
élettani hatása.
Zsírok, olajok,
szénhidrátok, fehérjék
alapvető tulajdonságai,
felhasználása, élettani
szerepe. Mérgezések oka,
az emésztés, a láz
veszélyei, szerepe.

Minimumot meghaladó
követelmények

Szerves kémiával
kapcsolatos alapvető
fogalmak (telített,
telítetlen, funkciós
csoport, stb.) ismerete,
szerves vegyületek
csoportosítása.
Kőolaj és földgáz
feldolgozásának
alapelvei.
Példák ismerete
különböző oxigén
tartalmú szerves
vegyületekre.

Háztartásban előforduló
szerves eredetű
vegyszerek ismerete,
balesetmentes kezelése,
élettani hatása.
Környezetszennyezé
sek (kőolaj, festékek,
műanyagok,
növényvédő szerek).
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Informatika

1) Általános nevelési célok
a) Az informatika rohamos fejlődése a társadalmat átalakítja, cél, hogy a tanulók az új
körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. Tudatosítani kell a tanulókban, az
információszerzés, -feldolgozás, és –felhasználás etikai szabályait is.
b) A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika
iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, melyek lehetővé teszik a tanulók
helyes
informatikai szemléletének
kialakítását, tudásuknak, készségeiknek
és
képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a
mindennapi életben és a munkában. Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze,
képes bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba.
c) Fontos, hogy a tanulókban kialakítsuk informatikai ismereteik folyamatos megújításának
igényét. Az új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű
probléma megoldási lehetőségeket biztosít. Hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs
lehetőségeket nyújt, például: web, csevegés, e-mail.
d) A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a
balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. A berendezésekkel fegyelmezetten,
a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Sajátítsa el a számítógép-kezelés
alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudja
kezelni a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és
információhordozók használatában.
e) Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; tudjon információt
különféle formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak
(szöveges, hangos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett információit legyen képes
kiértékelni és felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyvés médiatár, az Internet használatában.
f) Értse a közvetlen és a közvetett (technikai) kommunikáció lényegét.
g) Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az
operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a programés adatvédelem szabályait.
h) Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot
teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati
szolgáltatások alkalmazásával, tudjon oktatóprogramokat használni.
i) Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes
megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására,
különböző formában való megjelenítésére.
j) Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek,
eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.
k) Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló
tevékenységek algoritmizálható részleteit. Használja helyesen a logika bizonyos elemeit (és,
vagy, nem, ha … akkor …).
l) Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes
értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok közötti
összefüggéseket.
m) Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, a programok használatának jogi és etikai
alapjait. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ
informatikai kultúrájának fejlődésében.
n) Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító,
személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái).
o) Fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására,
az információk elérésére, kritikus szelekciójára.
p) Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait.
Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat
szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit.
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q) A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló
használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk újabb és újabb
ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában.
r) Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai megoldásához és
mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő
segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár
katalógusaiban, adatbázisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott
szempontok alapján belőlük információkat szerezni és elvégzett munkájáról beszámolni.
Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni.
s) Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas
eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a
lakóhelyi közkönyvtárat is.
t) Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök
kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit. Az informatika rohamos fejlődése a
társadalmat átalakítja, cél, hogy a tanulók az új körülményekhez alkalmazkodni tudjanak.
Tudatosítani kell a tanulókban, az információszerzés, feldolgozás, és felhasználás etikai
szabályait is.
u) Fontos, hogy a tanulókban kialakítsuk informatikai ismereteik folyamatos megújításának
igényét.

2) Fejlesztési feladatok
a) A tanmenet alkalmazása folyamán ügyeljünk arra, hogy az újonnan belépő feladattípusok és
tevékenységformák mindig gyakorlati formában jelenjenek meg, azaz a tanulók a működő
gépeken ismerjék meg a billentyűzet és az egér alapszintű kezelését; a személyi számítógép
legfontosabb perifériáit; a jelek értelmezését a számítógépen.
b) Hasonló módon az alkalmazások használata közben kerüljenek elő a számítógépes
ismeretek, az operációs rendszer használata: a program indítása, a felhasználói felület
kezelése, az általánosan alkalmazott jelek értelmezése, a menüpont kiválasztása, a parancs
kiadása, kiválasztás visszavonása tevékenységek. Ezzel a megoldással nem csak
élvezetessé tesszük ezen ismeretek oktatását, hanem időt is nyerünk, és hatékonyabban
rögzülnek a tevékenységek. A munka során persze felmerülhetnek egyéb tevékenységek is,
ezeket bátran végezzük, végeztessük el, de számon már ne kérjük.
c) A hálózati munka néhány speciális ismeretet igényel. Ennek megfelelően célunk legyen a
jelszóval védett azonosító használata, az iskolai hálózatba való be- és kilépés megtanítása, a
hálózati környezetben való munka alapszabályainak megismertetése.
d) Az algoritmusok és adatok témakört a tanulók mozgásigényére és adottságaira alapozva a
tervezi meg a tanterv. A LOGO nyelv pedagógia értékei nem vitathatók. Ha ebben az
életkorban ezt ötvözzük a teknőc eljátszásával, akkor különösen hatékony eszköz lehet. A cél
elsőként a hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő, egyszerű
LOGO algoritmusok bemutatása, értelmezési, végrehajtási képességének fejlesztése. Ennél
továbbmutat az adattípusok előkészítésére a matematikai ismeretek fejlődésével az egész
számok, szöveges és rajzos adatok megkülönböztetése.
e) Hasonló előkészítő munka a személyi adatok gyűjtése; néhány adat lejegyzése, sorba
rendezése, szám és szöveges adatok megkülönböztetése, a megfelelő információ kikeresése
egy adathalmazból. E témakör már a könyvtári informatikához csatlakozik jobban, az iskolai
könyvtár bemutatása, annak katalógusrendszere, mint adattár is lehet példa.
f) Az utolsó nagy témakör a szöveg- és ábraszerkesztés. Ebben az életkorban nincs értelme
szétválasztani, hisz a használt és oktatási célra készített alkalmazások ezeket egyben kezelik.
A cél az, hogy itt a rajzoló- és a szövegszerkesztő program – azaz egy alkalmazás –
alapszintű kezelésének megtanítása, egyszerű rajzok és szöveges dokumentumok készítése
számítógéppel. Feladatként valamilyen hazavihető, hosszabb távon is megőrizendő és
megmutatható terméket állítsunk elő, például illusztrációt, tematikus rajzot, meghívót
készítsünk, amelyet a szülők, tanulótársak is látnak. Emiatt fontos tevékenység a
dokumentumok nyomtatása, mentése segítséggel.
g) Hálózat használata esetén e témakörbe sorolható be a webszolgáltatás használata, amelyen
belül a böngésző indítása, adott webhely címre való ugrás, mozgás a weboldalon, ugrópont
felismerése, kiválasztása, használata mind önállóan elvégzendő tevékenységgé váljon.
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3) A nem szakrendszerű oktatásban fejlesztendő kompetenciák
a) Digitális kompetenciák:
(1) Folyamatábrák, algoritmusok
(2) Interaktív programok használata
(3) Alapfokú hardverismeret
(4) Infokommunikácós eszközök használata
(5) A feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő hardver és szoftver kiválaszása
(6) Grafikus operációs rendszer felhasználói szintű ismerete
(7) Állományműveletek felhasználói szintű ismerete
(8) Adatok, dokumentumok archíválása
(9) IKT-eszközök használata információszerzéshez
(10)Hálózati alapismeretek
(11)Célzott keresés adatbázisokban
(12)Irodai programcsomag alapfokú ismerete
(13)Az IKT-eszközök felhasználása (dokumentumszerkesztés, számítások,
diagramok)
(14)Adatcsere IKT-eszközök között
(15)Analóg adathordozók digitalizálása
(16)Informatikai biztonság, adatbiztonság
(17)e-kereskedelem ismerete
b) Egyéb, informatikában fejleszthető kompetenciák:
(1) Biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek (balesetvédelem,
ergonómia)
(2) Lényegkiemelés
(3) Finommotoros mozgás fejlesztése
(4) Értő olvasás, lényegkiemelés
(5) A helyesírás fejlesztése
(6) Mások számára is könnyen értelmezhető „végtermék” előállítása
(7) Esztétikus megjelenésű dokumentumok készítése

4) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály:
Témakör

Tananyag

Informatikai
alapok

Az információ. Információátvitel (telefon).
A jelek világa. Titkosírások.
A számítógép és perifériái (billentyűzet,
egér, monitor, lemezmeghajtó).

Operációs
rendszer
használata

Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása,
eligazodás, mozgás a háttértáron.
Állomány keresése, másolása.
Hálózati belépés és kilépés módja.
Programok futtatása

Minimum
követelmények
Gyakorlati ismeretek.
Legyen képes kezelni a
billentyűzetet, egeret. A
számítógép
balesetmentes, helyes
használata
Legyen képes
könyvtárak váltására,
létrehozására,
törlésére.

Minimumot meghaladó
követelmények
Egyszerű titkosírások
alkalmazása.
A többi eszköz
szerepének megértése.

Háttértárak és
könyvtárak váltása,
könyvtárba való
belépés, mozgás a
könyvtárstruktúrában
önállóan. Ismert helyen
lévő állomány
megkeresése,
másolása más
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Témakör

Hálózati
ismeretek

Algoritmusok
és adatok

Tananyag

Hálózati azonosító és jelszó szerepe.
Belépés és kilépés módja.
A hálózat használatának alapszabályai, a
„Netikett”
Algoritmusok szöveges, rajzos
megfogalmazása, értelmezése.
Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

Minimum
követelmények

Legyen képes
dokumentumot menteni,
megnyitni.

Szöveg, kép
és zene

A rajzoló program alapszintű
szolgáltatásai. A rajzeszközök és a színek.
Rajzok, ábrák készítése.
A szöveg megfelelő begépelése, javítása,
módosítása. Karakterek formázása: a
betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt,
aláhúzott, félkövér betűstílus. Egyszerű
mindennapi dokumentumok.
Mentés és nyomtatás.
Web-oldal szövegének és kiválasztott
részeinek elmentése háttértárra. Szerzői
jog fogalma, hivatkozás és idézés
szabályai.
A multimédia alapelemei: szöveg, hang és
kép. Hanganyagok lejátszása.
Hangfelvétel elkészítése és visszajátszása.

Legyen képes
egyszerű rajzokat
készíteni.
Legyen képes
dokumentumot menteni,
megnyitni.

Könyvtárhasználat

Raktári rend: szépirodalom - betűrend,
ismeretközlő irodalom - szakrend.
Betűrendes leíró katalógus szerkezete,
használata.
Dokumentumtípusok: nyomtatott (könyv,
sajtótermékek) és nem nyomtatott
ismerethordozók.
Egyéb kiadványok: évkönyv, segédkönyv,
szótár, lexikon, enciklopédia.

Megadott művek keresése
és tematikus
gyűjtőmunka a könyvtár
szabadpolcos
állományában (életkornak
megfelelő könyvekből).
Katalóguscédula
értelmezése.

Minimumot meghaladó
követelmények
könyvtárba és másik
adathordozóra.
A hálózati munka
részeként a web
használata.
Hétköznapi algoritmusok,
egyszerű LOGO
algoritmusok ismertetése.
Szekvenciális vezérlés,
számlálós ciklusos
programok értelmezése,
az elkészített programok
futtatása.
A szöveg formázása:
betűtípus, betűméret,
félkövér, dőlt és
aláhúzott betűstílus
beállítása
szövegszerkesztővel
(meghívó, plakát, levél
készítése).
Rajzok, ábrák
készítése
alapalkalmazásokkal.
A félkész munka, illetve
a különböző
részállományok
mentése és
nyomtatása eleinte
segítséggel, később
önállóan.
Hanganyagok és
képsorok lejátszása.
A gyűjtött adatok
célszerű elrendezése,
csoportosítása,
felhasználása.
Az internet használata.

6. osztály:
Témakör

Tananyag

Informatikai
alapok

Az információ.
Információátvitel (telefon).
A jelek világa.
Titkosírások.
A számítógép és perifériái (billentyűzet,
egér, monitor, lemezmeghajtó).

Operációs

Háttértár váltása, könyvtár kiválasztása,

Minimum
követelmények
A tanuló értse meg, hogy
ugyanazt az ismeretet
különféle jelekkel
leírhatjuk.
Egyszerű titkosírások
alkalmazása.
Billentyűzet, egér
kezelése.
Háttértár és könyvtárak

Minimumot meghaladó
követelmények
Kiemelten fontos, hogy
kialakuljon a számítógép
balesetmentes, helyes
használata, a billentyűzet
és az egér kezelése. A
többi eszköz a monitor és
a háttértárak (lemezek)
szerepének megértése.
A háttértár és
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények
váltása, könyvtárba való
belépés, mozgás a
könyvtárstruktúrában.
Ismert helyen lévő
állomány megkeresése,
másolása más könyvtárba,
és másik adathordozóra
tanári irányítással.

rendszer
használata

eligazodás, mozgás a háttértáron.
Állomány keresése, másolása.
Programok futtatása

Hálózati
ismeretek

Hálózati belépés és kilépés módja.

Algoritmuso
k és adatok

Algoritmusok szöveges, rajzos
megfogalmazása, értelmezése.
Algoritmusok végrehajtása számítógépen.

Hétköznapi algoritmusok,
térbeli tájékozódási
képességeket fejlesztő
egyszerű LOGO
algoritmusok helyes
értelmezése.

Szöveg, kép
és zene

A rajzoló program alapszintű
szolgáltatásai: A rajzeszközök és a színek.
Rajzok, ábrák készítése.
A szöveg megfelelő begépelése, javítása,
módosítása. Karakterek formázása: a
betűtípus, a betűméret beállítása, dőlt,
aláhúzott, félkövér betűstílus.
Egyszerű mindennapi dokumentumok.
Mentés és nyomtatás. Web-oldal
szövegének és kiválasztott részeinek
elmentése háttértárra.
Szerzői jog fogalma, hivatkozás és idézés
szabályai.
A multimédia alapelemei: szöveg, hang és
kép. Hanganyagok lejátszása. Hangfelvétel
elkészítése és visszajátszása.
Dokumentumtípusok; nyomtatott (könyv,
sajtótermékek) és nem nyomtatott
ismerethordozók. Egyéb időszaki
kiadványok: évkönyv, sorozat.
Betűrendes leíró katalógus szerkezete,
használata.
Segédkönyvek: szótár, lexikon,
enciklopédia
Raktári rend: szépirodalom, betűrend.
Ismeretközlő irodalom: szakrend.

A szöveg karakter szintű
formázása: betűtípus,
betűméret, félkövér, dőlt
és aláhúzott betűstílus
beállítása.
Mentés és nyomtatás
segítséggel.

Könyvtár
használata

Minimumot meghaladó
követelmények
könyvtárak váltása,
könyvtárba való
belépés, mozgás a
könyvtárstruktúrában
önálló munka legyen.
Ismert helyen lévő
állomány
megkeresése,
másolása más
könyvtárba és másik
adathordozóra tanári
irányítás nélkül
történjen.
A hálózati munka
részeként a web
használata legyen a cél.
A fejlesztői környezet
alkalmas a
szekvenciális vezérlés,
számlálós ciklusos
programok
értelmezésének
oktatására, az
elkészített programok
futtatására.
Az ábraszerkesztő- és a
szövegszerkesztőprogram egyes
alapszolgáltatásainak
alkalmazása.
Multimédiás számítógép
megismerése, lehetőségei.

Megadott művek keresése
és tematikus gyűjtőmunka
a könyvtár szabadpolcos
állományában.

Az adatfeldolgozás
megalapozására tantárgyi
gyűjtőmunka
folyóiratokból,
könyvekből, Internetről.
A gyűjtött adatok célszerű
elrendezése,
csoportosítása,
felhasználása.

Minimum
követelmények
Ismerje a számítógép

Minimumot meghaladó
követelmények
Tudja az adatátvitel

7. osztály:
Témakör
Informatikai

Tananyag
A számítógép fő részei. Információ
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Témakör
alapok

Operációs
rendszer
használata

Hálózati
ismeretek

Szöveg, kép
és zene

Könyvtár
használata

Tananyag
kódolása, elemi jel, jelkészlet, kódolási
szabály, kódrendszer. Az adat fogalma. A
jelek csoportosítása. Jelhalmazok
adatmennyisége.
Adatátvitel, kommunikáció.
Információ továbbítása, fogadása, fizikai
átalakítása.
Távíró, morze, telefon, az információ
továbbításának modellje.
Lemez formázása, használhatóságának
ellenőrzése újraformázás nélkül.
Könyvtárszerkezet kialakítása a
háttértárolón. Kiválasztott állományok
másolása, mozgatása, átnevezése, törlése.
Vírus fogalma, hatása. Víruskereső
indítása és üzenetei. Vírusterjedés
megakadályozása. Tömörítés fogalma,
célja, egyszerű tömörítési módok.
Tömörített állomány tartalmának
megtekintése, kiválasztott állományok
kicsomagolása. Kiválasztott könyvtár
tartalmának tömörítése. Multimédia
oktatóprogramok, oktatási anyagok.
Számítógépek összekapcsolásának
lehetőségei. Hálózati meg-hajtók,
hozzáférés, userek jogosultsága.
Lokális hálózatok.
Történeti áttekintés, web és email címek.
WEB böngészők használata, keresési
lehetőségek.
Egy levelező program rövid bemutatása.
Photo Editor, Web szerkesztők.
A szövegegységek. A karakter-, bekezdésés oldalformázás.
Felsorolás, sorszámozás, szerkesztési
műveletek.
Táblázat fogalma, részei. Táblázatok,
cellák formázása, egyesítése, felosztása.
Szegélyezés, árnyékolás.
Képek, fájlok, objektumok beillesztése.
Fejléc, lábléc, oldalsorszámozás.
Táblázatok alkalmazásai
Műveletek vágólappal. Ábrák rajzolása,
kész rajzok módosítása. Képek bevitele.
Kisebb méretű dokumentum tervezése,
szerkesztése. Szöveges és rajzos
dokumentumok tervezése, az elkészítés
szokásos menete. Levél, újságoldal,
kérdőív, feladatlap készítése.
Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati
jellemzőik. Könyvtártípusok: nemzeti
könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár.

Minimum
követelmények
főbb egységeit és azok
funkcióit!
Ismerje az információ
továbbításának eszközeit.

Minimumot meghaladó
követelmények
egyszerűbb kódolási
eljárásait!
Ismerje vázlatosan az
informatikai eszközök
működésének elvét!

Az eddig tanult lemez,
állomány és könyvtár
műveletek
alkalmazásának
képessége valamilyen
segédprogram
segítségével.

File-, könyvtár- lemezműveletek biztonságos
alkalmazásának
képessége.
Multimédiás, hang és
képszerkesztő program
használata. Tömörítés,
tömörített mappa
létrehozása,
használata.
Víruskeresés.

Legyen képes a
böngészőprogram
használatára, az
Interneten keresést
végrehajtani.

Tudjon másokkal
kapcsolatot teremteni
hálózaton keresztül.
Tudjon magáról adatokat
küldeni hálózati úton.
Tudjon adatokat
megkeresni, elérni
internetes szolgáltatások
segítségével. Alternatív
böngészők.
Legyen képes nyomtatott
forma alapján
dokumentum
létrehozására, önálló
megszerkesztésére!
Törekedjen szép,
esztétikus munkára.
Legyen képes önálló
fantáziájának megfelelő
írásos anyagok
megszerkesztésére!

Tudjon kész
dokumentumot beolvasni,
elmenteni, javítani.
Ismerje az egyszerűbb
formázási és szerkesztési
lehetőségeket!
Tudjon szöveget karakter
szinten formázni és
egyszerű dokumentumot
készíteni.

Legyen képes a könyvtár
önálló használatára.
Ismerje meg és tudja
használni a legalapvetőbb
kézikönyveket!

Tudjon feladataihoz
dokumentumot választani és legyen képes a
használatukra!

8. osztály:
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Témakör

Tananyag

Informatikai
alapok

A számítógépek története, Neumann-elv.
Magyar tudósok szerepe az informatikai
kultúra fejlődésében. A számítógépek
alkalmazási területei a társadalomban.
Cpu
Operatív tár és fajtái, buszrendszer, tárolók

Prezentációk
észítés

A prezentáció fogalma, szerepe.
Diasorozat. Beépített effektusok,
formázási lehetőségek, animáció.
Formázások (Word) adaptálása.
Tabulátorok használata. Szöveg
átrendezése, keresés, csere, helyesírás.
Word-táblázat készítése. Az Internetről
letöltött dokumentumok elhelyezése saját
dokumentumban. Szerzői jog. Felhasználói
etika. Tantárgyi anyag készítése.
Táblázat fogalma, részei. Táblázatok,
cellák kitöltése módosítása, másolása. Az
adatbázis-táblázatra vonatkozó
alapfogalmak rekord, mező, mezőnevek
fogalma megadása, adatbevitel lehetséges
módozatai.
A táblázat celláinak azonosítása, egyszerű
táblázat létrehozása. Egyszerűbb
műveletek cellák között. Képletek bevitele
cellákba. Táblázat, cellák formázása.
Egyszerűbb adattípusok.
Keresés, válogatás. Keresési lehetőségek,
keresési módszerek előnyei. Keresési
feltételek megadása, logikai feltételek.
Javítás, törlés, bővítés. Rendezés, kulcsok
használata rendezésnél. Rendezés
különböző szempontok szerint. Táblázatok
oszlopainak és sorainak rendezése adott
feltételek alapján. Szűrés módjai,
szűrőfeltételek (kijelöléssel, kizárással,
űrlappal, irányított szűrés). Egyszerűbb
függvények használata.
Grafikonvarázsló használata. Grafikon
készítése.
Tárgyi katalógusok: szakkatalógus,
tárgyszó katalógus.

Szöveg, kép
és zene

Adatkezelés,
táblázatkezel
és alapjai

Könyvtár
használata

Minimum
követelmények
Ismerjen néhány alapvető
fejlődési lépést az
informatikában.
Ismerje az informatika
fejlődésének magyar
vonatkozásait.

Néhány diából álló
sorozat

Minimumot meghaladó
követelmények
Lássa a fejlődés lépései és
az adott kor technikai
összefüggéseit! Optimális
konfiguráció
meghatározása
Ismerje fel, hogy a tanult
számítástechnikai
alapismereteknek a
gyakorlatban hol
alkalmazhatóak.
Prezentációkészítés
effektusokkal,
animációval

Legyen képes egyszerű,
jól formázott szöveget
készíteni

Minta alapján és önállóan
tudjon dokumentumot
készíteni!

Adatbevitel táblázatba,
egyszerű cella és
táblázatformázás,
diagram, egyszerű
függvény.

Tudjon adatokat
táblázatos formában
megjeleníteni! Diagram
készítése táblázat alapján.
Cellák, teljes táblázat,
diagramok formázási
lehetőségei. Szűrés
módjai, szűrőfeltételek
(kijelöléssel, kizárással,
űrlappal, irányított
szűrés). Egyszerűbb
függvények használata.
Képlet létrehozása.

Tudja, hogy a tárgyszó,
illetve szakjelzet a könyv
tartalmát fejezi ki. Tudjon
a szakjelzet alapján, a
szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni.

Legyen képes segítséggel
– egyszerű keresési
feladatokat megoldani a
tárgyi katalógus
felhasználásával.
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Testnevelés és sport
Alsó tagozat

1) Általános nevelési célok
a) Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a
testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez
kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált
hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt
helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a
motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas
élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a
diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a
testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon
magatartásuk részévé.
b) Az alsó tagozatos testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel
(ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi
cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi alkalmassá őket arra,
hogy a későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes
elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére. Sajátos módszereivel, elsősorban
mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és
az önálló munkát követelő iskolai élet között, kötődést jelentő élményeket nyújt mozgásvágyuk
fenntartásához.

2) Fejlesztési feladatok
a) Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása,
erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése,
ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a
károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és relaxációs eljárásoknak a megismerése,
megértése.
b) A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása,
fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az
egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható
mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játékhoz,
sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti
vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi
megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció.
c) Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység
öröme.
d) Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás,
céltartás, a nehézségek leküzdése, kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás.
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3) Egyes évfolyamok tanterve
1–2. osztály:
Az első évfolyam végén a továbbhaladáshoz nem határozunk meg minimum követelményeket, az első és
második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekintjük.

Témakör

Tananyag

Rendgyakorlatok

„Egyenes”, feszes állás. Laza (pihenj)
állás. Testfordulatok helyben.
Sorakozás vonalban (fal, bordásfal,
padsor előtt). Köralakítás kézfogással.
Szétszórt alakzat felvétele. Vonulások
ütemtartással helyben és tovahaladással
(tapssal, dobbantással). Kétsoros vonal,
kettes, hármas oszlop alakítása.
Játékok.
A legszokványosabb testhelyzeteket,
kartartásokat és alapformákat
tartalmazó szabad-, társas- és kéziszer
gyakorlatok. (labdával, ugrókötéllel,
stb.). Ritmikus feladatok énekre,
zenére. Bordásfalgyakorlatok.
Határozott formájú szabad- és kéziszer
gyakorlatok. Tartásjavító és a
gerincdeformitásokat megelőző
(korrigáló) gyakorlatok. Az előkészítést
és a motorikus képességek alapozását
jól szolgáló gyakorlatok.
Járások és futások
Járások és futások kötetlenül és
alakzatban (egyes oszlop),
meghatározott útvonalon is (oda-vissza,
körben, hullámvonalban stb.) rövid és
nyújtott lépésekkel. Gyorsfutások, 1.
osztály: 20-30 m, rövidtáv; 2. osztály:
40-50 méter. Futóversenyek: 30-60 m.
Játékok (tolvajlépés, futóversenyek,
fogójátékok, vonatozás, tűz, víz, repülő,
mágnes fogó, sorversenyek stb.).
Szökdelések, ugrások
Szökdelések egy, váltott, páros lábon
meghatározott távolságig. Szökdelések
kötéláthajtással. Futóiskola. Távolugrás
helyből és nekifutással, elugrósávból.
Átugrások akadályok felett. Játékok
(szökdelő fogó, kecskézés, szökdelő
oszlop stb.).
Dobások.
Hajítási kísérletek teniszlabdával.
Kislabdahajítás haránt terpeszállásból
(1. osztály). Dobások távolba és célba,
különböző testhelyzetekből, álló, és
mozgó célpontra. (2. osztály).
Helyváltoztatás állatmozgást utánozva
(kutyafutás, pókjárás, sánta róka stb.).
Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos
padon, hason- és hanyattfekvésben,

Előkészítés és
prevenció

Járások, futások,
szökdelések és
ugrások, valamint
dobások

Támasz-, függés- és
egyensúlygyakorlatok

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

Az alakzatok felvétele
és változtatása az
utasításnak
megfelelően.

A gimnasztikai
feladatok teljesítése
utánzással.

Az alapvető
mozgáskészségek
(járás, futás, ugrás,
dobás, kúszás, mászás,
stb.) elfogatható
végrehajtása.

Gyorsfutások,
szlalomfutás,
futóiskola.
Kislabdahajítás.

Legyen képes
egyensúlyozni változó
körülmények között.

Gurulóátfordulás
előre, hátra.
Tarkónállás.
Szekrényugrás.
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Témakör

Labdás gyakorlatok

Szabadidős
sporttevékenységek

Minimumot
meghaladó
követelmények

Tananyag

Minimum
követelmények

kéz-láb támaszban, rákjárással,
pókjárással. Gurulóátfordulás előre
guggoló támaszból, terpeszállásból
zsugor- és terpeszülésbe.
Gurulóátfordulás hátra enyhén lejtős
felületen. Tarkónállás.
Zsugorfejenállás.„Vándormászás”
függőállásból bordásfalon. Felugrások
kéztámasszal különböző szerekre (pad,
zsámoly, egyrészes szekrény) és
leugrások nyújtott testtel. Dobbantó
használata! Egyensúlyozó járás vonalon
és padon, pad merevítő gerendáján
előre, hátra és oldalra. Mászási
kísérletek rúdon, kötélen mászókulcsolással. Játékok.
Labdás ügyességfejlesztés: álló labda
megfogása, felemelése,
visszahelyezése; labdagörgetés egy-,
két kézzel, helyben a lábak körül és
továbbhaladással; gurítás társhoz odavissza terpeszülésben; feldobott labda
elfogása; eldobott labda elfogása utána
futással egy pattanás után és földre érés
előtt. Egykezes felső dobás.
Labdavezetés kézzel helyben (állásban,
ülésben, guggolásban) és
továbbhaladással kötetlenül.
Labdavezetési kísérletek lábbal.
Játékok.
Séták, kerékpározás, szánkózás,
hócsata és hóemberépítés. Ügyességet
fejlesztő közlekedési eszközök
(kerékpározás, görkorcsolyázás,
gördeszkázás, hotrollingolás,
korcsolyázás).

Aktív részvétel a
labdajátékban.
Labdavezetés
tárgykerüléssel.

Szlalom futás
labdavezetéssel.
Falazás 30mp, 2m-ről.

Végezzen
rendszeresen mozgást
a szabadban.

Váljék szokásukká az
évszaknak
megfelelőjáték űzése a
szabadban.

3. osztály:
Témakör
Rendgyakorl
atok

Tananyag
Az eddig tanultak gyakorlása. Kétsoros
vonal, kettős, hármas, négyes oszlop
alakítása. Megindulás, megállás két
ütemben. Fejlődések, szakadozások járás
közben. Vonulások lépéstartással.
Nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvétele.
Játékok

Minimum
követelmények
Az alakzatok felvétele és
változtatása.

Minimumot meghaladó
követelmények
Ismerjék a szervezési
szakkifejezéseket.
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Témakör
Előkészítés
és prevenció

Járások,
futások,
szökdelések
és ugrások,
valamint
dobások

Támasz,
függés és
egyensúlygya
korlatok

Labdás
gyakorlatok

Tananyag
Gimnasztika:
Önállóan, társutánzással, valamint
szaknyelvi utasításra végzett
szabadgyakorlatok, valamint
szabadgyakorlati alapformájú társas-,
kéziszer és szergyakorlatok (pad,
bordásfal, zsámoly). Előkészítő,
képességfejlesztést szolgáló testnevelési
játékok (fogójátékok, versengések kettős
körben, stb.)
Járások, futások
Előre, valamint hátrafelé, ütem- és
lépéshossz-szabályozással, oldalirányban
keresztlépéssel, magas térdemeléssel.
Tartós futások. Futóiskola. Állórajt, és
térdelőrajt előkészítése. Futóversenyek.
Gyorsfutások: 50-60 méter. Játékok (fogó
játékok, üsd a harmadikat, balatoni
halászok, fekete, fehér stb.).
Szökdelések, ugrások.
Mint az előző évfolyamokon, valamint:
kötéláthajtási kísérletek 3 fős csapatokban
(ketten hajtják a kötelet); szökdelések egy,
váltott és páros lábon egyéni ritmusban.
Átugrások szerekről szerekre (pad,
zsámoly, szekrény). Játékok (kakasviadal váltott lábon szökdelések).
Dobások:
Hajítások: dobások távolba és célba
különböző méretű labdával;
kislabdahajítás néhány lépés nekifutással.
Játékok.
Az 1–2. évfolyamon felsoroltak, valamint
mellső és hátsó fekvőtámaszban „körző”.
Gurulóátfordulás előre és hátra guggoló
támaszból és terpeszállásból,
fekvőtámaszból. Sorozat gurulóátfordulás
előre. Fejenállási és kézenállási kísérletek
társ segítségével. Mászási kísérletek
kötélen, rúdon mászókulcsolással a szer
feléig. Vízszintes függeszkedés
bordásfalon. Egyensúlyozó járás és
fordulatok gerendán, pad merevítő
gerendáján. Mérlegállás, híd, haránt- és
oldalspárga. Szekrényugrás: háromrészes
szekrényre felguggolás, dobbantó
használata, leugrás függőleges repüléssel,
talajfogás páros lábbal.
Labdás ügyességfejlesztés, mint az előző
évfolyamokon, valamint: labdavezetés
jobb, bal kézzel helyben és
továbbhaladással, egy lábon, szökdeléssel,
szlalom útvonalon, labdavezetés lábbal
meghatározott útvonalon, valamint kis
területen, az ütközések elkerülésével.
Egykezes átadás és átvétel párokban.
Rúgási kísérletek belsővel falra és
felfordított padra. Játékok.

Minimum
követelmények
2-4 ütemű szabad-,
kéziszer, szer-, és társas
gyakorlatok végrehajtása.

Minimumot meghaladó
követelmények
A tanult gyakorlatok
önálló alkalmazása és
kombinálása.

Járás ütemtartással.
Tartós-, és gyorsfutások.
Rajt előkészítése.
Szökdelések, ugrások
végrehajtása. Dobás célba
és távolba.

Gyorsfutás 60m
szintidőre. Távolugrás.
Kislabdahajítás helyből.

Gurulóátfordulás előre,
hátra, guggolásból
guggolásba, tarkóállás,
szekrényugrás.

Összefüggő sorozat a
talajgyakorlat tanult
elemeiből önállóan.
Szekrényre fel-, leugrás
függőleges repüléssel,
talajfogás páros lábbal.

Labdavezetés jobb és bal
kézzel, lábbal
meghatározott útvonalon.

Labdavezetés kézzel,
lábbal, labda átadás,
átvétel, az ütközések
elkerülésével

508

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakör
Szabadidős
sporttevéken
ységek

Tananyag
Gyalogos, kerékpáros túrák. Hócsata,
korcsolyázás, szánkózás.

Minimum
követelmények
Végezzen rendszeresen
mozgást a szabadban.

Minimumot meghaladó
követelmények
Sportversenyeken való
részvétel.
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4. osztály:
Témakör

Tananyag

Szervezési
feladatok

Sorakozás kétsoros vonalban,
kettős oszlopban. Vigyázz- és
pihenj állás. Vonulások, fejlődések,
szakadozások egyes-, kettős-,
hármas-, négyes oszlopba és
oszlopból. Játékok.
Gimnasztika
Határozott formájú
szabadgyakorlatok és
szabadgyakorlati alapformájú
társas-, kéziszer és szergyakorlatok.
Tanult gyakorlatok alapján önálló
gimnasztikavezetés társaknak
(négy-, nyolcütemű gyakorlatok).
Tartásjavító, a gerincoszlop
izomegyensúlyának és a medence
középállásának automatizálását
biztosító, a lábfej deformitását
ellensúlyozó gyakorlatok. Játékos
előkészítő és a motorikus
képességeket fejlesztő gyakorlatok
és játékok.
Járások, futások
Mint az 1–3. évfolyamon. Játék
(gyalogló verseny, váltó). Tartós
futások (8-12 perc), futás
feladatokkal. Futóversenyek;
gyorsfutások (60-100 m).
Futóiskola, akadályfutás. Játékok
(füle-farka, nyúl a bokorban,
versengések csapatokban stb.).
Szökdelések, ugrások
Szökdelő iskolák. Sorozatugrások
egy és páros lábon. Távolugrás,
magasugrás nekifutással. Helyből
magasugrás. Leugrás függésből.
Dobások
Hajítási kísérletek kidobóállásból
befordulással és nekilépésből.
Kislabdahajítás nekifutással,
beszökkenéssel. Tömöttlabda
dobása előre, hátra, egy kézzel, két
kézzel; lökési kísérletek (2 kg-os
tömöttlabda).
Játékok
Az 1–3. évfolyamon felsoroltak.
Bakugrás társon át.
Guggolótámaszból vetődés előre
mellső fekvőtámaszba és vissza.
Bordásfalnál hátsó
guggolótámaszból járás a lábakkal
kézenállás felé és vissza.
Kézenállásba fellendülés
bordásfalnál társ segítségével.

Előkészítés és
prevenció

Járások, futások,
szökdelések és
ugrások, valamint
dobások

Támasz-, függés- és
egyensúlygyakorlatok

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

A rendgyakorlatok
fegyelmezett
végrehajtása.

Részvétel a közös
gimnasztikában,
határozott formájú
szabadgyakorlatok és
szabadgyakorlati
alapformájú társas-,
kéziszer és
szergyakorlatok.

A tanult gyakorlatok
alapján önálló
gimnasztikavezetés és
értékelés.

Járás ütemtartással.
Tartós-, és
gyorsfutások (8-12
perc, 60-100 méter).
Álló- és térdelőrajt.
Szökdelések, ugrások
végrehajtása. Dobás
célba és távolba.

Gyorsfutás 60-100m
szintidőre. Cooperteszt. Távolugrás
ugrósávból.
Kislabdahajítás
nekifutással,
beszökkenéssel,
kitámasztással.

Gurulóátfordulás előre,
hátra, guggolásból
guggolásba, tarkóállás,
szekrényugrás.
Kézenállásba
fellendülés
bordásfalnál,
segítséggel. Fejenállás
bordásfalnál,

Összefüggő sorozat a
talajgyakorlat tanult
elemeiből (különböző
kiinduló helyzetből;
tarkóállás, lebegőállás,
mérlegállás, fejenállás,
kézenállás).
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Témakör

Labdás
gyakorlatok

Szabadidős
sporttevékenységek

Tananyag
„Hosszú bukfenc” (tigrisbukfenc).
Lebegőállás; mellső mérlegállás.
Tanult elemekből önálló
talajgyakorlat összeállítása (gurulás
előre, hátra különböző kiinduló
helyzetből; tarkóállás; lebegőállás;
mérlegállás; fejenállás; kézenállás)
Függőleges repülés 3 részes
szekrényen (keresztben); gurulás
előre (hosszában). Lengések
bordásfalon oldalra mellső és hátsó
függésben. Kötélmászás, rúdmászás
teljes hosszban. Gyűrűn (alacsony)
ugrással átfordulás hátsó
függőállásba és vissza, hintázás
futással.
Labdavezetés mindkét kézzel kis
területen, társhoz igazodva
(tükörkép). Kétkezes mellső átadás
és átvétel párokban (helyben és
továbbhaladással).
Labdapasszolgatás párokban,
helyben, futás közben. Kapura
dobási, rúgási kísérletek (kis kapura
kapus nélkül, és nagyobb kapura
kapussal). Kosárra dobás
állóhelyből, labdavezetéssel
fektetett dobás (ziccer).
Játékok.
Számháború (a lehetőségek
függvényében). Kerékpártúra.

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

segítséggel.

Labdavezetés, kétkezes
mellső átadás és
átvétel. Kapura dobási
és rúgási kísérletek.

Labdaátadások egy- és
kétkezes, mozgásos
helyzetben.

Végezzen rendszeresen
mozgást a szabadban.

Sportversenyeken való
részvétel.

4) Általános fejlesztési követelmények
a) Az egészséges testi fejlődés segítése
(1) A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük.
Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet.
(2) Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását,
kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért
felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása.
(3) A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedésekkel
szemben.
b) A mozgáskultúra fejlesztése
(1) Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és a terephez
igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lökés-,
vetés-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető (generikus) készségkészletüket.
(2) Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek
egyszerű hely- és helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben.
(3) Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szintű
játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban.
(4) Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet.
(5) Sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére.
(6) Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos
cselekvési biztonságukat.
(7) Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a
különböző feladatmegoldások során.

511

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
(8) Legyenek képesek összerendezett mozgásokra.
(9) Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját.
c) A mozgásigény fenntartásának követelményei
(1) Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, sportolást.
(2) Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük.
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Felső tagozat

1) Általános nevelési célok
a) Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a
testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez
kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált
hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen
kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy
fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik azt. Megbecsülik társaik
teljesítményét, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai
aktivitás magatartásuk részévé válik.
b) A testnevelés célja továbbá, hogy – szoros összefüggésben az alsó tagozat számára megfogalmazott
célokkal, figyelembe véve azokat az élettani, valamint az azokkal összefüggő lélektani változásokat,
amelyek ezt az életszakaszt jellemzik – támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, az alapvető
(generikus) mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszámolását. Ragadja meg a
koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az előképzettségből
adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók kondicionális képességeit. Az alsó
tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze
motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a
sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan
szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus
feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, és tanuljanak meg
feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket.

2) Fejlesztési feladatok
a) Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása,
erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése,
ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a
károsodások csökkentésére; értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat.
b) A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása,
fejlesztése. Az úszás elsajátítása. A kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az
egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható
mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játéksporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti
vonatkozások, mechanikai - biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi
megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció.
c) Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a
tevékenység öröme.
d) Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás,
céltartás, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és környezetkímélő
magatartás.

3) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály:
Témakör

Tananyag

Rendgya-korlatok

Szokványos alakzatok (egy-, kétsoros
vonal, egyes, kettes, hármas, négyes
oszlop). Vonulások zárt rendben.
Alakzatváltozások (fejlődések,
szakadozások vonalalakzatból

Minimum
követelmények
A tanult
rendgyakorlatok
végrehajtása az
utasításoknak
megfelelően.

Minimumot meghaladó
követelmények
A gyakorlatok alaki
formaságok pontos, szép
kivitelezésére.
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Témakör
Előkészítés,
alapozás és
prevenció

Atlétikai jellegű
feladatmegol-dások

Torna jellegű
feladatmegoldások

Tananyag
oszlopba és vissza). Testfordulatok.
Gimnasztika (önállóan szabadon
végezhető vagy játékos és határozott
formájú szabad-, kéziszer-, társas- és
szergyakorlatok). Tartásjavító, a
gerincoszlop izomegyensúlyának és a
medence középállásának
automatizálását biztosító gyakorlatok.
Játékos előkészítő feladatmegoldások.
Speciálisan előkészítő (cél és rávezető)
gyakorlatok a feldolgozandó anyag
függvényében.(Futó-, ugró-,
dobóiskola.)
Futások
Rajtok (indulások jelre különböző
kiinduló helyzetekből megkötés
nélkül; állórajt). Vágtafutások.
Iramfutások. Tartós futások. Futás
feladatokkal.
Szökdelések, ugrások
Távolugrás (guggoló technika)
ugrósávból. Magasugrás megkötés
nélkül és átlépő technikával. Szökdelés
egy-, váltott- és páros lábon.
Dobások
Hajítások, lökések, vetések egy és két
kézzel, helyből és nekifutásból.
Célbadobások. Testnevelési játékok
futással, szökdeléssel és dobással
kombinálva.
Speciális előkészítő és célgyakorlatok
Támaszhelyzetek és gyakorlatok.
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok
Mellső támaszhelyzet magas padon,
gerendán és/vagy KTK-n (kiegészítő
tornakészlet). Támlázás oldalirányba.
Gurulóátfordulások (előre és hátra
különböző kiinduló helyzetekből).
Kézenátfordulás oldalra. Állások
támaszhelyzetekben (tarkón, fejen,
segítséggel bordásfalnál kézen).
Egyszerű támaszugrások („gyertya”
ugrás, függőleges repülés, „huszár”
ugrás, zsugorkanyarlati átugrás).
Kötél- és rúdmászás. Gyűrűn (esetleg
két kötélen) lendületek előre, hátra.
Bordásfalon lendületek oldalra. A
felsorolt függőszereken nyújtott és
hajlított függésben térd- és
sarokemelések.
Kúszás, mászás, egyensúly
gyakorlatok
Gerendán, vízszintes és ferde padon
talajra rajzolt vonalon járások előre,
hátra, oldalra, haladások térdelő,
négykézláb támaszban, hason- és
hanyattfekvésben.

Minimum
követelmények
Részvétel a közös
gimnasztikában,
határozott formájú
szabadgyakorlatok és
szabadgyakorlati
alapformájú társas-,
kéziszer- és
szergyakorlatok.

Minimumot meghaladó
követelmények
A tanult gyakorlatok
alapján önálló
gimnasztikavezetés és
értékelés.

Rajtok jelre. Tartós-,
gyors-, iram- és
vágtafutások.
Magasugrás megkötés
nélkül.

Rajtok különböző
kiinduló helyzetekből.
Gyorsfutás 60-100m
szintidőre. Cooper-teszt.
Távolugrás ugrósávból.
Kislabdahajítás
nekifutással,
beszökkenéssel,
kitámasztással.

Gurulóátfordulás előre,
hátra, guggolásból
guggolásba, tarkóállás,
szekrényugrás.
Kézenállásba fellendülés
bordásfalnál,
segítséggel. Fejenállás
bordásfalnál,
segítséggel. Kúszás,
mászás egyensúly
gyakorlatok talajon és
tornaszereken.

Összefüggő sorozat a
talajgyakorlat tanult
elemeiből önállóan
(különböző kiinduló
helyzetből; tarkóállás,
lebegőállás, mérlegállás,
fejenállás, kézenállás,
kézenátfordulás oldalra).
Támaszugrások.
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Témakör

Tananyag

Testnevelési és
sportjátékok:
kézilabda,
kosárlabda,
labdarúgás

Szabadidős
sporttevékenységek

Tánc

Speciálisan előkészítő, a labdás
ügyességet fejlesztő feladatok és
testnevelési játékok. A labdakezelés
egyszerű módjai (labdavezetés kézzel,
lábbal; átadások, átvételek helyben,
majd tovahaladással). Gól- és
pontszerzés egyszerű megoldásai
(fektetett dobás, kapura lövés,
belsővel, belső csüddel). Játék
egyszerűsített szabályokkal. Labdás
testnevelési játékok
Szabadtéri sportok: . A téli
sportformák megvalósítható módjai és
téli játékok (korcsolyázás, síelés,
szánkózás, hócsaták). Kerékpározás.
Helyváltoztató eszközök használata
(görkorcsolya)
Készségfejlesztő gyakorlatok:
koncentrációs és lazító játékok.
Énekes, táncos játékok: gyerekjátékok;
leánykarikázó mozgásanyaga,
szokásrendszere; egyenletes lüktetésű
zenei és táncmotívumok illesztése
egymáshoz.
Régi stílusú táncok: Bécsi keringő és
Angol keringő, Polka, a Menüett
etüdei, reformkori magyar főúri
táncok, Palotás és Verbunkos
alaplépései.

Minimum
követelmények
Aktív bekapcsolódás a
választott sportjátékba.

Minimumot meghaladó
követelmények
Labdakezelés az adott
sportjátékban.

Végezzen rendszeresen
mozgást a szabadban

Sportversenyeken való
részvétel.

Részvétel a
gyakorlatokban.
Egyenletes lüktetés
valamint egyszerű
ritmusok visszaadása
tapssal, dobogással.
Egy régi stílusú tánc
alaplépéseinek szabad
előadása.

6. osztály:
Minimum
követel
mények
Az 5. évfolyamon jelzett alakzatok felvételének és az
alakzatváltoztatások teljesítésének fegyelmezett,
gyors végrehajtása.

Minimumot
meghaladó
követelmények
Táv- és térköz
felvételének pontos
végrehajtása.
Megindulás,
vonulás és
megállás a
megfelelő
„lábrendben”.

Egyénileg vagy együttesen végzett szabad- vagy
szabadgyakorlati alapformájú kéziszer-, társas- és
szergyakorlatok

A tanult
gyakorlatok
alapján önálló
gimnasztikavezetés
és értékelés, azok
szakkifejezéseinek
ismerete.



Témakör

Tananyag

Rendgya-korlatok

Az 5. évfolyamon
jelzett alakzatok
felvételének és az
alakzatváltoztatások
teljesítésének
fegyelmezett, gyors
végrehajtása. Táv- és
térköz felvételének
pontos végrehajtása.
Megindulás, vonulás
és megállás a
megfelelő
„lábrendben”.
Egyénileg vagy
együttesen végzett
szabad- vagy
szabadgyakorlati
alapformájú kéziszer, társas- és
szergyakorlatok (pad,
bordásfal, zsámoly).
Tartásjavító, a

Előkészítés és
prevenció
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Minimum
követel
mények

Minimumot
meghaladó
követelmények

Állórajt és térdelőrajt alkalmazása. Távolugrás elugró
vonalról. Magasugrás átlépő technikával. Távolugrás
elugró vonalról.

Rajtok különböző
kiinduló
helyzetekből.
Gyorsfutás 60100m szintidőre.
Cooper-teszt.
Távolugrás
ugrósávból.
Magasugrás.
Kislabdahajítás
nekifutással,
beszökkenéssel,
kitámasztással


Témakör

Atlétikai jellegű
feladatmegoldások

Torna jellegű
feladatmegoldások

Tananyag
gerincoszlop
izomegyensúlyának
és a medence
középállásának
automatizálását
biztosító
gyakorlatok.
Egyszerű relaxációs
eljárások. Játékos
előkészítő
feladatmegoldások.
Speciálisan
előkészítő és
célgyakorlatok a
feldolgozandó anyag
hatékonyabb
elsajátítása
érdekében (futó-,
ugró- és dobó
iskolák).
Futások
Állórajt. Guggoló-,
térdelőrajt. Fokozó
futás. Tartós futás,
növekvő időtartamig.
Futás feladatokkal
(kerülés, átugrás,
jelre egyszerű
feladatok végzése).
Szökdelések, ugrások
Távolugrás elugró
vonalról. Magasugrás
(átlépő technika).
Szökdelések egy,
váltott és páros
lábon.
Dobások
Hajítások, lökések,
vetések (1-2 kg-os
tömöttlabdával), egyés két kézzel,
helyből, nekifutásból.
Kislabdahajítás
távolba és célba.
Játékos versengések
futással,
szökdeléssel,
dobással kombinálva.
Speciális előkészítő
és célgyakorlatok.
Támaszhelyzetek és
támaszgyakorlatok
Támlázás
oldalirányba magas
padon, KTK-n,
gerendán, két magas

Gurulóátfordulás előre, hátra, guggolásból
guggolásba, tarkóállás, szekrényugrás. Kézenállásba
fellendülés bordásfalnál, segítséggel. Fejenállás
bordásfalnál, segítséggel. Támaszhelyzetek és
támaszgyakorlatok. Függéshelyzetek és
függésgyakorlatok. Támaszugrások.
Kúszás, mászás egyensúly gyakorlatok talajon és
tornaszereken.

Összefüggő
sorozat a
talajgyakorlat
tanult elemeiből
önállóan
különböző
kiinduló
helyzetből.
Támaszugrások.
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Témakör

Testnevelési és
sportjátékok:
kézilabda,
kosárlabda,
labdarúgás,
röplabda

Tananyag
padon előre és hátra.
Gurulóátfordulás
talajon előre, hátra és
sorozatban is.
Kézenátfordulás
oldalra. Kézenállási
kísérletek
bordásfalnál társ
segítségével és
szabadon
Támaszugrások
Felguggolás,
terpeszleugrás.
Felguggolás, guruló
átfordulás előre.
Függéshelyzetek és
függésgyakorlatok
Gyűrűn, két kötélen,
bordásfalon a szer
jellegétől függően
lendületek előre,
hátra, oldalra,
haladás
oldalirányban.
Fellendülés
zsugorlefüggésbe,
emelés
zsugorlefüggésbe.
Kúszás, mászás,
egyensúlygyakorlatok
Járások talajra rajzolt
vonalon, vízszintes
és ferde padon,
gerendán előre, hátra,
oldalra térdelő és
négykézláb
támaszban, kúszás
hason- és
hanyattfekvésben
Speciálisan
előkészítő, labdás
ügyességet fejlesztő
feladatok és
testnevelési játékok.
Az alapvető technikai
és taktikai elemek
(labdavezetés,
továbbítás, átvétel,
lekezelés,
alapérintés, gól- és
pontszerzés)
elsajátítása és
alkalmazása
játékhelyzetekben.
Egy-egy ellen
támadási és
védekezési megoldás.

Minimum
követel
mények

Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba, a
játékban mutatott aktív részvétel. Aktív
bekapcsolódás a választott sportjátékba.

Minimumot
meghaladó
követelmények
Támaszhelyzetek
és
támaszgyakorlatok.
Függéshelyzetek és
függésgyakorlatok.

Labdakezelés:
támadásban,
védekezésben.
Helyezkedés és
labdatovábbítás.
Alapvető taktikai
elemek
alkalmazása.
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Témakör

Szabadidős
sporttevékenységek

Tánc

Tananyag
Játék egyszerűsített
szabályokkal.
Szabadtéri sportok:.
A téli sportok
megvalósítható
formái és téli játékok
(szánkózás, síelés,
korcsolyázás, hócsata
stb.). Kerékpározás.
Helyváltoztatási
eszközök
alkalmazása
(görkorcsolya,
gördeszka stb.)
Készségfejlesztő
gyakorlatok:
interakciós játékok,
páros illetve
csoportos egyensúly
és
bizalomgyakorlatok.
Új stílusú táncok:
XX. századi
társastáncok
alaplépései.

Minimum
követel
mények

Végezzen rendszeresen mozgást a szabadban

Minimumot
meghaladó
követelmények

Sportversenyeken
való részvétel.

Részvétel, 10 játék ismerete.
Egy új stílusú tánc alaplépéseinek szabad előadása.

7. osztály:
Témakör



Tananyag

Minimum
követelmények

Rendgya-korlatok

A foglalkoztatási formák módosításához szükséges
alakzatváltoztatások (sorakozó, fejlődések,
szakadozások, foglalkoztatási forma módosítása
utasításra). Egyszerű ellenvonulások (fejlődések és
szakadozások ellenvonulásban) járásban és futásban.

A foglalkoztatási
formák
módosításához
szükséges
alakzatváltoztatások,
egyszerű
elvonulások
járásban.

Előkészítés,
prevenció

2-4-8 ütemű szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati
alapformájú társas, kéziszer- és egyszerű
szergyakorlatok, amelyek egyidejűleg két alapformát
is tartalmazhatnak (hajlításban, döntésben fordítás,
fordításban döntés stb.). Tartásjavító, a gerincoszlop
izomegyensúlyának és a medence középállásának
automatizálását biztosító gyakorlatok, valamint az
egyéb ortopédiai elváltozásokat megelőző,
ellensúlyozó gyakorlatok. Játékos előkészítő
gyakorlatok.

Atlétikai jellegű

Futások

Aktív részvétel a 24-8 ütemű
szabadgyakorlatok
és szabadgyakorlati
alapformájú társas,
kéziszer- és
egyszerű
szergyakorlatok,
amelyek egyidejűleg
két alapformát is
tartalmazhatnak
(hajlításban,
döntésben fordítás,
fordításban döntés
stb.).
Futásokat,

Minimumot
meghaladó
követelmények
Versenyek és
versengések
alkalmazásával a
helyes és gyors
végrehajtása
alakzatváltoztatások,
egyszerű
elvonulások
járásban és futásban.
Pontos végrehajtása
illetve önálló
bemutatása a 2-4-8
ütemű
szabadgyakorlatok
és szabadgyakorlati
alapformájú társas,
kéziszer- és
egyszerű
szergyakorlatok,
amelyek egyidejűleg
két alapformát is
tartalmazhatnak.

Rajtok különböző
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Témakör
feladatmegoldások

Torna jellegű
feladatmegoldások



Tananyag

A korábban tanult rajtformák pontos, célszerű
végrehajtása. Fokozó futás. Vágtafutás. Futás
feladatokkal, futás akadályok felett. Tartós futás
iramnehezítésekkel.
Szökdelések, ugrások
Szökdelő iskola Távolugrás helyből, távol- és
magasugrás nekifutással (átlépő technikával).
Dobások
Kislabda-hajítás távolba és célba. Lökések tömött
labdával helyből egy és két kézzel. Játékok,
versengések futással, szökdeléssel, dobással
kombinálva.

A feldolgozandó témát speciálisan előkészítő és
célgyakorlatok.
Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok
Talajtorna. Gurulóátfordulás előre és hátra (sorozatban
is) és repülő gurulóátfordulás. Fejenállás. Kézenállási
kísérletek. Kézenátfordulás oldalt. Támlázás gerendán,
emelt padon oldal irányba. Összefüggő, 3-4 elemből
álló talajgyakorlat. Gurulásokkal és gördülésekkel
kapcsolatos testnevelési játékok
Támaszugrások
Terpeszátugrás harántterpeszállásban előrehajló társon
át (bakugrás). Guggolóátugrás 4 részes (keresztbe
állított) szekrényen segítségadással.

Minimum
követelmények

ugrásokat,
dobásokat
speciálisan
előkészítő és
célgyakorlatok
pontos végrehajtása.
Távolugrás helyből,
magasurás átlépő
tecnikával.
Kislabdahajítás
távolba.

Legalább 3-4
elemből álló
összetett
talajgyakorlat
bemutatása, az
összekötő elemek
szerepének ismerete
és azok alkalmazása.
Támaszugrások,
függésgyakorlatok,
gerenda gyakorlatok
elmeinek
bemutatása
segítséggel.

Minimumot
meghaladó
követelmények
kiinduló
helyzetekből.
Gyorsfutás 60-100m
szintidőre. Cooperteszt. Távolugrás
ugrósávból.
Magasugrás.
Kislabdahajítás
nekifutással,
beszökkenéssel,
kitámasztással
távolba és célba.
Feladatok
technikailag helyes
végrehajtása.
Legalább 4-5
elemből álló
összetett
talajgyakorlat
bemutatása, az
összekötő elemek
szerepének ismerete
és azok alkalmazása.
Támaszugrások,
függésgyakorlatok,
gerenda gyakorlatok
elmeinek
bemutatása önállóan
összekötő
elemekkel.

Függéshelyzetek, függésgyakorlatok
Gyűrűn, két kötélen lendület előre, hátra;
lebegőfüggés; lefüggés; hátsó függés; homorított
leugrás hátra lendületből.
Gerenda
(pad merevítő gerendája)
Helyváltoztatások előre, hátra, oldalra. Fordulatok.
Homorított leugrás
Testnevelési és
sportjátékok:
Kézilabda,
kosárlabda,
labdarúgás,
röplabda

Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő
feladatok és testnevelési játékok. A helyi adottságok, a
tanulók érdeklődése és a tanár irányultsága
függvényében választott két sportjáték legfőbb
játékelemeinek tökéletesítése. Támadás és védekezés
alapvető megoldásai az adott sportjátékban. A
sportjátékok és a motorikus képességek fejlesztését
szolgáló, a tanulók játékigényét kielégítő testnevelési
játékok.

Természetben
űzhető sportok és
szabadidős
sporttevékenységek
Tánc

A lehetőségektől függően szánkózás, korcsolyázás,
síelés, kerékpározás, Futással, dobással, ütéssel
kombinált népi játékok (nemzetek labdája, várméta,
kötélhúzás).
Tánctörténet és stílus: standard és latin-amerikai
táncokkal kapcsolatos elméleti ismeretek.

A helyi adottságok,
a tanulók
érdeklődése és a
tanár függvényében
választott két
sportjáték legfőbb
játékelemeinek
tökéletesítése.
Támadás és
védekezés alapvető
megoldásai az adott
sportjátékban.
Végezzen
rendszeresen
mozgást a
szabadban
Részvétel a
gyakorlatokban.

A technikai elemek
helyes végrehajtása.
Labdakezelés:
támadásban,
védekezésben.
Helyezkedés és
labdatovábbítás.
Alapvető taktikai
elemek alkalmazása.

Sportversenyeken
való részvétel.
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Témakör



Tananyag

Standard és latin-amerikai táncok (Angol keringő,
Tangó, Foxtrott, Samba, Cha-cha-cha, Rumba)
alaplépéseinek ismerete, lépéskombinációk

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

Egy tanult tánc
alaplépéseinek
szabad előadása.

8. osztály:
Témakör

Tananyag

Rendgyakorlatok

Ellenvonulások, mint a 7. évfolyamon
futással végrehajtva. Foglalkoztatási
formák öntevékeny átszervezése. Csapatok
alakítása. játékrend, váltások önálló
megszervezése. A testnevelésben
alkalmazott és szükséges rendgyakorlatok
teljes köre.
2-4-8-16 ütemű, 2-3 alapformát tartalmazó
szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati
alapformájú társas-, kéziszer- és egyszerű
szergyakorlatok együttes és önálló
végrehajtása. Tartásjavító, a gerincoszlop
izomegyensúlyának és a medence
középállásának automatizálását biztosító
gyakorlatok, valamint az egyéb ortopédiai
elváltozásokat megelőző, ellensúlyozó
gyakorlatok. Játékos előkészítő
feladatmegoldások.
A tanítandó anyag elsajátítását speciálisan
előkészítő és célgyakorlatok.
Futások
Eredményes rajtvégrehajtás
feladathelyzetben. Fokozó futás,
vágtafutás. Futás nehezítésekkel (terep,
akadály).Tartós futás a táv növelésével.
Váltófutás.
Szökdelések, ugrások
Szökdelő iskolák. Helyből ugrások.
Sorozatugrások. Távol- és magasugrás.
Szökdelések, ugrások
Kislabdahajítás távolba. Súlylökés helyből
és becsúszással tömött labdával. Vetések
tömöttlabdával két kézzel, mindkét oldalra.
Játékok, versengések futással, szökdeléssel
és dobással kombinálva.
A tanítandó anyagot speciálisan előkészítő
és célgyakorlatok. Gurulással és
gördüléssel kombinált testnevelési játékok,
mint a 7. évfolyamon.
Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok
Talajtorna. Gurulóátfordulás előre, hátra,
sorozatban is, valamint két
gurulóátfordulás között felugrás fél- és
egész fordulattal. Repülő gurulóátfordulás
sérülést nem okozó tárgyon át. Fejenállás.
Kézenállás, oldalra kézenátfordulás.
Támlázás két emelt, párhuzamos padon
előre, hátra. Összefüggő gyakorlat a tanult

Prevenció,
relaxáció

Atlétikai
jellegű
feladatmegol
dások

Torna
jellegű
feladatmegol
dások

Minimum
követelmények
A rendgyakorlatoknál
kapott utasítások
fegyelmezett
végrehajtása.

Minimumot meghaladó
követelmények
Foglalkoztatási formák
öntevékeny átszervezése.
Csapatok alakítása.
játékrend, váltások önálló
megszervezése.

A sokoldalú előkészítő és
prevenciós gyakorlatok
hatásainak életkoruknak
megfelelő ismerete és
azok helyes végrehajtása.

2-4-8-16 ütemű, 2-3
alapformát tartalmazó
szabadgyakorlatok és
szabadgyakorlati
alapformájú társas-,
kéziszer- és egyszerű
szergyakorlatok együttes
és önálló végrehajtása.

Az atlétikai mozgások
összerendezett,
önmagukhoz mérten
javuló eredményességű
bemutatása.

A feladatok eredményes
végrehajtása
feladathelyzetben.
Sorozatugrások,
versengések.

A tornagyakorlatok
biztonságos végzése
helyes testtartásra
törekvéssel.

Speciálisan előkészítő és
célgyakorlatok ismerete.
Összetett talajgyakorlat
bemutatása, az összekötő
elemek szerepének
ismerete és azok
alkalmazása.
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot meghaladó
követelmények

elemekből.
Támaszugrások
Felguggolás, terpeszleugrás 4 részes
szekrényen hosszában. Terpesz- és
guggoló átugrás keresztben álló 4 részes
szekrényen.
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok
Mászás, vándormászás kötélen.
Függeszkedési kísérletek. Gyűrűn, két
kötélen lendület előre-hátra, lebegőfüggés,
lefüggés, hátsófüggés, lendület hátra és
homorított leugrás. 3-4 elemből álló
összefüggő gyakorlat.
Gerenda
Helyváltoztatások, mint a 7. évfolyamon,
valamint ereszkedés guggolótámaszba és
felállás. Mellső mérlegállás.
Testnevelési
és
sportjátékok
Kézilabda,
kosárlabda,
labdarúgás,
röplabda,

Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet
fejlesztő feladatok, játékok. A motorikus
képességek fejlesztését és a tanulók
játékigényének kielégítését szolgáló
testnevelési játékok. Az iskola feltételei, a
tanulók érdeklődése és a tanár irányultsága
függvényében választott két sportjáték
elemeinek gazdagítása, főbb támadási és
védekezési megoldásainak elsajátítása.

Alapvető labdakezelési
ismeretek birtoklása, a
játékhelyzetekhez való
alkalmazkodás.

Szabadidős
sporttevéken
ységek
Tánc

Az iskola lehetőségei szerint korcsolyázás,
szánkózás, síelés, kerékpározás Futással,
dobással, ütéssel kombinált népi játékok.
Tánctörténet és stílus: standard és latinamerikai táncokkal kapcsolatos elméleti
ismeretek.
Standard és latin-amerikai táncok (Bécsi
keringő, Slowfox, Quickstep, Mambó,
Paso Doble, Jive) alaplépéseinek ismerete,
lépéskombinációk

Végezzen rendszeresen
mozgást a szabadban

Speciálisan előkészítő, a
labdás ügyességet
fejlesztő feladatok,
játékok ismerete. A
technikai elemek helyes
végrehajtása.
Labdakezelés:
támadásban,
védekezésben.
Helyezkedés és
labdatovábbítás. Alapvető
taktikai elemek
alkalmazása,
alkalmazásuk
játékhelyzetben
Sportversenyeken való
részvétel.

Részvétel a
gyakorlatokban.
Egy tanult tánc
alaplépéseinek szabad
előadása.

4) Általános fejlesztési követelmények
a) Az egészséges testi fejlődés segítése
(1) A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak
megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertás
kori fejlődés változásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy
megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgató rendszerük.
(2) Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot
károsító helyzeteket, mozgásokat.
(3) Egészségük
szilárduljon.
Váljanak
ellenállóvá
a
terhelésekkel és
a
megbetegedésekkel szemben.
(4) Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban
betöltött szerepét, és alkalmazzák azt.
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b) A mozgáskultúra fejlesztése
(1) Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat.
Sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult
elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani.
(2) Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a
játéknak megfelelő támadási és védekezési megoldásokat.
(3) Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját.
(4) Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben.
(5) Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai-, torna-, sportjáték-,
úszás- és küzdősportbeli teljesítményeikben. Ismerjenek meg és alkalmazzanak
egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat.
(6) Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció-, térbeli tájékozódási
képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket.
c) A mozgásigény fenntartás
(1) Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus
cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás.
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Rajz - vizuális kultúra
Alsó tagozat

1) Általános nevelési célok:
a) Átfogó szakmai célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata vizuális megismerő,
befogadó, alkotó képességek fejlesztése, a kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és
tudományos-módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. Fejleszti
síkbeli, térbeli ábrázoló, kifejező, közlő, alakító, konstruáló képességeiket. A gondolatban és
érzelmekben gazdag tevékenységek által a világ érzéki- tapasztalati birtokbavételére nevel.
Feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése. A térszemlélet, a forma-,
színdinamika és szerkezeti érzék, az anyagismeret képességei a tantárgy fejlesztő hatására
emelkednek magasabb szintre. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk
korában a tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a tanulók kritikus befogadási
képességének megalapozása.
b) Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő- és megoldó képesség, a
képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet
gazdagításával járul hozzá. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben
személyiségformáló szerepet tölt be. Jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit becsülő,
környezettudatos magatartás formálásához.
c) Az 1-4. osztályban a vizuális nevelés célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket élményeik,
tapasztalataik, fantáziaviláguk kifejezéséhez, látási információk, esztétikai hatások
befogadásához,
alkotó
tevékenységekhez.
Az
érzelmekkel
kísért
önkifejezés
elmélyültségének megőrzése mellett az egyre céltudatosabb megismerés ösztönzése, képi
gondolkodásuk fejlesztése, vizuális képzeletkincsük bővítése. Lehetővé teszi a gyermekek
számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világban való eligazodást és
személyes alkotói utak bejárására bátorít.

2) Fejlesztési feladatok
a) Legyen képes a gyermek gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel, saját
kifejezési céljai szerint és a tanuláshoz szükséges formában, a megismert technikák egyre
jártasabb használatával megjeleníteni.
b) Értse a műalkotások képi közlések, tárgyak életben betöltött szerepét.
c) Tudjon a térben tájékozódni, tudja a maga számára értelmezni a tankönyveiben,
környezetében található vizuális közlő, eligazító jeleket.
d) Ízlésítéletét néhány szempont alapján indokolja.
e) Általános nevelési követelmény a saját és mások munkájának megbecsülése, a kultúra és a
környezetvédelem fontosságának megértése, az esztétikai élmények iránti nyitottság,
törekvés az értékes és az értéktelen megkülönböztetésére.
f) A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket mutató
képesség-, készség-, ismeret- és magatartásbeli fejlődése, melynek tényét minden esetben
önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az életkori jellemzőkhöz viszonyítva ítélünk meg.

3) Egyes évfolyamok tanterve
1. osztály:
Témakör
Vizuális nyelv

Tananyag
Belépő tevékenységek:
Ismerkedés a formákkal természetes, mesterséges eredet
szerint, megjelenés szerint sík-, tér.
Ismerkedés a színekkel: megnevezésük, tónusuk szerint.
Ismerkedés a vonalfajtákkal, minőségekkel; felületfajtákkal

Minimum
követelmények
Tudjon viszonyítani
(kisebb-nagyobb).
Tudjon vonal, folt és
színképzéssel alkotást
létrehozni. Fejlődjön
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Témakör

Kifejezés,
képzőművészet

Vizuális
kommunikáció

Tananyag
és minőségekkel.
Ismerkedés a tárgyak nagyságrelációival kisebb-nagyobb,
hosszabb-rövidebb, alacsonyabb-magasabb, szélesebbkeskenyebb.
A vizuális nyelv alapelemeinek – pont, vonal folt, lap,
tömeg, szín, – megismerése.
Alkotás:
Az elemek elrendezése képsíkon és térben (egyensúly,
egyensúlytalan, ritmus, aritmus). A képmező betöltése.
Befogadás:
A vizuális nyelv használata a Kifejezés, képzőművészet, a
Vizuális kommunikáció, a Tárgy- és környezetkultúra
feladataiban.
A vizuális kifejezőeszközök használatának megfigyelése
különböző ábrázolásokban
Belépő tevékenységek:
Személyes élmények, látvány, történet kifejezése síkban,
térben rajzolással, festéssel, mintázással.
Műalkotások, illusztrációk szemlélése, megbeszélése.
Nyelv
Formák, vonalak és színek használata, megnevezése.
Kiemelés mérettel, színnel.
Képi elemek helyének meghatározása és rendezése.
Alkotás
Személyes és közös élmények, képzetek megjelenítése
rajzokban, festményekben, szobrokban (pl. emberekhez,
állatokhoz, növényekhez kötődő vagy családi, iskolai
témák.). Szépirodalmi téma (pl. meseélmény) megjelenítése
síkban, térben. Kitalált történetek, mesék illusztrálása.
Művészi élmények (bábelőadás, mese, vers, zenemű)
feldolgozása, megjelenítése. Síkbábok készítése.
Kísérletezés a színekkel a festékek keverésével. Az
évszakok színei.
Befogadás:
Rácsodálkozás a természet szép látványaira.
Tanulói munkák és műalkotások szemlélése.
Közös beszélgetés a szépnek ítélt látványról, ábrázolt
tárgyakról, élőlényekről, színekről, formákról.
Szépirodalmi illusztrációkon a cselekmény és a szereplők
jellemzőinek összekapcsolása.
Megfigyelés, beszélgetés (lehetőleg eredeti) szoborról,
festményről.
Fotók gyűjtése, csoportosítása.
Belépő tevékenységek:
Látványok megfigyelése és értelmezése.
Vizuális jelek felismerése, megértése.
Vonalak és foltok képeken, ábrákon.
A fény: világos, sötét. Látványértelmező szerepe.
A jelek vizuális tulajdonságai.
Alkotás:
Meghatározott célú vizuális közlések értelmezése,
létrehozása játékos formában (pl. mesés történetekhez
útvesztők tervezése) Térben való végigjárás, az útvesztő téri
megtapasztalása. Tárgyak, élőlények témába ágyazott
ábrázolása legjellemzőbb vonásaik megragadásával,
mozdulatok egyéni módú megjelenítésével síkon és térben.
Látványok megfigyelése, leírása (formák, arányok, színek,
felületek).

Minimum
követelmények
esztétikai érzéke.
Tudja mi a sík, tömeg,
térforma (tapasztalás,
érzékelés).
Tudja, mi a pont,
egyenes, görbe, kör.

Tudja a rajzeszközök
megnevezését,
pont, egyenes, görbe,
kör, sík, tömeg, térforma
(tapasztalás, énekelés –
hangtér – útján),
színek megnevezése.

Ismerkedjen meg a
természet és az ember
alkotta jelekkel.
Tudjon közös
beszélgetésekbe
bekapcsolódni, egy-egy
látványra rácsodálkozni.
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Témakör

Tárgy- és
környezetkultúr
a

Tananyag
Befogadás:
Elemi térviszonyok megfigyelése (lent-fent, jobbra-balra,
elöl-hátul).
Testmozgások, gesztusok legfontosabb jellemzőinek
megállapítása.
Testek, ábrák gyűjtése, válogatása, csoportosítása a közlés
rendeltetése szerint (pl. közlekedési, postai információs
jelek).
Belépő tevékenységek:
Tárgyak csoportosítása, rendezgetése, formájuk és
rendeltetésük megfigyelése. Tárgykészítés, díszítés,
környezetalakító tevékenység.
Forma- és színismétlések, ritmusok.
Tárgyak térbeli helyének meghatározása.
Alkotás:
Térrendezéssel, játékos feladatokkal.
Építés szabadban, zárt térben valós és meseszerű témák
feldolgozásával.
Egyszerű tárgyak (pl. játékok) készítése elképzelés alapján
mintázással.
Díszítés. A környezet szépítése.
Befogadás, megismeré:.
Tárgyak “ működésének” megfigyelése, megbeszélése.
Tárgyak formája és rendeltetése közötti összefüggés
felfedezése, megbeszélése, tudatosítása.
Tárgyak csoportosítása, rendeltetésük, nagyságuk, színük,
formájuk, anyaguk szerint.

Minimum
követelmények

Ismerje az évfolyam
számára előírt
eszközöket, és tudja
azokat rendeltetésszerűen
használni.

2. osztály:
Témakör
Vizuális nyelv

Tananyag
Belépő tevékenységek:
A vizuális nyelv alkalmazása a látványértelmező, elemző
feladatok megoldásában; a kifejezés és képzőművészet,
Vizuális kommunikáció és a Tárgy- és környezetkultúra
gyakorlati feladatainak megoldása során.
A vizuális nyelvi eszközök megválasztása az információközlés
szándéka szerint.
Nyelv:
Forma (sík): szögletes, íves, szabályos, szabálytalan,
szimmetrikus, aszimmetrikus.
Forma (tér): tömör, üreges, tömbszerű, áttört, gömbölyű,
szögletes.
Szín: vörös, sárga, kék, narancs, ibolya, zöld, zöldessárga,
kékeszöld, kékeslila, rózsaszín, szürke.
Alkotás:
A képtér rendezése, helyzetek a síkon (alatta, felette, mellette,
mögötte.
Az elemek egymáshoz való viszonya (kontrasztok, ismétlés,
ritmus).
A 6-os színkör egy-egy világosabb, sötétebb fokozatának
felismerése, kikeverése festékkel.
Rokon- és ellentétes színek.
Kiemelés elhelyezéssel, mérettel, színnel.
Befogadás:
A vizuális kifejezőeszközök felismerése különböző alkotásokon.
A vizuális minőségek megnevezése különböző műalkotásokon.

Minimum követelmények
Tudja, mi az ismétlés,
ritmus.
Tudja személyes élményeit
megjeleníteni képi
formában.
Tudjon szabályos vonal,
folt és színritmusra épített
sor- és terülő díszt alkotni.
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Témakör
Kifejezés,
képzőművészet

Vizuális
kommunikáció

Tananyag
Belépő tevékenységek:
Egyéni élményfeldolgozás.
A kifejezőeszközök (vonalak, foltok, színek; felületek, ritmusok,
síkbeli és térbeli formák) árnyaltabb alkalmazása.
Műalkotások megismerése, alkotók és művek megnevezése.
Nyelv:
Árnyaltabb vizuális minőségek (többféle színárnyalat,
vonalvastagság, szabályos és szabálytalan forma).
Formák, színek szabályos elrendezése, egyensúly.
Egyszerű vonal, folt, színritmusok.
Alkotás:
Személyes és közös élmények képi- plasztikai feldolgozása.
Elképzelt jelenet ábrázolása rajzban, festményben, szoborban.
Milyen vagyok? Élményfeldolgozások “saját személyünk”
szerepeltetésével.
Művészeti élmény (pl. bábszínház) megjelenítése síkban, térben.
Zenéhez, hangokhoz, zörejekhez képsorok készítése.
Befogadás:
Egymás munkáinak és műalkotásoknak megfigyelése, az élmény
összetevőinek (pl. anyag, forma, tér, szín, elhelyezés, téma)
megbeszélése.
A legismertebb festészeti műfajtípusok (pl. csendélet, portré)
megismerése, felismerése.
A körplasztika, dombormű jellemzőinek összevetése
(azonosságok, különbségek).
Néhány festmény, szobor alkotójának, a mű címének
megnevezése.
A népi bútorok megismerése, skanzen látogatás.
Ismeretek. Fogalmak:
szabályos, szabálytalan forma, ritmus, szimmetrikus elrendezés,
csendélet, portré, képsor.
Műalkotások:
Steindl Imre: Országház, Kispaládi parasztház, Thököly-vár
(Késmárk), Medgyessy Ferenc: Anyaság, Kolozsvári testvérek:
Szt. György szobra, Kovács Margit: Szamaras, Sámson
dombormű, Szőnyi István: Este, Csontváry Kosztka Tivadar:
Mária kútja, Pablo Picasso: Mária arcképe, Ferenczy Noémi:
Noé bárkája (gobelin-részlet),
cifraszűr, bölcső, csengős népi játék.
Technikák:
Rajzolás, festés a tanult technikákkal. Festés vízfestékkel,
temperával.
Belépő tevékenységek:
Ábrázolás közvetlen szemléletre támaszkodó emlékezet alapján.
Képzetépítés, az egyéni formakincs gazdagítása érzékitapasztalati úton, a természet és a mesterséges környezet
látványainak, emberi gesztusoknak megfigyelése által.
Nyelv:
A síkbeli ábrázolás elemei (pontok, vonalak, foltok, színek).
A vonalfajták (egyenesek, görbék, vékonyabbak, vastagabbak,
határolók, felületkitöltők).
Alkotás:
Élőlények, tárgyak ábrázolása közvetlen szemlélet és emlékezet
alapján.
Képzeletbeli városok útvonalrajzának elkészítése, makettek,
tárgyak alaprajzának rajzolásával.
Mimika, grimasz tanulmányozása, utánzása, megjelenítése,
felhasználása az élményfeldolgozásban. Változások tudatosan
megfigyelt vizuális jellemzőinek megjelenítése (pl. évszak,

Minimum követelmények
Tudjon mintázni,
gyurmával plasztikát
létrehozni.
Ismerje fel a műalkotások
témáit.
Legyen képes néhány
művészeti alkotás és azok
alkotóinak megnevezésére.

Legyen képes egyszerű
lenyomat készítésére.
Tudjon egyszerűbb
tárgyakat rajzolni
modellezés után.
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időjárás).
Saját információközlő jelek létrehozása (pl. tornazsák, az
öltözőszekrény megjelölésére).
Befogadás, megismerés:
Élőlények, tárgyak adott szempontok szerinti vizsgálata (pl.
anyag, jellemző forma és szín, változás). Egyszerű, mindennapi
magyarázórajzok, jelek értelmezése, megfejtése (pl. tankönyv
ábrái). Karakteres emberi gesztusok (testbeszéd, mimika)
olvasása. Beszélgetés az utcán látható információs jelekről.
Ismeretek, fogalmak:
Mimika, grimasz. Vonalfajták, vonalminőségek. Természetes és
mesterséges jelek. Az ábra.
Technikák:
Modellkészítés papírból. Rajzolás tollal. Nyomhagyás
nyomtatással (tárgyak nyomatat).
Belépő tevékenységek:
Tárgyformálás, díszítés, a tárgyalkotó folyamat, forma és
rendeltetés viszonyának tapasztalati megismerése.
Nyelv:
Funkcionális és díszítő formálás. A díszítés mintái, elemei.
Alkotás:
Tárgyak készítése, könnyen alakítható anyagokból (játékhoz,
ünnephez, meséhez). Csomagolás készítése mintakövetéssel,
csomagolóanyag díszítése egyénileg (pl. ajándékhoz).
Környezetalakító tevékenység. Utcakép megfigyelése,
ábrázolása emlékezeti alapon. Meseszerű témákhoz tartozó
tárgyalkotások.
Befogadás:
Köznapi és ünnepi tárgyak formája, díszítése és rendeltetése
közötti összefüggések. Használat és jelentés.
Tárgyak megadott szempontok szerinti csoportosítása,
vizsgálata. A tárgyak üzenetének megfejtése.
Ismeretek, fogalmak:
A díszítés mintái, elemei, motívum. Forma és rendeltetés.
Használat és jelentés. Üzenet.
Technikák:
Ceruza-, filctoll-, golyóstoll-, kréta- és ecsetrajz. Vízfestés és
vegyes technikák. Formázás agyagból, plasztilinból (pl.
mintázás, hurkafelrakás, formába nyomás, pecsételés) Origami
jellegű papírhajtogatás. Papírvágás, ragasztás. Dúckészítés,
nyomtatás, nyomhagyás (pl. papír, termés, levél). Egyszerű
bábkészítési technikák (pl. síkbáb, ujjbáb, hengerbáb).
Konstruálás tárgyakból (pl. termések, dobozok, textil).
Nemezelés gyapjúból (ahol ez megvalósítható).

Minimum követelmények

Legyen képes egyszerű
báb tervezésére.
Legyen képes egyszerűbb
tárgyak ábrázolására
közvetlen szemlélet és
emlékezet után.

3. osztály:
Témakör
Vizuális nyelv

Tananyag
Belépő tevékenységek:
Színellentétek megfigyelése a természetben, a környezetben.
Játékos színkeverési gyakorlatok, színárnyalatok előállítása.
Elemek rendezése a képsíkon.
Nyelv:
Új vizuális nyelvi elemek: formára vonatkozó; színre vonatkozó.
Formára vonatkozó: nyújtott-kövér, egyszerű-tagolt, pozitívnegatív.
Színre vonatkozó: élénk és tompa szín, ragyogó fény és tompa
fény, formaellentét és színellentét, világos és sötét színellentét.

Minimum követelmények
Tudja, mi az azonosság,
hasonlóság.
Legyen tisztában a
beállítás tárgyainak
arányával.
Tudja, mi a kontraszt.
Ismerje a fő- és
mellékszíneket.
Tudja a tempera és
vízfesték jellemző fogásait
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Vonalellentét, felületellentét.
Alkotás:
A vizuális nyelv elemeinek megfigyelése, elemzése
látványokban, tárgyakban, műalkotásokban.
Színkeverések: kékes-, vöröses-, sárgás-, zöldesszürke; barna
kikeverése pirosból zöldből, pirosból feketéből, zöldből sárgából
és feketéből.
Ismeretek:
Színárnyalat, színek megnevezése (kevertszínek).

Belépő tevékenységek:
Forma, szín és tónusárnyalatok megfigyelése, kompozíció,
ritmus tudatosabb megválasztása. Események illusztrációja,
történetek kifejezése képsorozatokban.
Műalkotás vizsgálata adott szempont szerint.
Műfajok (festészet, szobrászat) és műfajtípusok (pl. tájkép,
életkép, csatakép) ismerete, műélmény megfogalmazása.
Nyelv:
Az ábrázolási szándék, a vizuális nyeli elemek és az elrendezés
viszonya.
Vonal-, folt-, forma- és színritmusok. A képmező. Komponálás
különböző formákban (pl. álló, fekvő téglalapon).
Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges mozzanat kiemelésének
eszközei.
Alkotás:
Egyéni és közös élmények feldolgozása, festményben, rajzban,
plasztikában.
Térviszonyokat és mozgást kifejező ábrázolások a téma
feldolgozásában.
Események, történetek illusztratív jellegű elbeszélő ábrázolása
egy képben, közös megjelenítése képsorozatokban (pl. rajzos
napló egy kirándulásról).
Átélt művészeti (pl. szépirodalmi, film-) események
feldolgozása síkban és térben.
Befogadás:
Műalkotás olvasása, összehasonlítása szempontok szerint, a
műélmény megfogalmazása.
Egyes képzőművészeti műfajok (festészet, szobrászat) és
műfajtípusok (pl. tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika)
jellemzőinek elemzése.
Néhány tanult műalkotás, valamint szerzőjének és a mű címének
ismerete.
Könyvtárhasználat, elérhető helytörténeti vagy közgyűjtemény
felkeresése.
Ismeretek, fogalmak:
folt-, forma-, színritmus, komponálás, képmező, illusztráció,
rajzos napló, tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika.
Műalkotások:
Hollókői ház, Füstös konyha, Matyó tisztaszoba, Mai lakóház
külső és belső képe, Árva vára, Pollack Mihály: Nemzeti
Múzeum, Schaár Erzsébet: Kirakat, Constantin Meunier:
Teherhordó munkás, Ferenczy Béni: Játszó fiúk, Albrecht Dürer:
Nyúl, Önarckép – ezüstvessző rajz, Hónapok – Berry herceg
hóráskönyvéből, Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló, Paul
Cézanne: Csendélet, Ferenczy Károly: Festőnő, Fényes Adolf:
Testvérek, Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal, Bálint
Endre: Vándorlegény útrakél, Kentaur alakú aqumanile, Ember

Minimum követelmények
alkalmazni.
Tudjon valamely
eseményt, élményt
megfogalmazni.
Legyen jártas az
eszköznélküli
anyagalakításban.
Tudjon valamely
eseményt, élményt
vizuálisan megjeleníteni.
Ismerjen néhány
népművészeti technikát.
Legyen képes élmény
befogadására saját és társai
munkájának elemzése
során.
Ismerjen legalább 3-3
műalkotást és alkotóját,
azokról tudjon
összefüggően beszélni.
Ismerje lakóhelyének
legalább egy nevezetes
műalkotását.
Tudja, mi a tájkép,
csatakép, emlékmű,
kisplasztika.
Legyen képes alkalmazni
néhány technikát. (pl.
szövés, fonás)
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alakú butella.
Technikák:
Modellkészítés papírból. Kollázs, textilplasztika. Rajzolás tollal,
grafittal, krétával. Festés vízfestékkel, temperával.
Belépő tevékenységek:
Nézetek alkalmazása a térábrázolásban.
Mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése. Ábra és üzenet
kapcsolatának vizsgálata. Térkép, alaprajz megértése.
Nyelv:
A jellemző nézet és a formajele. A körülhatároló- és jelölő
vonal. A folt és felület betöltésének eszköze. Forma
egyszerűsítése foltra.
Alkotás:
Egyszerű természeti (állatok) vagy mesterséges tárgy ábrázolása
látvány szerint, valamint elöl- és oldalnézetből. Elképzelt tér
ábrázolása felülnézetből (pl. várkastély, sátortábor), esetleg
makettjének elkészítése.
Konkrét útvonal megrajzolása emlékezetből.
Változások, folyamatok, jellegzetes állapotok, helyzetek
ábrázolása képsorokkal.
Egyszerű összefüggések ábrázolása magyarázó rajzzal.
Meghívó tervezése elképzelt eseményhez.
Befogadás:
A közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélése,
jellegének leírása.
Tárgyak vizuális jellemzőinek megállapítása (síkjellegű,
tömbszerű forma).
Tárgyjellemző nézete, a látvány és ábra megfeleltetése.
Egyszerű alaprajzok és térképek olvasása, értelmezése,
összevetésük a valós terekkel.
Történés sorrendjének értelmezése fázisrajzok alapján (pl.
képregény). A fázisrajz és a folyamatábra rendeltetése.
Képi információk értelmezése: egyszerűség, érthetőség, a jelek
és a jelentés viszonya.
Ismeretek, fogalmak:
Elöl- és oldalnézet, felülnézet, körülhatároló, jelölő vonal, jelek,
jelzések, jelképek, makett, magyarázó rajz, sík- és tömbforma –
a látvány és az ábra, fázisrajz, folyamatábra.
Technikák:
Rajzolás grafittal, krétával. Montázs, kollázs. Papírhajtogatás,
papírkivágás. Festés temperával. Nyomatok (radír, burgonya,
levél).
Belépő tevékenységek:
Önálló tárgykészítés adott rendeltetésnek megfelelően.
Mai és régi tárgyak formájának, funkciójának összevetése.
A lakóhely egy jelentős emlékének, közgyűjteményének
megismerése.
Könyvtárhasználat.
Nyelv:
A használati tárgyak külső megjelenésében látható jelentés,
ennek kifejező eszközei (alakja, színei, mintái, anyaga).
A tervezés és eszköze: a vonal.
Alkotás:
Funkciónak megfelelő egyszerű terv készítése (pl. bábok,
játékok, edények, taneszközök).
Csomagolás készítése minta után, és egyéni elképzelés alapján
(papírból, textilből).
Az egyszerű tárgyalkotó folyamat végig vitele: ötlet (gondolati
terv), elkészítés, kipróbálás.

Minimum követelmények

Gyermekkori
sajátosságainak
megfelelően tudjon jeleket
felismerni, új jeleket
alkalmazni a közlekedés
vagy tanulmányaihoz
kapcsolódóan más
területen.

Legyen képes alkalmazni
néhány kézművestechnikát.
Legyen képes egyszerű
bábokat tervezni,
megalkotni.
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Környezetalakító tevékenység (pl. díszletkészítés).
Befogadás:
A rendeltetés (tartalom) és a forma összefüggéseinek
megfigyelése, elemzése, a jelen és a múlt néhány tárgya és a
lakóhely-jellegzetes építményei kapcsán.
A tárgyalkotás, konstruálás lépései, folyamata.
A funkcionális és anyagszerű formaképzés néhány szabálya (pl.
használhatóság).
Építmények összehasonlítása megadott szempontok (pl.
rendeltetés) alapján.
Az alaprajz fogalmának megismerése, értelmezése.
Ismeretek, fogalmak:
tervezés, az alkotás folyamata, tartalom és forma, funkció és
használhatóság, az alaprajz fogalma.
Technikák:
Rajzolás: rosttollal, krétával és ceruzával. Viaszkarc. Festés
temperával, vízfestékkel, krétával, vegyes technikával.
A mintázás újabb technológiai változatai: építés lapokból,
szabásminta alapján, díszítés nyomhagyással. Különféle tárgyés anyagnyomatok, kollázs technikák. Papírtárgyak,
papírmunkák (kivágások, papírmetszet, mozaik, montázs).
Konstruálás különböző modellező anyagokból (textil, papír,
agyag, talált tárgyak, termések).
Ismeretek a megismert műalkotás technikákról: akvarell,
olajfestmény, kő-, agyag- bronzszobor.

Minimum követelmények

Tananyag
Belépő tevékenységek:
Vizuális nyelvi ismeretek modellezése tárgyegyüttes, látvány
összeállításával.
Kifejező és ábrázoló típusú feladatok a vizuális nyelvi elemek
gyakorlására.
Nyelv:
Vizuális elemek relációja (azonosság, hasonlóság,
arányviszonyok, szimmetria.
Színek tónusai; sötét és világos színértékek.
Alkotás:
Hangulatok, érzelmek kifejezése színekkel
Formák téri elrendezése, egyes térrendezési konvenció
használatával.
Térábrázolási konvenciók ismeretében síkon téri szerkezet
felismerése (fotókon, műalkotásokon)
A látszat illúziójának keltése a képmezőben történő lejjebbfeljebb helyezéssel és takarással.
Ismeretek:
azonosság, hasonlóság, arány, szimmetria
12 tagú színkör, színárnyalatok.

Minimum követelmények
Ismerjék a vizuális nyelv
alapelemeit, tudják a
kifejezési szándéknak
megfelelően használni a
kompozíciós eljárásokat.
Legyenek képesek
személyes élményeik
életkoruknak megfelelő
szinten történő
megjelenítésére képen és
plasztikában.
Legyenek képesek a
valóság téri viszonyait
rajzukban takarással,
feljebb-lejjebb helyezéssel,
nagyságviszonyuk
érzékeltetésével kifejezni.
Ismerjék a fő- és
mellékszíneket, legyenek
képesek a színek
keverésére, a
színárnyalatok
megkülönböztetésére.
Ismerjék a 12 tagú színkör
színeinek nevét, tudják
kikeverni ezeket.
Ismerjék a tanult
kompozíciós elemeket,
kifejező eszközöket, tudják

4. osztály:
Témakör
Vizuális nyelv
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Belépő tevékenységek:
Ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás kiemeléssel.
Vizuális nyelvi elemek árnyalt alkalmazása, tudatos
komponálás.
A gondolat, hangulat kifejezéséhez az eszköz megválasztása: a
formák, foltok, tömegek, elrendezése. Műalkotások hatása,
témája és technikája közötti összefüggés jellemzőinek
felismerése. Képzőművészeti műfajok rendszerezése,
népművészeti tárgyak megismerése.
Nyelv:
Összetettebb vizuális minőségek szélesebb skálájának ismerete
és használata az alkotásban.
Ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt. A színek hangulati
hatása. Kiemelés forma- és színminőséggel, mérettel,
elhelyezéssel, kontraszttal, vonalvastagsággal.
Egyensúly és feszültség, szimmetria, aszimmetria.
Komponálási, kifejezési eljárások gondolkodási módszerei.
Alkotás:
Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat feldolgozása
síkban, térben.
Jellegzetes mozgások kifejezése elképzelt vagy megtörtént
események ábrázolásával.
Művészi és köznapi élmények, emlékek, gondolatok és
történetek feldolgozása közös alkotásokban (pl. illusztrációban,
képsorozatban, szoborkompozícióban). Ülő alak mintázása egy
tömbből, ábrázolása síkon.
A portré. Milyen vagyok? Milyennek látom magam?
Arcképfestés, az arc plasztikai minőségei.
Képek, tárgyak jelentésmódosítása formaátírással, átszínezéssel,
megszemélyesítéssel.
Befogadás:
Képzőművészeti alkotások leírása, a legfontosabb vizuális
nyelvi, kompozíciós, tematikai és a mű típusából adódó hatás
értelmezése.
Egyes képzőművészeti műfajtípusok jellemzői (pl. vallásos
téma; életkép, történelmi kép, illusztráció, lovas szobor,
kisplasztika) .
Festmény, grafika és szobor szerzője, címe, műfaja, technikája,
műtípusa.
A múzeumok szerepe. Az elérhető közgyűjtemény, kiállítás
megtekintése, a lakóhely nevezetes szobrainak, épületéinek
megismerése.
Könyvtári munka.
Ismeretek, fogalmak:
egyéni stílus, ellentét, színkontraszt, vonalkontraszt, egyensúly,
feszültség, szimmetria, aszimmetria, formaátírás, műtípusok
közül: vallásos téma, életkép, történelmi kép, illusztráció, lovas
szobor , kisplasztika.
Műalkotások:
Kerített ház – Pityerszer, Botpaládi ház, Faragott, festett,
oromzatos ház – Hegyhátszentpéter, Hollókői ház, Füstös
konyha, Matyó tisztaszoba, Mai lakóház belső és külső képe,
Budapest Hősök tere, Vajdahunyad vára, Makovecz Imre:
Sárospataki Művelodési Ház, Ligeti Miklós: Anonymus,
Ferenczy Béni: Bem érem, Götz János: Szarvas, Cseh László:

Minimum követelmények
azokat alkalmazni.
Tudják a látványnak
megfelelően meghatározni
a rajzlap helyzetét.
Tanári irányítással tudják
az összetettebb
mesterséges és természetes
formák arányait,
részarányait megközelítő
pontossággal ábrázolni
nézőpont
figyelembevételével
takarásban, rálátásban.
A műalkotások elemzése
során ismerjék fel a
tartalmi vonatkozásokat.
Legyenek képesek tárgyak
folyamatos
megfigyelésére,
megjelenítésére
megfigyelés alapján.
Legyenek képesek tárgyak
különböző nézeti rajzának
elkészítésére.
Ismerjenek legalább három
műalkotást és azok
alkotóját.
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Témakör

Vizuális
kommunikáció

Tárgy- és
környezetkultúra

Tananyag
Táncolók, Michelangelo: Ádám teremtése, Ferenczy Károly:
Október, Fényes Adolf Babfejtők, Koszta József
Tányértörölgetők, Wágner Sándor: Dugovics Titusz, Glatz
Oszkár: Birkózók, Kapatisztító, Kunsági gyapjúhímzés, Hímes
tojás, Mézeskalácsbáb, Aratókorsó, Tálak, Miskakancsó,
Magyar koronázási jelvények.
Technikák:
Rajzolás, festés szabadon választott technikákkal.
Mintázás agyaggal.
Belépő tevékenységek:
A térábrázolás új eleme a közvetlen megfigyelésen alapuló
forma- és színtanulmány, a takarás megfigyelése, dinamikus
mozgásábrázolás.
Nézetrajzok, útvonalrajzok, térképek készítése.
Nyelv:
A formák (foltok, tömegek) és színek közlési szándékának
megfelelő elrendezési módjai a kiválasztott képmezőformában
illetve a térben. Foltok, tömegek, mint a testesség
hangsúlyozásának eszközei.
A vonal kiemelő szerepe a “keresgélő”, vázoló vonalak, a
körvonal, vonalrendszerek, szerkesztett és szabadkézi vonalak.
A sötét-világos, hideg-meleg kontrasztok figyelemfelhívó
jellege.
Alkotás:
Modellek rálátásos ábrázolása megfigyelés alapján (színbeli és
tónusos megjelenítés).
Tapasztalati úton megismert folyamatok jellegzetes állapotainak
ábrázolása (pl. egy növény élete).
Egyszerű térosztásokat közlő alap- és térképrajzi vázlatok
készítése. Jelalkotó forma-, vonal-, színredukciók.
Befogadás:
Térkifejezési módok: nézőpont jelölése, takarás, feljebb-lejjebb
helyezés. A felülnézet.
Magyarázórajzok, folyamatábrák, vizuális közlő jelek funkciója;
olvasásuk, üzenetük értelmezése.
Sík- és térformák jellemzői.
Színismeretek összefoglaló áttekintése.
Ábra és látvány kapcsolatának elemzése.
Ismeretek, fogalmak:
A formák, tömegek és színek elrendezési módja a képmezőben,
illetve térben.
Sötét-világos, hideg-meleg színkontraszt. Folyamat és ábrázolás.
Alaprajz és térképvázlat. Forma-, vonal- és színredukció.
Technikák:
Rajzolás grafittal, rosttollal, diófapáccal. Modellkészítés
papírból. Origami hajtogatás.
Nyomhagyások nyomással, préseléssel.
Belépő tevékenységek:
Tárgykészítés adott igény alapján. Tárgyelemzés, épületelemzés
az anyag, a rendeltetés és forma kapcsolatának feltárásával.
Nyelv:
A tárgyakat használó (fogyasztó) egyéni stílusa, formajegyei. A
rendeltetés, az anyag , a forma, a díszítés és a méret
összehangolása, célnak megfelelő megválasztása.
Az épület külső kifejező eszközei (méret, tömeg, tagoltság,
anyag, hely).
Alkotás:
Egyéni igényt kielégítő tárgyak használatának megfelelő
elkészítése. Egyszerű tárgy, épület modellezése, tervezése.

Minimum követelmények

Igazodjanak el a számukra
fontos jelekben, ábrákban,
tudjanak maguk is jól
értelmezhető jelet
konstruálni.
Legyenek képesek értékelő
véleményt mondani saját
és társaik munkájáról.

Ismerkedjenek meg
lakóhelyük, környezetük
művészeti emlékeivel,
népművészeti
hagyományaival.
Tárgyalkotás során
ismerjék és alkalmazzák a
balesetvédelmi szabályokat
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Témakör

Tananyag
Tanszerek tervezése, készítése.
Agyagedények készítési módjának megismerése, megformálása.
Zárt és nyitott formák tervezése, elkészítése.
Környezetalakító tevékenység (pl. kiállítás rendezése, alkalmi
teremdíszítés).
Befogadás:
Megfigyelések a külső és belső térben, nyitott és zárt terek,
térrészek hatása. A közvetlen környezet tárgyaiban a tartalom és
forma kapcsolatának megismerése.
Köznapi és ünnepi tárgy és tárgycsalád elemzése a rendeltetés,
az anyag, a méret, a forma legegyszerűbb összefüggésének
bemutatásával (magyar és más kultúrákból származó példákon).
Helytörténeti gyűjtemények, közgyűjtemények rendeltetése.
Ismeretek, fogalmak:
egyéni stílus, formajegyek, méret, tömeg, tagoltság, a
modell,lakóépület, középület, népi építészet.
Technikák:
Az előző évben már tanult technikák újabb technológiai
változatai. Kollázs és montázs.
Anyagátalakítások: papírhajtás, agyagmunkák, vágás,
madzagszövés. Fonás, gyöngyfűzés. Textil-, drót- és
papírplasztikák, tárgykonstrukciók, modellek.
Művészeti technikák ismertetése a megismert műtípusok
kapcsán (pl. egyedi rajz, sokszorosító grafika, kő- és
fafaragás,...)

Minimum követelmények
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Felső tagozat

1) Általános nevelési célok
a) A rajz tantárgy legfontosabb célja a tanulók látáskultúrájának fejlesztése. Ki kell alakítani a
gyermekben egy tudatos szemléletmódot. Ennek segítségével képessé kell válnia az őt
körülvevő világ vizuális információáradatának feldolgozására. A rengeteg külső ingert tudnia
kell felfogni, értékelni, rangsorolni. A környezetét egyre kritikusabban vizsgáló kiskamasz
rendkívül fogékony a látható világ jelenségeire. Ezt kell nekünk, rajztanároknak kihasználnunk
a feladatok életszerű, könnyen érthető megválasztásával. Ez az egyik legfontosabb tantárgyi
motiváció. Fontos eszköz abban, hogy a gyermek szívesen és lelkesen vegyen részt
óráinkon. Ébren kell tartanunk az érdeklődését a világ sokszínűsége, értékei iránt. Képessé
kell tenni a gyermeket a természet szépségének felismerésére, visszatükrözésére.
b) A saját képességeivel párhuzamosan az alapvető vizuális jelekkel, eszközökkel és
technikákkal is meg kell ismertetnünk a gyermeket. Így képessé válik az önálló megismerésre,
befogadásra és alkotómunkára. Az alkotómunkában lehetőséget kell adnunk arra, hogy a neki
megfelelő eszközökkel tudja magát tudatosan kifejezni. A tanuló kreativitását elősegítik az
egyéni élményeken alapuló feladatok. Ilyenek például a családi események, iskolai
rendezvények, sportesemények rajzi megfogalmazásai. Saját élményeinek vizuális formába
öntésekor újra átélheti és értékelheti a megtörtént eseményeket. Törekedni kell arra, hogy a
gyermek saját ötleteit megvalósíthassa a tanórákon. Az átlagosnál tehetségesebb tanulóknak
differenciált feladatokkal kell biztosítanunk az előrehaladásukat. Ezek a feladatok
összetettebb, nehezebb megoldási módokat kínálnak az arra képes alkotóknak.
c) A művészettörténeti ismereteket konkrét feladatokkal kell kapcsolnunk a társművészetekhez.
A történelem a magyar irodalom és az ének-zene tantárgyakkal együtt haladva, közösen kell
felébreszteni a gyermekekben az egyetemes kultúrkincs iránti érdeklődést. Hazánk
jelentősebb alkotásain keresztül reálisabb képet alakít ki szűkebb és tágabb környezetének
viszonyáról. Az egyetemes, a nemzeti és a népi kultúra megismerésével egyre bővül, és
színesedik a világról alkotott képe. Mindezek ismeretében egy környezetére igényes, annak
értékeiért felelősséget érző magatartás kialakítása a célunk.

2) Fejlesztési feladatok
a) Oktató-nevelő munkánk során tapasztalhatjuk, hogy a tanulók különböző szinten képesek
elsajátítani az új ismereteket. Ennek okai leginkább az egyéni fejlettségük különbségeiben és
az adottságaik közti eltérésekben rejtőznek. Figyelembe kell vennünk az életkori
sajátosságokat, hiszen a különböző korosztályoktól más-más színvonalú teljesítményt lehet
és kell elvárnunk. A tanítási órákon mindezek tudatában kell fejlesztenünk a gyermekek
képességeit. A befogadó és megismerő képesség mellett alapkövetelmény az
alkotóképességek kibontakoztatása. A képességfejlesztés eredményességét nehéz rövid
távon lemérni. Ezért célszerű hosszabb távon egy-egy (hasonló jellegű) visszatérő feladattal
ellenőrizni munkánk hatékonyságát.
b) A befogadás és megismerés képessége alapvető fontosságú, hiszen ez a korosztály rendkívül
fogékony a vizuális ingerekre. A modern technika elterjedésével a mai tizenévesekre amúgy is
hatalmas információhalmaz zúdul nap mint nap. Az audiovizuális és a számítástechnikai
eszközök hatékonyabb és gyorsabb megismerést eredményeznek. Ezeket a tkp. virtuális
ismereteket kell a bevált (hagyományos) technikai repertoárunkkal kombinálnunk. A gyermek
figyelmét tudatosan irányítanunk kell a konkrét feladatokkal. Pontosan megfogalmazott,
egyértelmű gyakorlatokkal jól alakíthatók, fejleszthetők a képességek. Ilyen feladatok például
a közvetlen természet megfigyelések, a beállítások utáni tanulmányrajzok. A modelleket nem
elég síkban ábrázolni, plasztikai megoldásokra is szükség van. Nagyon fontos, hogy
a gyermek kézbe vehesse, megtapogathassa az ábrázolt tárgyakat. A többféle érzékszervvel
biztosabb, sokoldalúbb tudás birtokába juthat. A művészettörténeti tanulmányokhoz
kapcsolódó feladatok a vizuális memóriát és az önálló ítéletalkotást segítik elő. Az egyes
korszakok, stílusok alkotásainak elemzésével tovább bővül a gyermek szókincse,
kifejezőkészsége. Jellemzően egyre bátrabban és reálisabban képes értékelni egyes
esztétikai produktumokat. Ezt elősegítendő, az alkotó jellegű órák végén mindig hagyjunk időt
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a közös értékelésre. A gyermekek az elkészült munkák szóbeli, közösség előtti értékelését
általában szívesen végzik. Nem a rajztartó mappának, vagy a tanárnak “termelünk” ugyanis,
hanem magunk és egymás örömére. Közösségnevelő hatása elvitathatatlan a módszernek.
Gyűjtőmunkákkal is sokat tehetünk a tanulók szélesebb látókörének kialakításáért. A
környezetére nyitott, annak értékeire fogékony gyermek toleranciája és beleérző képessége is
nagyobb, mint társaié. Közös programokkal, kiállítások látogatásával, sőt saját csoportos
kiállítás szervezésével is remek csapatot hozhatunk létre. A közösségen belül az egyén
könnyebben megtalálja helyét a társak kritikáinak segítségével.
c) Az alkotóképességek fejlesztésénél kihasználhatjuk a korosztály fogékonyságát, érdeklődését
az új technikák és tevékenységformák iránt. Egy látványosabb megoldás, vagy szokatlan
nézőpont könnyen “beindítja” a gyermek fantáziáját. A színek, formák, a részletek aprólékos
megfigyelése mellett a korosztályra jellemző egyfajta globális szemlélet. Ez azt jelenti, hogy a
szerteágazó, bonyolultabb formákat gyakran tömöríti nagyvonalúan. Jól kihasználhatjuk ezt a
redukciós feladatoknál. A gyermek lényeglátása határozottabb ugyanis a felnőttek sémákra
épülő gondolkodásmódjánál. Sokkal nagyobb kreativitás jellemző rájuk, előszeretettel nyúlnak
egyszerre több anyaghoz is, bátran keverve a technikákat. Ezért kell minél többféle módszert
és eszközt adni a kezükbe. A látható világ tükrözése mellett fontosak az elsősorban a
fantáziát igénybe vevő feladatok. Ezekben a gyermek rengeteg kötöttségtől mentesül,
szabadabban alkothat. A reproduktív és a produktív jellegű munkáknak megfelelő
részarányban kell jelen lenni pedagógiai programunkban.
d) A tantárgy jellegéből adódóan az egyes tevékenységi formák az egész iskolaszakaszt átívelik,
a fő különbség a megoldásban, a műveleti szintek fejlettségében mutatkozik. Célszerű
bizonyos kulcsfeladatokat egy-egy tanév, sőt az egész négyéves periódus folyamán bizonyos
változtatásokkal néha megismételtetni. Ezekkel a munkákkal hosszabb távon lemérhető a
képességek tényleges fejlődése a tanulóknál. A helyi tanterv felépítésénél érdemes először
ezeket a kulcsfeladatokat eldönteni, és ezekre, valamint az évfolyamokra előre meghatározott
művészettörténeti témakörökre felfűzni a konkrét tananyagot.

3) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály:
Téma

Tananyag

Vizuális
problémafe
lvetés

A legegyszerűbb vizuális jelek:
A pont, a vonal és a folt kifejezési
lehetőségei. Egyszerű vonalas
kompozíciók készítése.
(vizuális megismerőképesség)
A kompozíciók fajtái:
Statikus és dinamikus kompozíciók
készítése a megismert vizuális
jelekből. A kompozíciós hangsúlyozás
eszközei.
(észlelési-érzékelési fogékonyság,
egyensúlyérzék)
A megjelenítés, átírás, redukció
alapjai: A vázolás, egyszerűsítés
összefüggései.
(alkotóképességek)
A formák fajtái, jellemzői:
A formakarakter, részforma, befoglaló
forma alapfogalmak megismerése,
tudatos alkalmazása.

Minimum
követelmények
Ismerje a
legalapvetőbb vizuális
jeleket.

Minimumot
meghaladó
követelmények
Ismerje és tudja
alkalmazni őket a
különböző anyagok,
formák ábrázolásakor.


Tudatos
kompozíciók készítése
mesterséges
formákból.



Tudjon vetületi ábrát
készíteni hasábszerű
(geometrikus)
formákról.
Ismerje meg a síkszerű
ábrázolás
alaptörvényeit,
jellemzőit.



Egyszerű természeti

Egyszínű tónusos

(befogadóképesség, formaérzék)
Természets

A természeti forma:
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Téma
zemlélet

Alkotómun
ka,
kifejezés

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények
tanulmányok ceruzával,
akvarellel és
temperával.
Tudjon egyszerű
kompozíciókat
létrehozni természeti
formákból.


Szimmetria és aszimmetria a
természeti formákon.
Tanulmányrajzok készítése
termésekről, gyümölcsökről.
(megfigyelőképesség,
alkotóképességek)

formák vonalas és
tónusos ábrázolása
(monokróm).

Sík és tér:
A síkszerűség és térmélység
összefüggése a természeti formákon.
Természeti formák hosszmetszeti és
keresztmetszeti rajzai.
(megfigyelőképesség, vizuális
memória)
A tónusok:
Természeti forma és a környezet
viszonyának kifejezése tónusokkal. A
fény-árnyékhatások, irányfény,
szórtfény ábrázolása grafikai
eszközökkel.
A színek:
Alapvető színrendszerek
megismerése. Egyszerűbb
színkeverési feladatok.
(érzékelési-észlelési fogékonyság,
színérzék)

Dombormű készítése
apróbb formák
lenyomataival. A forma
és funkció kapcsolata,
értelmezőmagyarázórajzok
készítése.
Tudjon kifejezni a
grafika eszközeivel
különböző faktúrákat.

Absztrakció és redukció:
A látható jelenségektől való
elvonatkoztatás. A tárgyak és
jelenségek leegyszerűsítése
lényegkiemeléssel, a felesleges
részletek elhagyásával.
Verbalitás és vizualitás kapcsolata:
A megértett szöveg (pl. irodalmi
alkotás) vizuális jelekkel történő
megjelenítése. Lényegkiemelés,
rangsorolás, ítéletalkotás.
(vizuális memória, képzelet)
Ritmus és egyensúly:
Ismétlődés, szabályosság, ritmus és
dinamika a síkszerű ábrázolásban.
(ritmusérzék, arányérzék,
szimmetriaérzék)

A látott világ
jelenségeinek grafikai
elemekké alakítása.

A természeti formák
redukciója a
legegyszerűbb,
geometrikus
alapformákra.

Egy megtörtént
esemény, vagy
történet elbeszélése a
festészet és a grafika
eszközeivel.


Kifejező,
érzékletes illusztrációk
készítése

Sordíszek,
vonalritmusok
készítése alapvető
vizuális jelek
felhasználásával.

Sablonkészítés.
A lenyomatkészítés
legegyszerűbb
technikái (papírnyomat,
krumplinyomat,
kézlenyomatok).
Tudjon blokkbetűket
szerkeszteni adott
méretben.

Alkalmazott grafika:
Betűtípusok szerkesztése.

Ismerje a súrolófény és
a szórt fény közti
különbséget.

A 6-os színkör
színeinek megfestése,
ismerete.

Szerkesztőeszközök
(körző, vonalzók)
szakszerű használata.

(eszközhasználat, precizitás)
Művészettö
rténet,
műalkotáselemzés

Az őskor művészete:
A legkorábbi monumentális
kőépítmények (Stonehenge, Avebury).
Termékenységszobrok (Willendorfi
Vénusz).
A vadászmágia és a
barlangfestmények (Altamira,
Lascaux).

Ismerje fel a tanult
művészeti alkotásokat.

Tudjon önállóan
megnevezni példákat
az egyes kultúrák
alkotásaiból.

Önálló
műalkotás-elemzés
(kor, méret, szerkezet,
anyagok, kompozíció,
összhatás).
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Téma

Tananyag

Minimumot
meghaladó
követelmények

Minimum
követelmények

A legegyszerűbb használati eszközök
(pattintott kőeszközök,
agyagedények).
Ai ókori potamikus kultúrák:
Az egyiptomi sír- és templomépítészet
(Masztaba, Gizai piramisok, Karnaki
templom). Az egyiptomi szobrászat
(Rahotep és Nofret, Írnok, Nofertiti
portréi). Az egyiptomi festészet
(Halastó, Mocsári vadászat).
Mezopotámia építészete (Úr-Zikkurat,
Babilon-Istár-kapu). Mezopotámia
szobrászata, iparművészete
(Asszír kapuőrzők, Bikafejes hárfa-Ur)
Az ókori görög művészet:
A görög templomépítészet és az
oszloprendek (Athén-Akropolisz).
A görög szobrászat (Polükleitosz:
Lándzsavivő, Pheidiasz: Lovasok a
Parthenon frízéről, Mürón:
Diszkoszvető Laokoon-csoport,
Szamothrakéi Niké).
A görög vázafestészet (geometrikus,
fekete alakos, vörös alakos vázák).
Az ókori római művészet:
A római építészet (Róma-Pantheon,
Colosseum, vízvezetékek).
A római szobrászat (Brutus portréja,
Marcus Aurelius lovasszobra).
A római falfestészet (PompeiMisztérium villa freskói).
A
magyar
népvisele
tek

Népművészeti tájegységeink
legjellemzőbb ruhadarabjai.

Cigány
népvisele
tek

A cigány népviseletek formáinak,
színeinek, díszítésének
jellegzetességei

A somogyi viselet
jellemzői

A legjellemzőbb
tájegységeink viselete

6. osztály:
Téma
Vizuális
problémafelvetés

Tananyag
A térépítés, téráthidalások
összefüggései: A külső
megjelenés és a belső
szerkezet.
A téráthidalások, donga- és
keresztboltozatok.
A nézőpont szerepe:

Minimum
követelmények
Ismerje a
dongaboltozatot, a
keresztboltozatot és
a csúcsíves
keresztboltozatot.
Egyszerű mértani

Minimumot
meghaladó
követelmények
Tudjon makettet
készíteni a tanult
boltozatokról.



Képes
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Tananyag
A térmélység, tér és forma
kapcsolata.
A vetületi és az axonometrikus
ábrázolás.
(vizuális memória, térlátás)
A színek térhatása:
A színperspektíva alapvető
szabályszerűségei. A hidegmeleg színek érzelmi hatásai.
(alkotóképességek)

Természetszemlélet

Alkotómunka,
kifejezés

Minimum
követelmények
testek (hasáb,
henger, gúla, kúp)
ábrázolása a
megismert
ábrázolási
rendszerekben.
Ismerje a hideg és a
meleg színeket

Minimumot
meghaladó
követelmények
legyen egyszerű
rekonstrukciós
feladatok
megoldására
Ismerje és tudatosan
alkalmazza
kompozícióiban a
színek hangulati
hatásait.

Összetett természeti formák:
A természeti és a mesterséges
formák kapcsolata.
Kompozíciók összetett
formákból. Formaredukciók,
konstruálás a redukált
formákból.
(absztraháció, forma- és
arányérzék)

Legyen képes
összetett természeti
formákat átírni
geometrikus
testekké.
Plasztikai feladatok:
egyszerűbb
tömegvázlatok
szabályos
formákból.

Tudjon természeti
formákból
komponált
beállításokat
monokróm
festéssel
reprodukáln
i,
megfesteni
alapszínekk
el.

Célszerű
tárgyak tervezése
saját mindennapos
használatra.

A tárgyalakítás:
A komponálás, tömegalakítás
problematikája. A festészeti és
a szobrászati alkotás
nyelvezete. Forma és funkció,
a célszerűség. Használati
tárgyak tervezése.
(kreativitás, manipuláció)
Színérzékelés, színlátás:
A színek megjelenése a belső
és a külső térben. Dikróm
harmóniák festése
alapszínekkel. Telített és
derített színek előállítása.
(érzékelési-észlelési
fogékonyság, színérzék).

Működési rajzok
készítése egyszerű
használati
tárgyakról.

Egyén és társadalom:
A gyermek életének
eseményei. Az egyéni
élmények megjelenítése a
grafika és a festészet
eszközeivel.
(vizuális memória)
Állatok világa:
Valóságos és elképzelt
élőlények. Háziállatok és vadon
élő állatok testfelépítése,
élőhelye, jellemző
tulajdonságai.
(megfigyelőképesség, fantázia,
kreativitás)
Technikák:
Üvegablakok, mozaikképek
létrehozása montázs
technikával.
Tépett, vágott, gyűrt,

Képes legyen egy
történetet elmondani
grafikus eszközzel
(képregényes
forma).


A történek
képekre bontása, és
kifejezése néhány
jellemző
mozzanattal


Képes
legyen egyszerűbb
állatok
megformálására


Elképzelt és
valóságos élőlények
jellemzése a
szobrászat
eszközeivel (pl.
vízköpő-figura).

Színes alakzatok,
síkidomok ritmusos
kompozíciói
különböző
technikákkal.


A montázs
technika tudatos
alkalmazása a
figurális
ábrázolásban.

Egyszerűbb
színharmóniák
ismerete,
létrehozása.
A másodlagos
színek kikeverése
temperával,
vízfestékkel.
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Téma

Minimum
követelmények

Tananyag
hajtogatott papírkonstrukciók.
(forma- és arányérzék,
manipulációs képesség)
Alkalmazott grafika:
A betűk formai tulajdonságai.
Iniciálé és monogram
tervezése.
Meghívók- a szövegfolt és
képi elem viszonya.

Minimumot
meghaladó
követelmények


Tudjon iniciálét vagy
díszes monogramot
tervezni és
kivitelezni színes
eszközzel.

Egyszerűbb alkalmi
meghívó készítése
(A/5 méretben) a
grafika eszközeivel.

(forma- és arányérzék,
kompozíciós készség)
Cigány népmesék
megjelenítése

Kreativitás,
segítségével
megjelenítése

képzelet
belsőképek

Művészettörténet,
műalkotás-elemzés

Az ókeresztény művészet:
Az ókeresztény bazilika
jellemzői (San Apollinare in
Classe)
Az ókeresztény
díszítőszobrászat (Jó Pásztorszobrok, szarkofágok)
A katakomba- és
mozaikfestészet (Róma – Sta
Prudenziana-templom;
Ravenna – Galla Placidiamauzóleuma; Ravenna –
Theodora-mozaik).
Honfoglalás-kori művészetünk:
A magyar ötvösművészet
kincsei. (Nagyszentmiklósi
aranykincs, a galgóci és
tiszabezdédi tarsolylemezek)
A román kor művészete:
A román kori templomépítészet
(jáki templom, bélapátfalvi
apátsági templom, pisai dóm
épületegyüttese).
A szobrászat és
freskófestészet (Pécs-Sámsondombormű, BarcelonaApostolok csoportja, Bayeux-i
kárpit). A magyar koronázási
ékszerek.
A gótika:
A gótikus katedrálisok
(Chartres, Amiens, Párizs,
Köln).
A gótika szobrászata (Budavári
palota szobrai; Kolozsvári
testvérek: Szt. György szobra;
Szent László-herma A Lőcseioltár).
A reneszánsz művészet:
A trecento festészete (Szent
Ferenc freskósorozat). A
quattrocento (Santa Maria del

Ismerje fel a tanult
művészeti
alkotásokat.

Tudjon önállóan
megnevezni
példákat az egyes
kultúrák
alkotásaiból.

Önálló
műalkotás-elemzés
(kor, méret,
szerkezet, anyagok,
kompozíció,
összhatás).
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Téma

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

Fiore templom, Pitti-palota.
Donatello: Gattamelata,
Mantegna: Pieta. Botticelli:
Vénusz születése).
A cinquecento (Michelangelo:
Dávid, Sixtus-kápolna freskói,
Leonardo: Az utolsó vacsora,
Szent Anna harmadmagával,
Mona Lisa; Raffaello: Athéni
iskola).
A németalföldi reneszánsz (Jan
van Eyck: Arnolfini házaspár;
Dürer: Az apokalipszis lovasai,
Önarckép).
A magyarországi reneszánsz
(Bakócz-kápolna, M. S.
mester: Mária és Erzsébet
találkozása).

7. osztály:
Téma
Vizuális
problémafelvetés

Természetszemlélet

Tananyag
Az ember térlátása:
A látszati távlattan. Az ember
szín- és térérzékelése, a látás
fiziológiája.
Az egy és a két iránypontos
perspektíva. A rövidülés,
torzulások.
(térlátás)
A színszimbolika:
A színek mindennapi
jelentése.
A vizuális kommunikáció
fogalma. A piktogramok. A
színek, mint a vizuális
kommunikáció eszközei.
(érzékelési-észlelési
fogékonyság)

Az emberi test:
Az emberi test főbb arányai.
A mozgás szervrendszer
legfontosabb elemei és
működésük. Egyszerűbb
mozdulatok, mozgássorok
ábrázolása.
A test redukciója mértani
elemekre.
(megfigyelőképesség, formaés arányérzék)
Térmélység, téri helyzetek:
Testcsoport téri helyzete,

Minimum
követelmények
Legyen tisztában az
emberi látás alapvető
mechanizmusaival.
Ismerje az egy és a
két iránypontos
perspektíva elemeit.

Minimumot
meghaladó
követelmények
Tudjon egyszerűbb
mértani alakzatokat
perspektívában
ábrázolni.

Ismerje a
rálátás, alálátás
alapfogalmakat.

Ismerje a vizuális
kommunikáció
fogalmát, főbb
lehetőségeit.
Ismerje a színek
általános
(mindennapi)
jelentéstartalmát.
Egyszerűbb
piktogramok
tervezése grafikus
eszközökkel
(formaredukció).
Ismerje az emberi
test főbb arányait,
jellemző befoglaló
formáit.
Tudjon vázolni
egyszerűbb
mozdulatokat.

Ismerje a színek
általános
(mindennapi)
jelentéstartalmát.
Tudjon megnevezni
vizuális
kommunikációval
kapcsolatos
eszközöket.

Fázisrajzok
készítése redukált

Tudjon
leegyszerűsíteni

Ismerje a férfi a női
és gyermeki test
aránybeli,
karakterbeli
különbségeit.
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Téma

Tananyag
viszonylatai.
A nézőpont és az irányfény
szerepe az ábrázolásban.
(érzékelési-észlelési
fogékonyság)

formák ismétlésével.

Színárnyalatok:
A másodlagos és a
harmadlagos színek világa.
Színes csendéletek. Az
ecsetkezelés.

Tudja előállítani
ezeket a színeket,
keveréssel
(temperával).
Ismerje a
másodlagos és
harmadlagos színek
fogalmát.

(megfigyelőképesség,
érzékenység)

Alkotómunka,
kifejezés

Művészettörténet,
műalkotás-elemzés

Minimum
követelmények

Forma és funkció:
Az építészet teherhordó
elemeinek modellezése.
A népi építészet formavilága.
(manipulációs képesség,
kreativitás, konstrukciós érzék)

Ismerje a népi
építészet
hagyományos
formavilágát, főbb
jellegzetességeit.

Az ipari formatervezés:
Működési rajzok egyszerű
használati eszközökről.
Célszerűség és esztétikum a
népi iparművészetben.
Használati tárgyak tervezése
saját használatra.
(kreativitás, problémamegoldó
képesség)
Az emberi arc:
Az emberi fej és arc
ábrázolása, arányrendszerük.
Karakterek.
Jellemző formák redukálása.
(megfigyelőképesség,
absztrakció, kompozíciós
készség)

Egyszerű használati
tárgyak tervezése és
lehetőség szerinti
kivitelezése

A barokk:
A barokk építészet
sajátosságai (Il Gesú-templom,
Szent Péter-bazilika, FertődEsterházy-kastély).
A barokk szobrászat (Bernini:

Ismerje az emberi fej
nagy arányait, a
portrérajzolás
szabályait.

Ismerje fel a tanult
művészeti
alkotásokat.

Minimumot
meghaladó
követelmények
mértani alakzatokra,
síkidomokra.
Tudjon irányfénnyel
megvilágított
testcsoportot
látványszerűen,
plasztikusan
érzékeltetni grafikai
eszközökkel.
Ismerje és tudatosan
alkalmazza
kompozícióin a
többféle nézőpont
szerepét.
Ismerje és
alkalmazza munkáin
a tört
színárnyalatokat,
mint a kifejezés
eszközeit.
Tudatosan
alkalmazza az
ecsetkezelést, mint
érzelmi, hangulati
kifejezőeszközt.
Épületrészek papírmakettjeinek
elkészítése
egyszerű
geometrikus
formákból.
Ismerje a népi
kézművesség
legjellemzőbb
alkotásait.
Önálló formaátírás,
absztrahálás,
redukció,
formaanalízis.

Praktikum
és esztétikum
felismerése a
használati
eszközökön.
Képes legyen
karikatúrák
rajzolására a
jellemző formák
eltúlozásával.

Tudjon önállóan
megnevezni
példákat az egyes
kultúrák
alkotásaiból.

Önálló
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Téma

Múzeumok.
Művészeti
gyűjtemények.

Tananyag
Dávid; Donner: Szent Márton
és a koldus).
A barokk festészet
(Rembrandt: Éjjeli őrjárat,
Önarcképek; Rubens: Levétel
a keresztről; Velazquez: Bréda
átadása, Az udvarhölgyek;
Mányoki: II. Rákóczi Ferenc
portréja).
A klasszicizmus:
Építészet (Chalgrin: Arc de
Triomphe, Pollack Magyar
Nemzeti Múzeum Hild J.:
Esztergomi Érseki
Székesegyház).
Szobrászat (Canova: Mária
Krisztina főhercegnő
síremléke; Ferenczy I:
Pásztorlányka).
Festészet (David: Horatiusok
esküje; Barabás M.: Liszt
Ferenc portréja).
A romantika:
A szobrászat és a festészet
legjellemzőbb példái (F. Rude:
Marseillaise;
Goya: 1808. május harmadika;
Delacroix: Szabadság vezeti a
népet).
A realizmus:
A festészet legjellemzőbb
példái (Millet: Kalászszedők;
Corot: Emlékezés; Courbet: A
műterem; Daumier: A mosónő;
Rjepin: Hajóvontatók).
Nemzeti művészetünk a 19.
században: Steindl I.:
Országház; Feszl F.: Vigadó,
Ybl M.: Operaház.
Izsó M.: Táncoló paraszt;
Fadrusz J.: Mátyás királyemlékmű; Zala Gy.:
Millenniumi emlékmű.
Székely B.: Egri nők;
Munkácsy M.: Ásító inas;
Rőzsehordó; Paál L.: Nyárfák;
Szinyei Merse Pál: Majális.
Tájékozódás lakóhelyünk és
hazánk legfontosabb
képzőművészeti
kiállítóhelyeiről.
Kiállításlátogatás

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

műalkotás-elemzés
(kor, méret,
szerkezet, anyagok,
kompozíció,
összhatás).

Könyvtár és más médiumok
használata az önálló
alkotómunkában.
Saját kiállítás rendezése.
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8. osztály:
Téma

Vizuális
problémafelvetés

Tananyag

Minimum
követelmények

Álló és mozgókép:
A filmkészítés
technológiája. A
látványtervezés. Foto,
videó, számítógép
lehetőségei.
(megfigyelőképesség,
vizuális memória)

Ismerje a
filmkészítés
alapelvét. Grafikai és
fotóművészeti
alkotások elemzése a
látványrendezés
szempontjából.

A külső tér:
Összetett térformák
elemzése. Két
iránypontos perspektíva.
Rekonstrukciók.
(térlátás)
A színkontrasztok:
A színkontrasztok fajtái:
színezetkontraszt,
hőkontraszt,
komplementer, szimultán.
Mennyiségi, minőségi,
sötét-világos kontrasztok.

Egyszerű testcsoport
perspektivikus rajza

Minimumot
meghaladó
követelmények
Az állókép,
mozgókép,
a némafilm,
rövidfilm
fogalmának
ismerete.
Vizuális
látványtervezési
feladatok (pl.
díszlettervezés)
megoldása.
Utcarészlet, házsor
látványszerű rajzai a
nézőpontunknak
megfelelően.

Ismerje a
színkontrasztok
fajtáit, és tudjon
rájuk egy-egy példát
mondani.

Tudja alkalmazni a
színkontrasztokat
mondanivalójának
kifejezésére

Épületek
térképzésének formai
elemzése adott
szempontok alapján.

Dokumentáció
összeállítása
közvetlen
környezetünk
művészeti értékeiről
(gyűjtőmunka).

Ábrakészítés,
magyarázórajzok
adott épület vagy
szobor
megjelenéséről

Környezetünk
objektumainak
arányos
kicsinyítése,
nagyítása.

(érzékelési-észlelési
fogékonyság)

Természetszemlélet Életmód és élettér
összefüggései:
A téralakítás, az
építészeti stílus és az
életmód. Az épület és a
környezet kapcsolata.
Építészet és
környezetvédelem
kapcsolata. Környezetünk
építészeti értékei.
(érzékelési-észlelési
fogékonyság, vizuális
memória)
Ábrakészítés,
modellezés:
Szöveges leírás és
magyarázórajz készítése
adott tárgyról. Kicsinyítés,
nagyítás az arányok
figyelembevételével.
Térbeli modellezések,
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Téma

Tananyag

tömegviszonylatok.
(manipulációs képesség,
tér-és formaérzék)
A mozgás és az idő:
A mozgás ábrázolása a
grafika, festészet
eszközeivel. Az
állandóság és a
múlandóság
megjelenése.
Pillanatfelvételek
értelmezése. Virtuális tér.

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

Egyszerűbb
mozgások,
mozdulatsor képi
ábrázolása alapvető
grafikai elemekkel.

A számítógépes
térábrázolás és az
érzékszerveinkkel
tapasztalt távlat
közti különbségek.

Önportré
látványszerű,
monokróm rajza.

Képes legyen
önportrét festeni,
néhány személyes
tárggyal jellemezni
saját magát

Tudatos
kompozíciók
létrehozása
fotomontázs és
kollázstechnikával.

Egy történetből
képregény
összeállítása fotók
felhasználásával.

Ismerje az érzéki
csalódás fogalmát, és
az op-art alapvető
eszköztárát.

Egyszerűbb optikai
hatások alkalmazása
vonalas
eszközökkel.

(megfigyelőképesség, vizuális
intelligencia, kreativitás)

Alkotómunka,
kifejezés

Emberábrázolások:
Az önportré. Önportré
rajzolása tükörből. Színes
önportré festése.
(megfigyelőképesség,
színérzékenység,
önismeret)
Technikák:
Fotomontázs és
kollázstechnika.
Eseménysor, történet
feldolgozása képi
nyelven.
(redukció, asszociációs
képesség, komponálás)
Az érzéki csalódás:
Az illúziókeltés
képzőművészeti
eszközei. Optikai
trükkhatások tudatos
alkalmazása.
(érzékelési-észlelési
fogékonyság, vizuális
intelligencia)

Művészettörténet,
műalkotás-elemzés

Az impresszionizmus:
Manet: Az erkély; Monet:
A roueni székesegyház;
Degas: A tánc csillaga,
Renoir: Moulin de la
Galette; A. Rodin:
Gondolkodó.
A posztimpresszionisták:
Cézanne: A Saint Victoire

Ismerje fel a tanult
művészeti
alkotásokat.

Tudjon önállóan
megnevezni
példákat az egyes
kultúrák
alkotásaiból.
Önálló műalkotáselemzés (kor, méret,
szerkezet, anyagok,
kompozíció,
összhatás).
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Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghaladó
követelmények

hegy, Csendélet; Van
Gogh: Napraforgók,
Auvers-i templom,
Önportré; Gauguin: Tahiti
nők, T. Lautrec plakátjai.
A szecesszió:
Gaudi: Sagrada Familia,
Lechner Ö. Iparművészeti
Múzeum; Klimt: A csók,
Mucha plakátok.
A modern építészet:
Wright: Vízesésház;
Gropius: a Bauhaus
épülete Dessauban, Le
Corbusier: Ronchampi
kápolna, Marseillelakóegység, Utzon:
Sidney – Operaház.
A modern szobrászat:
Boccioni: Folytonossági
formák a térben; Tatlin: A
3. internacionálé
emlékműterve; Duchamp:
Palackszárító; H. Moore:
Fekvő alak.
A modern festészet:
Picasso: Guernica,
Vasaló nő, Braque:
Gitáros csendélet;
Mondrian: Kompozíció,
Chagall: Én és a falum;
Dali: Égő zsiráf, Warhol:
Elvis; Vasarely: Alakzat,
Zebrák.
A 20. század magyarországi
művészete: Ferenczy K.:
Márciusi est, Hollósy: Rákóczi
induló, Rippl-Rónay: Apám és
Piacsek bácsi vörösbor
mellett, Csontváry: Magányos
cédrus, Szőnyi I.: Zebegény,
Este., Egry J.:
Visszhang,,Barcsay: Dombos
táj, Kondor B.: Darázskirály,
Medgyessy F.: Anyaság,
Pátzay: Kenyérszegő, Schaár
E.: Az utca, Makovecz : PaksSzentlélek templom

Cigány

Péli Tamás, Balázs János Ismerje fel a tanult

A cigány

545

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Téma

Tananyag

Minimum
követelmények
művészeti
alkotásokat.

képzőművészet
tanulmányozása

Minimumot
meghaladó
követelmények
képzőművészet
jellegzetes
alkotásainak
elemzése.

Technika

1) Általános nevelési célok
a) A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és következetes kialakítása, amely
fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élő ember és az általa létrehozott technikai
környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét.
b) Olyan ismereteket ad, képességeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika és
gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító hatásaitól.
c) A technika értelmezése jelentősen megváltozott a történelem során. Hosszú évezredeken keresztül a
gyakorlati tapasztalatokkal felhalmozott ismeretek összességét foglalta magába. A modern technika
azonban már korántsem csak kézműves intelligenciát igényel. Korunk egyik legfontosabb kérdése: hogy
miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel, amelyet éppen az élet könnyebbé tétele
érdekében hoztunk létre.
d) A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a környezeti károsodások és azok megelőzésének módjait, a
fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelményeit, a problémák rendszerét és lényegét átlátó
környezetgazdálkodást. Akármilyen komplex természettudományos oktatási rendszert is képzelünk el,
az csak tüneti kezelést mutat be a technika okozta környezeti károk megszüntetésére. Az okok
megelőzésére kell a hangsúlyt helyezni, és erre alkalmas a rendszerszemléletű technikai nevelés.
e) Komplexitásában mutatja be a társadalom, az ökoszisztémák és a technikai rendszerek együttlétezését.
Az életviteli ismeretek körébe tartoznak pl. a háztartástan a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és
környéke, a kertgazdálkodás. Az életvitelhez sorolhatók a helyes közlekedés. A Technika és életvitel
tantárgy a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elmélet, gyakorlati, manuális, tervezési és
modellezési feladatokon keresztül mutatja be.

2) Fejlesztési feladatok
a) A technikai rendszer fogalmának megismerése, használata, technikai rendszerek (gépek, géprendszerek,
rugalmas gyártórendszerek, hálózatok) és folyamatok (információszerzés és információfeldolgozás,
konkrét gyártási technológiák) elemzése.
b) A technikai fejlesztés folyamatának jellemzése szóban és folyamatábrán. Nagy feltalálók és
találmányaik sorsának bemutatása, különös tekintettel a magyarokra.
c) Az energia, a nyersanyag és az információ termelésének, illetve előállítási módjainak, továbbá
felhasználásuk területeinek, folyamatainak, és azok összefüggéseinek ismertetése. Az anyag-, energia-,
és információáramlás, a társadalom életében, a gazdálkodásban és a természetátalakításban játszott
szerepének tanulmányozása.
d) A technika társadalomra és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Véleményalkotás a fenntartható
fejlődésről. A lehetséges környezetkímélő nyersanyag- és energiaforrások bemutatása és elemzése a
felhasználhatóság szempontjából.
e) A modern építészet anyagainak és szerkezeteinek megismerése, összevetése a hagyományos és népi
építészet anyagaival és szerkezetével. A lakóhely vizsgálata funkció, célszerűség, esztétikum és forma
összefüggései szerint. Az anyagok kiválasztása az adott funkcióra, tulajdonságaik, szerkezetük alapján.
f) A városi, a közúti, a vízi és a légi közlekedés rendszereinek megismerése. A közlekedés szabályozása
szükségességének belátása. Tennivalók baleset esetén. Elsősegélynyújtás alapismereteinek elsajátítása.
g) A tömegközlekedés szabályainak megismerése. Az utazással kapcsolatos helyes magatartásformák
elsajátítása.
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h) Az egészséges életvitel alapkövetelményei szerinti életmód kialakítása. Az életet és környezetet védő
magatartáshoz szükséges alapvető ismeretek és készségek elsajátítása, gyakorlása. A háztartási
feladatok, munkák és a gazdálkodás folyamatainak és összefüggéseinek felismerésére nevelés.
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3) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály - leány:
Témakör
Az ember és a
környezete

A kommunikáció
eszközei és
módjai

Anyagok és
alakításuk

Tervezés, építés

Tananyag
Beszélgetés az ember és a természet kapcsolatáról.
Természetes és mesterséges környezet. Az állatok
alkalmazkodása környezetükhöz. Az ember védekezése a
környezet hatásai ellen.
Eszközhasználat
Az állatok eszközhasználata. Az ősemberek és természeti
népek egyszerű eszközei.
A technikai környezet
Egyszerű rendszerfogalom helyes használata, példák
fölsorolása technikai rendszerekre. Az ember környezetátalakító tevékenysége. A mesterséges környezet.
Fogalmak
Alkalmazkodás a környezethez, eszközhasználat, környezet,
mesterséges környezet, rendszer, technikai rendszer
A hír, a jel és az információfogalmak megkülönböztetése és
használata. A tömegkommunikációs eszközök, pl. televízió,
rádió, telefon használata.
Korszerű információs rendszerek.
Fogalmak
Adat, hír, információ, információs rendszer, jel, kód,
kódolás, tömegkommunikáció
Az építészet fejlődésén keresztül a fa és a kő szerepének
bemutatása. Az anyagvizsgálatok elemi módszereinek
alkalmazása, tapasztalatok szerzése az anyagok
tulajdonságairól.
Konkrét tárgy vagy technikai rendszer vizsgálata rendeltetés,
célszerűség, szerkezet, tulajdonság és forma szempontjából.
Megfigyelések alapján szerzett ismeretek összegyűjtése,
leírása, rendszerezése
Az anyagok és csoportosítása
Természetes anyagok (fa, agyag, kő)
Feldolgozott (átalakított) anyagok (textil, üveg, fémek,
műanyagok).
Az anyagok érzékelhető tulajdonságai, az egyszerű anyagi
tulajdonságok megismerése.
Az anyagok formálhatósága, alakíthatósága, felhasználása.
Fogalmak
Algoritmus feldolgozott (átalakított) anyagok, fémek, forma,
funkció, műanyagok, műveletsor, természetes anyagok
Egyszerű tervek, vázlatrajzok készítése.
Adott terv megvalósítása rajz alapján.
Algoritmusok alkalmazása. Egyszerű, megvalósítható tervek
készítése a gyakorlati tevékenységekhez.
A tervezés folyamata. A funkció, forma és esztétikum
szerinti tervezés.
Mérés
Mérés milliméter pontossággal, a mérési eredmények
följegyzése. A mérés és a méretek pontosságának szerepe a
technikában. A méretmegadás elemei, becslés, mérés,
méretjelölés.
Műszaki ábrázolás
Méretek és elrendezés leolvasása egyszerű műszaki
rajzokról.

Minimum
követelmények
Egyszerű, mindennapi
rendszerek azonosítása.
Ismerkedés a környezet
tudatos átalakításának
okaival és
szükségességével
Környezetkímélő
magatartás megismerése.

A kommunikáció
alapfogalmainak
alkalmazása,
tömegkommunikációs
eszközök kezelése.

Egyszerű műveleti
algoritmusok értelmezése
és végrehajtása (egyszerű
tervek és vázlatrajzok
készítése).
A szükséges eszközök és
szerszámok szakszerű és
balesetmentes
használata.

Becslés centiméter
pontossággal, mérés
milliméter pontossággal.
Egyszerű műszaki rajzok
leolvasása (méret,
elrendezés)
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Témakör

Közlekedési
ismeretek

Háztartástan,
életvitel

Tananyag
Épített tér és környezet
Egyszerű tárgyak, szerkezetek megalkotásának tervszerű
előkészítése és kivitelezése.
A környezet esztétikus kialakításának és a környezetkímélő
lakásépítésnek bemutatása, pl. kiskert tervezésével. A
kertek, parkok és szobanövények szerepének bemutatása, pl.
egy háznak és udvarának berendezésével.
A textíliák lakásban betöltött funkcióinak felsorolása.
A Természetesés az emberi alkotással létrehozott terek,
formák és térképző elemek esztétikai és ergonómiai
követelményei.
A harmónia és az esztétikus környezet kialakítása.
A lakóházak jellemzői, építési módok változása. A falu és a
város. A lakóhely. Lakóhelyünk veszélyeztetettsége. Helyes
magatartásformák veszélyhelyzetben.
A technikai rendszerek működése
A technikai rendszerek működésének értelmezése.
Vizsgálatok adott szempontok szerint, pl. egy gépkocsi a
biztonságos szempontjából.
A rendszerek működéséhez energiára van szükség.
Fogalmak
A mérés pontossága, balesetvédelem, célszerűség, értékelési
szempontok, esztétikus környezet, harmónia,
környezetkímélő tervezés, környezetszennyezés, mérés
milliméter pontossággal, műszaki rajz, műveleti algoritmus,
szerkezet, szerszámhasználati alapfogalmak, technikai
rendszer működése, vázlatrajz
Példák felsorolása a közlekedés szabályozásának és a
szabályok betartásának szükségességére.
A közlekedési eszközök kialakulásának történeti áttekintése
és működésük modellezése.
A közlekedés rendszere. A közlekedés és szállítás eszközei.
Az utazással kapcsolatos helyes magatartásformák
elsajátítása.
Tömegközlekedés. A tömegközlekedés szabályai. A
tömegközlekedés levegőszennyező hatásai. A
környezetszennyezés elkerülésének lehetőségei.
Táplálkozás
Egészséges táplálkozási szokások bemutatása. A korszerű,
környezetkímélő konyhai tevékenységek gyakoroltatása.
Az egészséges táplálkozás. Az élelmiszerek alkotórészei.
A korszerű konyha. Edények és konyhaeszközök. A konyha
tisztasága. A háztartási hulladékok kezelése. A magyar
konyha jellegzetességei.
Háztartás
A háztartási munka szervezésének elemei.
Ruházkodás
A textilanyagok egyszerű vizsgálati módszerei pl. ismeretlen
anyagok megnevezése egyszerű érzékszervi tapasztalatok
után. A szálas anyagok feldolgozása, szövés, hímzés,
csomózás.
Textíliák és szerepük. A textilnyersanyagok csoportosítása.
A növényi, állati eredetű és mesterséges szálas anyagok. A
ruhaneműk célszerű használata, gondozása. Érdekességek a
ruházkodás és a divat történetéből.
Népművészet megismerése
Hímzésfajták megismerése. Öltésminták.
Fogalmak

Minimum
követelmények

A tömegközlekedés
szabályainak és helyes
magatartásformáinak
alkalmazása.

A családi
munkamegosztás
felismerése, házi és ház
körüli munkák
gyakorlása.

549

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Témakör

Gazdálkodás

Tananyag

Minimum
követelmények

Anyagi lehetőségek, árak, egészséges táplálkozás, esztétikus
öltözködés, gazdálkodás, háztartási munka, jövedelem,
ruházkodás, textil, tisztaság
Az árak ismerete és összehasonlítása. Az anyagi lehetőségek
fölmérése. A zsebpénz beosztása.

5. osztály – fiú:
Témakörök
Munkakultúra

Termeléskultúra

Háztartáskultúr
a

Környezetkultúr
a

Tananyag
Anyagvizsgálatok egyszerű módszerei.
Az anyagok csoportosítása. Az anyagok érzékelhető
tulajdonságai, az egyszerű anyagi tulajdonságok
megismerése. Az anyagok formálhatósága,
alakíthatósága, felhasználása. A textilanyagok
egyszerű vizsgálati módszerei, pl. ismeretlen anyagok
megnevezése egyszerű érzékszervi tapasztalás után.
Egyszerű tervek, vázlatrajzok készítése, adott terv
megvalósítása rajz alapján. Algoritmusok alkalmazása.
A tervezés folyamata. A funkció, forma és esztétikum
szerinti tervezés.
Mérés. Mérés milliméter pontossággal, a mérési
eredmények följegyzése. A mérés és a méretek
pontosságának szerepe a technikában. A
méretmegadás elemei, becslés, mérés, méretjelölés.
Méretek és elrendezés leolvasása egyszerű műszaki
rajzokról.
A műszaki rajz, jelképei, rajzjelek. Az elrendezés
szabályai.
Egyszerű technikai rendszerek felépítése. Technikai
rendszerek, mint anyag, energia információ
transzformátorok. Hír, jel, adat, információ, ezek
továbbításának, tárolásának legfontosabb módjai,
lehetőségei, kialakulásuk történetük.(rádió, televízió,
telefon, fax, számítógépes rendszerek).
Építészet fejlődése, fa, kő felhasználása. Népi
építészet.
A technikai rendszerek működésének értelmezése.
Vizsgálatok adott szempontok szerint. A rendszerek
működéséhez energiára van szükség.
A közlekedési eszközök kialakulásának történeti áttekintése
és működésük modellezése.
A szálas anyagok feldolgozása, szövés, hímzés,
csomózás. A ruhaneműk célszerű használata,
gondozása.
Textíliák és szerepük. A textilanyagok egyszerű
vizsgálati módszerei. A textilnyersanyagok
csoportosítása. A növényi, állati eredetű és
mesterséges szálas anyagok.
Érdekességek a ruházkodás és a divat történetéből. A
textíliák lakásban betöltött funkcióinak felsorolása.
A háztartási munka megszervezése.
Az ember és környezete.
Az állatok és az ember eszközhasználata. Az ember
környezet átalakító tevékenysége.
Épített tér és környezet. Egyszerű tárgyak,
szerkezetek megalkotásának tervszerű előkészítése
és kivitelezése. A környezet esztétikus kialakításának
és a környezetkímélő lakásépítésnek bemutatása. A

Minimum
követelmények
Legyen képes milliméter
pontosságú mérésre,
jegyezze azt le.
Ismerje, a legfontosabb
műszaki rajzi elemeket.
Tudja, hogy az
anyagok tulajdonságai
meghatározzák
felhasználhatóságukat.
Használja helyesen a
szükséges
eszközöket. Ügyeljen
a pontos
munkavégzésre.

Lássa be az energia
szerepét életünkben
és a technikai
rendszerekben.
Ismerje a régmúlt és a
jelenkor emberének
életformája közötti
eltérést.

Ismerje a legfontosabb
textilfajtákat, azok
alkalmazhatóságát.
Lássa be, a
takarékosság egyben
környezetvédelem is.

Ismerje az ember
természetátalakító
tevékenységét,
romboló hatásának
következményeit.
Ismerje a funkcióforma-anyag egységét.
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Témakörök

Közlekedéskultú
ra

Gazdálkodáskult
úra
Egészségkultúra

Biztonságkultúra

Információs
kultúra

Tananyag
kertek, a parkok és a szobanövények szerepének
bemutatása. A természetes és az emberi alkotással
létrehozott terek, formák és térképző elemek esztétikai
és ergonómiai követelményei. A harmónia és az
esztétikus környezet kialakítása.
A lakóházak jellemzői, építési módok változása. A falu és a
város. A lakóhely.
A közlekedés rendszere. A közlekedési rendszer
részei. A közlekedés és szállítás eszközei. A
közlekedés szabályozásának és a szabályok
betartásának szükségessége. A járműhasználattal járó
veszélyhelyzetek megelőzése.
A kerékpár története. A kerékpáros közlekedés
szabályai. A kerékpáros közlekedés gyakorlása. A
kerékpár karbantartása.
Gyalogos közlekedés településeken. A városi és vidéki
gyalogos közlekedés sajátosságai.
A tömegközlekedés. A tömegközlekedés szabályai. A
tömegközlekedés levegőszennyező hatásai. A
környezetszennyezés elkerülésének lehetőségei.
Elsősegélynyújtás balesetnél.
Az árak ismerete és összehasonlítása. Az anyagi lehetőségek
fölmérése. A zsebpénz beosztása.
Egészséges táplálkozási szokások bemutatása. Az
élelmiszerek alkotórészei.
A korszerű konyha. Edények és konyhaeszközök. A
konyha tisztasága. A háztartási hulladékok kezelése.
A magyar konyha jellegzetességei.
A gépkocsi legfontosabb biztonsági berendezései. A
kerékpár biztonsági felszerelései.
Lakóhelyünk veszélyeztetettsége.
Helyes magatartásformák.
A bányászat és az, ipari veszélyei.

A hír, a jel és az információ fogalmak megkülönböztetése és
használata. A tömegkommunikációs eszközök, pl. televízió,
rádió, telefon használata.

Minimum
követelmények

Ismerje felelősségét,
kötelességeit balesetek
esetén.
Ismerje, tartsa be az
udvariasság, emberi
együttélés írott és íratlan
szabályait a
közlekedésben (is)

Tudjon a takarékossági
formákról.
Ismerje higiéné szerepét
a betegségek
megelőzésében.
Tudja helyesen
ellenőrizni és működtetni
a kerékpár biztonsági
berendezéseit.
Ismerje lakóhelyének
legfontosabb
veszélyforrásait, tudja
azok elkerülésének
lehetőségeit.
Értse meg, hogy az
információ érték. A
tömegkommunikációs
eszközöket próbálja
életkorának megfelelően
helyesen használni.
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6. osztály - leány
Témakör
Az ember és
környezete

Kommunikációs
rendszerek

Anyagok és
átalakításuk

Tervezés, építés

Tananyag

Minimum
követelmények

Természetes és mesterséges környezet
A természeti folyamatok megfigyelése. A természet
törvényei. Az ember védekezése a környezet kellemetlen
hatása ellen. Változtatás a legkisebb környezeti kár
okozásával. Szobanövények nevelése vagy kertművelés.
Gazdálkodás a természeti erőforrásokkal. A környezet
rendszeres tisztántartása. Hulladékgyűjtés.
Az energia
A rendszer és a rendszerek működésének fokozatos
megértése. Példák fölsorolása, hogy a (természetes vagy
mesterséges) rendszerek működéséhez mindig energiára van
szükség. Változás és változtatás.
Fogalmak
Anyag, energia, információ, környezeti kár, természeti
erőforrások, változás, változtatás, zavar
A hír, a jel, a jelrendszer és az információ fogalmak
használata. A jelek világa. Jelrendszer és információ. Az
információtárolás és-továbbítás eszközeinek megismerése,
gyakorlati működtetésük. Elektromos áram. Alapáramkörök.
Az elektromos áram veszélyei. Logikus, algoritmikus
gondolkodás használata.
Fogalmak
Áramkör, bit, igaz-hamis állítás, jelrendszer, kapcsolatok
Újabb tapasztalatok szerzése az anyagok tulajdonságairól. A
fémek vizsgálata pl. hajlíthatóság, szilárdság,
forgácsolhatóság, keménység szempontjából. Az anyagok
fizikai vizsgálata.
Az anyagok feldolgozása
Anyagkiválasztás tulajdonság és funkció összefüggéseinek
alapján, az előnyök és a hátrányok mérlegelése. Az anyagok
mérlegelése. Az anyagok helyettesíthetősége. Gazdaságos,
környezet-kímélő tevékenységsor tervezése és alkalmazása.
Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában. A technikai rendszer
folyamatai, a folyamatok energiaigénye. A technológia
fogalma. Nyersanyag és alapanyag. Ásványi és más
energiahordozók. A bányászat és hatásai a környezetre. A
környezetszennyezés megelőzése, környezetkímélő
technológiák. Hulladék és melléktermék.
Az anyagok megmunkálása
Vezérlés és szabályozás modellezése. Egyszerű rendszerek
készítése az irányítási formák bemutatására. A gép, mint
technikai rendszer. Gépsorok, géprendszerek. A gépek
irányítása. A szabvány szerepe a technikában.
Fogalmak
A rendszer bemenete, a rendszer kimenete, gép, gépsor,
hulladék, ipari választék, kiindulási anyag,
környezetszennyezés, melléktermék, munkaterv, nedvesség,
nyersanyag, szelektív hulladékgyűjtés, technológia, tervezés,
választék
Technikai összefüggések meglátása az ábrából.
Munkaterv készítése segítséggel. Gépek és részrendszereik
modellezése. Tervezés és vázlatrajz készítése. A feladat
megoldásának algoritmusa a tervezéstől a megvalósításig.
Mérés

A munkavégzéshez
szükséges anyagok, az
átalakításukhoz
szükséges szerszámok és
gépek kiválasztása,
balesetmentes és
szakszerű használata.

Egyszerű műszaki rajzok
használata.
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Háztartástan és
életvitel

A méretmegadás helyes alkalmazása. Tárgyak különböző
méretarányban való rajzolása. A mérés pontossága,
méretarányok. A mérési pontosság jelentősége a
technikában.
Műszaki ábrázolás
A vetületi ábrák értelmezése, tárgyak fölismerése vetületek
alapján. Egyszerű műszaki rajz készítése a műveleti
algoritmus betartásával. Műszaki rajzi szabványok. Vetületi
ábrázolás, axonometria.
Épített tér és környezet
Makett és modell szerepének megismerése a
környezetformálásban. Lakás modellezése, makett készítése.
Anyag, forma, stabilitás, egyensúly és elrendezés, mint
lakberendezési szempontok alkalmazása egy lakás
berendezésének példáján. A lakás jellemzői, funkciói, belső
terei, a részek kapcsolatai. A lakás és környezete.
Energiatakarékos lakások.
Fogalmak
Mechanikai transzformátorok, pontosság, szabvány, vetület,
vetületi ábrázolás
A lakás
Kiegyensúlyozott, harmonikus környezet kialakítása,
ápolása és karbantartása. A lakás és az iskola otthonossá
tétele. Összefüggés a környezet és a közérzet között. Szép
térkialakítás és gazdaságos térkihasználás. Bútortörténet. A
bútorok díszítése. Az egészséges bútorok megismerése.
Lakás kiegészítői, díszítő elemei
Egészségnevelés
Elsősegélynyújtási alapismeretek. Elsősegélynyújtás
gyakorlati alkalmazása.
Gazdálkodás
A bevétel és kiadás tervezési módjai. A család
gazdálkodásának belső összefüggései.
Konyhatechnológia
Egyszerű konyhatechnikai eszközök, egyszerűbb gépek
használata Az esztétikus terítés szabályainak gyakorlása.
Ételkészítési gyakorlatok (főzés, párolás). A
tápanyagszükséglet, az energiaszükséglet és az életmód
összefüggései.
Ruházkodás
A ruhaneműk egyszerű gondozása, rendben tartása.
Hagyományos és korszerű textilkészítési eljárások, textíliák
javítása, ápolása.
Munkaszervezés
A háztartási munkafolyamat megfigyelése, elemzése. A
munka beosztása. Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés
feltételeiről és lehetőségeiről.
Fogalmak
Esztétikus terítés, háztartási munkamegosztás, lakótér
kialakítása, tápanyagszükséglet, térkihasználás

Egyszerű háztartási
munkák gyakorlati
végzése.

6. osztály – fiú:
Témakörök
Munkakultúra

Tananyag
Az anyagok tulajdonságai. A fémek vizsgálata. Az
anyagok fizikai vizsgálata.
Az anyagok megmunkálása. Technikai
összefüggések meglátása az ábrából. Munkaterv

Minimum
követelmények
Szerezzen jártasságot
az egyszerű
anyagvizsgálati
módszerekben.
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Témakörök

Termeléskultúra

Háztartáskultúra

Környezetkultúra

Tananyag
készítése segítséggel. Gépek és részrendszereik
modellezése. Tervezés és vázlatrajz készítése. A
feladat megoldásának algoritmusa a tervezéstől a
megvalósulásig.
A méretmegadás helyes alkalmazása. Tárgyak
különböző méretarányban való rajzolása. A mérés
pontossága, méretarányok. A mérési pontosság
jelentősége a technikában.
A vetületi ábrák értelmezése, tárgyak fölismerése
vetületek alapján. Egyszerű műszaki rajz készítése a
műveleti algoritmus betartásával. Rajzok értelmezése,
műszaki rajz készítése. Műszaki rajzi szabványok.
Vetületi ábrázolás, axonometria.
Az energia.
A rendszerfogalom és a rendszerek működése. A
technikai rendszer folyamatai, a folyamatok
energiaigénye.
A technológia fogalma.
Nyersanyag és alapanyag. Anyagkiválasztás
tulajdonság és funkció összefüggésének alapján, az
előnyök és a hátrányok mérlegelése. Az anyagok
helyettesíthetősége. Ásványi és más
energiahordozók. Hulladék és melléktermék.
A kerékpár, mint technikai rendszer elemzése. A
gép, mint technikai rendszer. Gépsorok,
géprendszerek.
A szabvány szerepe a technikában.
Egyszerű konyhatechnikai eszközök, egyszerűbb
gépek használata. Az esztétikus terítés
szabályainak gyakorlása. A tápanyagszükséglet, az
energiaszükséglet és az életmód összefüggései.
A ruhaneműk egyszerű gondozása, rendben tartása.
Hagyományos és korszerű textilkészítési eljárások,
textíliák javítása, ápolása.
A természeti folyamatok megfigyelése. A
természetes rendszerek és folyamataik, a természet
törvényei. Szobanövények nevelése vagy
kertművelés.
A környezet rendszeres tisztántartása.
Az ember védekezése a környezet kellemetlen
hatásai ellen.
A technikai környezet körültekintő, gondos
felhasználása. Változtatás a legkisebb környezeti
kár okozásával. Gazdálkodás a természeti
erőforrásokkal.
Gazdaságos, környezet-kímélő tevékenységsor
tervezése és alkalmazása. A bányászat és hatásai
a környezetre.
A környezetszennyezés megelőzése,
környezetkímélő technológiák.
Makett és modell szerepének megismerése a
környezetformálásban. Lakás modellezése, makett
készítése. Anyag, forma, stabilitás, egyensúly és
elrendezés, mint lakberendezési szempontok
alkalmazása egy lakás berendezésének példájában.
A lakás jellemzői, funkciói, belső terei, a részek
kapcsolatai. A lakás és környezete.
Energiatakarékos lakások.
A lakás és az iskola otthonossá tétele. Összefüggés
a környezet és a közérzet között.

Minimum
követelmények
Legyen képes milliméter
pontosságú mérésre,
jegyezze azt le.
Ismerje, a
legfontosabb műszaki
rajzi elemeket.
Ismerje a méretarányt,
szerezzen jártasságot
a nagyított, kicsinyített
vetületi ábrázolásban.

Ismerje a régmúlt és a
jelenkor emberének
életformája közötti
eltérést.
Lássa be az energia
szerepét életünkben és a
technikai rendszerekben

Ismerje a legfontosabb
textilfajtákat, azok
alkalmazhatóságát.

Tudjon
megfigyelésekből,
következtetéseket
levonni.
Ismerje a funkció forma-anyag
egységét.
Példákkal támasszák alá
természeti
erőforrásokkal való
helyes gazdálkodást,
illetve a környezetei
károkat
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Témakörök

Tananyag

Közlekedéskultúra

Gazdálkodáskultúra
Egészségkultúra

Bútortörténet. A bútorok díszítése. Az egészséges
bútorok megismerése.
Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában. A szelektív
hulladékgyűjtés feltételeiről és lehetőségeiről. A
háztartási hulladékok szelektív gyűjtése.
A közúti közlekedés kialakulása.
Kerékpáros közlekedés főúton. A kerékpár
működése és állapota.
Felelősség a közlekedésben.
A bevétel és kiadás tervezési módjai. A család
gazdálkodásának belső összefüggései.
Sebellátás, elsősegélynyújtás.

Biztonságkultúra

A balesetmegelőző magatartás gyakorlása,
elsajátítása a közlekedésben.
Az elektromos áram veszélyei.

Információs kultúra

Vezérlés és szabályozás modellezése. Egyszerű
rendszerek készítése az irányítási formák
bemutatására. A gépek irányítása.
A jelek világa. Jelrendszer és információ.
Elektromos áram. Alapáramkörök. Logikai
áramkörök. A számítógép részei. Számítógépes
kapcsolatok.
A hír, a jel, a jelrendszer és az információ fogalmak
használata.
Az információtárolás és továbbítás eszközeinek
megismerése, gyakorlati működtetésük.

Minimum
követelmények

Ismerje felelősségét,
kötelességeit balesetek
esetén.
Tudjon a takarékossági
formákról.
Ismerje higiéné szerepét
a betegségek
megelőzésében.
Tudja helyesen
ellenőrizni és
működtetni a kerékpár
biztonsági berendezéseit.
Legyen képes a
szükséges eszközök
balesetmentes
használatára.
Tudja az elektromos
áram használatának
elemi szabályait.
Értse meg, hogy az
információ érték.

7. osztály - leány:
Témakör

Tananyag

Anyag és energia

Nyersanyag és energiahordozók
A mészkő tulajdonságainak jellemzése. A bányaművelési
módok (pl. külszíni fejtés) és az ércbányászat vázlatos
megismerése. Ércek és építőipari ásványok. A fosszilis
energiahordozók (kőszén, kőolaj, földgáz). Az energiahordozó
ásványok bányászata. A kőszén és a kőolaj kéntartalma, savas
esők.
Állapotváltoztató- és megóvó technológiák
Néhány konkrét gyártási technológia vagy vertikum (pl. acél,
alumínium, papír) bemutatása és összehasonlítása. A korrózió
elleni védelem néhány lehetséges módjai. Példák felsorolása
arra, hogy az állapotmegóváshoz is szükség van energiára. A
termelés mint technológiák láncolata. A gyártás folyamata.
Alapanyag, termék, hulladék, melléktermék, tervszerű
megelőző karbantartás, korrózió elleni védekezés.

Minimum
követelmények
Egy konkrét egyszerű
gyártási folyamat
bemutatása. Az
erőműtípusok egyszerű
összehasonlítása.
Az alternatív
energiaforrások és a
környezetkímélő
technológiák áttekintése.
Gépek működésének
bemutatása vázlatrajzon.
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Témakör

Tervezés, építés

Közlekedési
ismeretek

Háztartástan,
életvitel

Tananyag
Energiatermelő technológiák
Az erőművek működésének összehasonlítása. Az alternatív
energiahasznosítás egy formájának bemutatása, pl. egyszerű
napkollektor. Az erőművek működése. Hulladékégetők. Az
erőművek és a bányászat környezetkárosító hatásai. Az
üvegházhatás és az ózonlyuk változásainak föltételezett okai.
Környezetkímélő technológiák, és alternatív energiaforrások.
A napenergia, a szélenergia, a földkéreg, és a biomassza, mint
energiaforrás.
Az anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok
Anyagkiválasztás, az összetétel, tulajdonság és funkció
alapján. A helyettesíthetőség és cserélhetőség szempontjainak
megállapítása az anyag tulajdonságainak és a kívánt
funkciónak megfelelően. Az anyag szerkezet és tulajdonság
kapcsolata. A fémek technológiai tulajdonságai és
alkalmazásaik. Ötvözet és ötvözés. A műanyagok
alapanyagai, előállításuk és tulajdonságaik. A műanyagok
alkalmazásai. Az anyagok helyettesíthetősége, cserélhetősége.
A textíliák alapanyagai és felhasználásuk. A
környezetszennyező anyagok újrahasznosítása.
Fogalmak
Alternatív energiaforrás, cserélhetőség, energiahordozó,
erőmű, fémek, fosszilis energiahordozó, földgáz,
helyettesíthetőség, hulladékégető, hulladékgazdálkodás,
kerámiák, kőolaj, környezetkímélő energiaforrások, lignit,
megújuló energia, műanyagok, nyersanyag, ózonlyuk,
résztechnológia, savas eső, technológia, termelés,
újrahasznosítás, uránérc, üvegházhatás
A gépek működésének bemutatása szóban vagy vázlatrajzon
(pl. a varrógép működése). A mechanikus és nem mechanikus
gépek ismerete (fényképezőgép, fénymásoló, számítógép)
Önálló tervkészítés, műveleti algoritmus készítése.
Gépegységek modellezése.
Egyszerű mechanizmusok tervezése, pl. hajtások.
Gépek a környezetünkben. Az ember és a gép kapcsolata. A
gépek általános jellemzői. Mechanikai transzformátorok.
Géprendszerek és részeik. A gépek és géprendszerek fejlődése
(robotok, CNC).
Erőgépek. A dugattyús gőzgép, a belső égésű motor és a
generátor működése. Érintésvédelem.
Fejlesztés, szabadalom. A gépfogalom általános értelmezése
(pl. fényképezőgép, számítógép).
Fogalmak
Belső égésű motorok, gépek, gépelemek, géprendszerek,
gőzgép, robot, rugalmas gyártósor
Vasúti és autóbusz-menetrendek használata.
A környezet megóvásának lehetőségi a közlekedésben.
A közúti, légi, vízi és vasúti közlekedés rendszere.
Közlekedéstörténet. A közlekedési eszközök környezetkímélő
használata.
Táplálkozás és konyhatechnikai eljárások
A helyes étkezési szokások kialakítása. Étrend,
tápanyagtartalom, ebéd tervezése ár- és időkalkulációval. Az
egészséges táplálkozás szabályai szerinti ételsor tervezése. A
konyhai gépek használata. Élelmiszervásárlási szempontok: ár
és minőség összevetése. A mai táplálkozási szokások eredete.
Az élelmiszerek tárolása. A hűtőgép működése és helyes
használata. Anyag átalakítások a konyhában. Élelmiszer-

Minimum
követelmények

Jelentős magyar és
külföldi találmányok és
feltalálók azonosítása.

Az egyszerű háztartási
gépek használata.
Korszerű ételsor önálló
összeállítása.
Az infrastruktúra
elemeinek fölismerése.
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Háztartási
munkák

Tananyag
alapanyagok mezőgazdasági előállítása, a nagyüzemi és s
háztáji mezőgazdasági termelés jellegzetességei.
Biotechnológia az élelmiszerkészítésben.
A lakókörnyezet tervezése
Gyakorlati példák a lakás ésszerű és ötletes berendezése. Az
átlagos háztartás gépeinek szakszerű, energiatakarékos
működtetése. A lakás villany- víz- és földgáz vezetékeinek
megkülönböztetése. Kerti vagy szobanövények gondozása. Az
infrastruktúra elemei. A lakás energiaellátása. Energiamegtakarítási lehetőségek a háztartásban. Energiatakarékos
világítás és fűtés. Megfelelő hőszigetelés. Növények szerepe
az életünkben.
Kézi és gépi varrás
A különféle öltésfajták kipróbálása, összehasonlítása.
Szabásminta készítése.
Háztartási jövedelmek és kiadások
A piaci kínálat megítélése és minősítése. Ésszerű
döntéshozatal az árak és a minőség összehasonlítása alapján.
Költségvetés készítése. A fogyasztói érdekvédelem
lehetőségeinek kihasználása. Piac és kereskedelmi, szolgáltató
környezet, piaci árak összehasonlítása.
Fogalmak
Ásványi anyagok, élelmiszer-alapanyagok, energiatáblázat,
energiatakarékosság, ételkészítés, ételkészítés, ételsor,
fehérjék, fogyasztói érdekvédelem, háztartási munkák
tervezése higiénia infrastruktúra, lakástextilek, olajak,
ruhadarabok, szénhidrátok, veteményeskert, vitaminok, zsírok
A napi, heti takarítás és az időszakos nagytakarítás szervezési
feladatai.
Vendéglátás tervezése és gyakorlati szervezése.
A háztartási munkák megszervezésének célszerű módjai. A
munkák tervezése.
Egészségnevelés
Serdülőkori egészségügyi és táplálkozási szokások helyes
kialakítása.

Minimum
követelmények

A különféle varrásmódok
használata.

7. osztály – fiú:
Témakörök

Tananyag

Munkakultúra

Anyagkiválasztás az összetétel, tulajdonság és funkció
alapján.
A helyettesíthetőség és cserélhetőség szempontjainak
megállapítása az anyag tulajdonságainak és a kívánt
funkciónak megfelelően. Az anyag szerkezetének és
tulajdonságainak kapcsolata.
A fémek technológiai tulajdonságai és alkalmazásaik.
A műanyagok tulajdonságai, alkalmazásai.
A textíliák alapanyagai és felhasználásuk.
Önálló tervkészítés, műveleti algoritmus készítése.

Termeléskultúra

A bányaművelési módok (pl. külszíni fejtés) és az

Minimum
követelmények
Vetületi rajz készítése,
szabványok
alkalmazása.
Ismerje a fémek elemi
vizsgálatának
módszereit.
Ismerje az összetétel,
szerkezet, tulajdonság
felhasználhatóság
közötti összefüggést.
Ismerjen néhány
jelentősebb
műanyagot, azok
általános
tulajdonságait,
alkalmazhatóságukat.
Tudja a hulladékokat
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Háztartáskultúr
a

Környezetkultúr
a

Tananyag
ércbányászat vázlatos megismerése. Ércek és
építőipari ásványi anyagok és bányászatuk. A fosszilis
energiahordozók (kőszén, kőolaj, földgáz), és
bányászatuk.
Néhány konkrét gyártási technológia vagy vertikum (pl.
acél, alumínium, papír) bemutatása és
összehasonlítása. A termelés, mint technológiák
láncolata. A gyártás folyamata.
Alapanyag, termék, hulladék, melléktermék, tervszerű
megelőző karbantartás, korrózió elleni védelem.
A korrózió elleni védelem néhány lehetséges módjai.
Példák felsorolása arra, hogy az állapotmegóváshoz is
szükség van energiára. Az erőművek működésének
összehasonlítása. Az alternatív energiahasznosítás
egy formájának bemutatása, pl. egyszerű napkollektor
(naptó) összeállítása vízmelegítésre. A lakás
energiaellátása.
Ötvözet, ötvözés.
A műanyagok alapanyagai, előállításuk és
tulajdonságaik.
A gépek működésnek bemutatása szóban vagy
vázlatrajzon, pl. a varrógép működése. A mechanikus
és nem mechanikus gépek ismerete (pl. számítógép,
fényképezőgép, fénymásoló). Gépegységek
modellezése. Egyszerű mechanizmusok tervezése, pl.
hajtások. A gépek általános jellemzői. Géprendszerek
és részeik. A gépek és géprendszerek fejlődése
(robotok, CNC). Erőgépek. A dugattyús gőzgép, a
belsőégésű motor, a villamos motor és a generátor
működése. Érintésvédelem. Mechanikai
transzformátorok.
Fejlesztés, szabadalom. A gépfogalom általános
értelmezése, pl. fényképezőgép, számítógép.
Élelmiszer alapanyagok mezőgazdasági előállítása, a
nagyüzemi és a háztáji mezőgazdasági termelés
jellegzetességei. Biotechnológia az
élelmiszerkészítésben.
Táplálkozás és konyhatechnikai eljárások. Anyagátalakítások a konyhában.
A helyes étkezési szokások kialakítása. Étrend,
tápanyagtartalom, ebéd tervezése ár- és
időkalkulációval. A mai táplálkozási szokások eredete.
A konyhai gépek használata.
Az élelmiszerek tárolása. A hűtőgép működése és
helyes használata.
Gyakorlati példák a lakás ésszerű és ötletes
berendezésére. A lakás villany-, víz- és földgáz
vezetékeinek megkülönböztetése. A napi, heti
takarítás és időszakos nagytakarítás szervezési
feladatai.
Vendéglátás tervezése és gyakorlati szervezése. A
háztartási munkák megszervezésének célszerű
módjai. A munkák napi, heti, havi tervezése.
A kőszén és a kőolaj kéntartalma, savas esők.
Hulladékégetők. Az erőművek és a bányászat

Minimum
követelmények
hasznosítani,
szelektálni.
Célnak megfelelő,
balesetmentes
szerszámhasználat.
Tudja, mi a korrózió,
néhány védekezési
módot ismerjen ellene.

Háztartási gépek
ismerete,energiatakar
ékos használata,
karbantartása.
Ismerje az
alapanyagok
körülbelüli árait.
Napi, heti étrend
kidolgozása.
Tervezze meg az
időszakos házi
munkákat (napi – heti
– havi).
Ismerje a vendéglátás
szabályait.
Tudja a hulladékokat
hasznosítani,
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Közlekedéskultú
ra

Gazdálkodáskult
úra

Egészségkultúra
Biztonságkultúra

Információs
kultúra

Tananyag
környezetkárosító hatásai. Az üvegházhatás és az
ózonlyuk változásainak föltételezett okai.
Környezetkímélő technológiák, környezetkímélő és
alternatív energiaforrások.
A napenergia, a szélenergia, a földkéreg melege és a
biomassza, mint energiaforrás. A környezetet
szennyező anyagok újrahasznosítása. Energia
megtakarítási lehetőségek a háztartásban.
Energiatakarékos világítás és fűtés. Megfelelő
hőszigetelés. Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés
feltételeiről és lehetőségeiről. A háztartási hulladékok
szelektív gyűjtése.
Gépek a környezetünkben. Az ember és a gép
kapcsolata. Az átlagos háztartás gépeinek
energiatakarékos működtetése.
Kerti vagy szobanövények gondozása. Növények
szerepe az életünkben.
Az infrastruktúra elemei.
Vasúti és autóbusz menetrendek használata.
A környezet megóvásának lehetőségei a
közlekedésben.
A közlekedési helyzetek megítélése. A közlekedési
jelzések biztonságos értelmezése.
Gyakorlatok a kerékpározás szabályainak
alkalmazására. A közúti-, légi-, vízi és vasúti
közlekedés rendszere. Közlekedéstörténet. A
közlekedési eszközök környezetkímélő használata.
A közúti közlekedés szabályai.
Élelmiszervásárlási szempontok: ár és minőség
összevetése. A piaci kínálat megítélése és minősítése.
Ésszerű döntéshozatal az árak és a minőség
összehasonlítása alapján. Költségvetés készítése.
Az egészséges táplálkozás szabályai szerinti ételsor
tervezése.
A műanyagok előállításának, a fosszilis tüzelőanyagok
égetésének globális és lokális veszélyei.
A fenntartható fejlődés.
A polgári védelem szerepe feladatai. Felkészülés és
tervszerűség a természeti (földrengés, árvíz) és ipari
katasztrófák elhárítására.

Az egyszerű érzékelők ismerete és használata.
A jel és a kód fogalmának alkalmazása.
Rádióadás-vétel, telefonhasználat, levélírás és levél
olvasása, idegen szöveg fordítása gyakorlatban.
Információszerzés-és feldolgozás. Információs
rendszer. Információforrás. Információs csatorna.
Információtárolás.
A forrás, kódoló, csatorna, dekódoló, nyelő lánc
bemutatása. A hasonlóság, mint az információszerzés
egyik lehetséges formája.

Minimum
követelmények
szelektálni.
Ismerje a bányászat
és energiatermelés
környezetkárosító
hatásait, az alternatív
energiaforrásokat,
Tudjon takarékoskodni
anyaggal, energiával.

Közlekedési helyzetek
helyes megítélése.
Városi
és
vidéki
közlekedés
közötti
különbségek, helyes
magatartási formák.
készség szintjén
ismerje a gyalogos és
kerékpáros
közlekedés
szabályait.
Tudjon a takarékossági
formákról.

Napi egészséges
étrend kidolgozása.
Legyen képes a
szükséges eszközök
balesetmentes
használatára.
Lássák be, hogy a
katasztrófák hatásai
csökkenthetők a
megfelelő
előrelátással.
Ismerje az
informatikai
alapfogalmakat a
rádió és telefon
működési elvét.
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Témakör

Tananyag

Anyag és energia

A villamos energia
Az elektromos áram útjának bemutatása az erőműtől a
fogyasztóig. A fogyasztás kiszámolása fogyasztók névleges
teljesítményének ismeretében. A lakás villamos
berendezésének helyes használata. Villamosenergiarendszerek. A lakás elektromos hálózata. Baleset megelőzés,
érintésvédelem. Teendők áramütéskor és elektromos tűz
esetén. A villanyvilágítás története.
Energiahordozók szállítása
A kőolaj és földgáz szállítási módjainak megismerése. A
lakás gázkészülékeinek helyes használata. Szállítás módjai
(csővezetéken, tankhajóval, vasúti szállítás).
Földgázvezetékek a lakásban, fűtőkészülékek, fűtési
rendszerek.
A jövő energiaforrásai
Az alternatív energiaforrások lehetőségeinek bemutatása.
Kísérletek környezetkímélő energiaforrásokkal a
közlekedésben. A természet kizsákmányolása és a
fenntartható fejlődés. Környezetkímélő energiaforrások.
Napelemek működése. Kísérletek a napenergia közvetlen
felhasználására. Üzemanyagcellák mint űreszközök.
Beszámolók, ismeretterjesztő filmek az űrállomásról.
Fogalmak
Biztosíték, érintésvédelem, fázisvezeték, fogyasztó, fosszilis
energiahordozók, földelés és védőföldelés, környezetkímélő
energiaforrások, környezetszennyezés, felhőkarcoló,
kompozit anyag, központi energia-elosztó, nagyfeszültség,
napelem, névleges teljesítmény, szigetelés, nullavezeték,
törpefeszültség, távvezeték, transzformátor, űrállomás,
villamos energia, villamosenergia-hálózat, villanyáram
A modern építészet anyagai
Építőanyagok: a vályog, a kő, a cement és a beton.
Szerkezeti anyagok: a fa, az acél és a kompozit anyagok.
Acél. És vasbeton-szerkezetek készítésének technológiája. A
fa, a vályog, az agyag és a kő hagyományos építkezésben
betöltött szerepének fölismerése. A hagyományos
építőanyagok fölhasználási határainak felvázolása.
Egy építőanyag - ipari gyártási technológia, pl.
cementgyártás lépéseinek felsorolása. Magyar népi építészeti
jellegzetességek bemutatása.
Korszerű épületek
A családi ház, a társasház és a lakótelep építésének
összehasonlítása. Panelházak. Felhőkarcolók, irodaházak.
Acélszerkezetű építmények és hidak. Az épített környezet és
az életvitel. Véleményalkotás az építészeti, esztétikai
környezetszennyezésről. A különféle lakókörnyezetek
előnyeinek és hátrányainak bemutatása. Az egyes életformák
megkülönböztetése.
Fogalmak
CNC (computer numerical control), csáposkút, fűtőerőmű,
fűtőmű, hőközpont, integrált áramkör, kompakt lemez CD,
közmű, rugalmas gyártórendszer, szabályozás, szelep,
termosztát, vezérlés, visszacsatolás, víztározó, víztorony

Tervezés, építés

Minimum
követelmények
A villamos energia
útjának ismerete az
erőműtől a fogyasztóig.
A lakás villamos
berendezéseinek ismerete
és helyes használata.
Alapvető balesetvédelmi
és érintésvédelmi
ismeretek.
Vezérlések,
szabályozások
működésének
megismerése, áramkörök
készítése
A szelektív
hulladékgyűjtés
feltételrendszerének és
szükségszerűségének
megismerése.
A fenntartható fejlődés
problémájának
megismerése.
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Közlekedési
ismeretek

Háztartástan,
életvitel

Tananyag

Minimum
követelmények

A motorizáció előnyeinek, hátrányainak, veszélyeinek
fölismerése, azonosítása. A gépjárművek osztályozása. A
gépjárművek története. A közlekedés káros hatásai (pl.
levegőszennyezés, zajártalom). Környezetkímélő
közlekedési eszközök. A közlekedés szabályai.
Konyhatechnikai eljárások
A befőzés, a konzervgyártás, a hús füstölése. Az aszalás és a
fagyasztás technológiájának összehasonlítása. Az
élelmiszerek tartósítása, tartósítási módok.
Egészségügyi és takarékossági szempontok.
Egészséges táplálkozás elemei
Teljes étrend összeállítása.
Annak fölismerése, hogy az élelmiszerek helyes tárolása és
tartósítása nem csak takarékossági, hanem egészségügyi
szempontból is fontos.
Egészségnevelés
A gyakoribb betegségek felismerése, elsődleges feladatok.
Bőrápolás, tisztálkodás, gyógyszerek alkalmazása.
Csecsemőápolási ismeretek.
Gazdálkodás
Példák az agresszív reklám típusaira. A fogyasztói
érdekvédelem érvényesítése a gyakorlatban. A család
létfenntartási költségeinek megismerése. A fogyasztói
társadalom és a reklám. A család pénzgazdálkodása, a
családi jövedelem kezelése, takarékossági lehetőségek,
takarékossági formák a háztartásban. A beszélgetés a
háztartási hulladék szelektív gyűjtésének lehetőségeiről az
ipari újrahasznosításhoz. Anyag- és energiatakarékosság a
háztartásban.
Fogalmak
Étrend, ergonómia, életrend, hulladékkezelés, reklám,
tartósítás. Egészségnevelés, betegség, terhesség,
gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, újszülött,
csecsemő, csecsemőápolás, betegápolás, bőrápolás

8. osztály – fiú:
Témakörök

Tananyag

Munkakultúra

A fa, a vályog, az agyag és a kő a hagyományos
építkezésben betöltött szerepének fölismerése. A
hagyományos építőanyagok fölhasználási
határainak felvázolása.
Építőanyagok és szerkezeti anyagok.
Felhőkarcolók, hidak makettjének építése.
A közlekedőedények elvén alapuló modellek építése.

Termeléskultúra

Villamosenergia-rendszerek. Az elektromos áram
útjának bemutatása az erőműtől a fogyasztókig. A
fogyasztók és névleges teljesítményük. A
villanyvilágítás története.
A kőolaj és a földgáz szállítási módjainak
megismertetése.
Beszámolók ismeretterjesztő filmek az
űrállomásokról.

Minimum
követelmények
Ismerje, a
legfontosabb műszaki
rajzi elemeket. Ismerje
a méretarányt.
Tudja, minden
technológia
algoritmizálható.
Ismerje a legfontosabb
építőanyagokat, azok
felhasználási
lehetőségeit,
helyettesíthetőségüket
Ismerje a gyártási
technológia
alapfolyamatát.
Ismerje a legfontosabb
fosszilis
tüzelőanyagokat, azok
véges voltát.
Lássa be az
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Háztartáskultúra

Környezetkultúra

Közlekedéskultúra

Tananyag
Építőanyag-ipari gyártási technológiák:
cementgyártás,acél és vasbeton szerkezetek
készítése. Magyar népi építészeti jellegzetességek
bemutatása. A felhőkarcolók építésének
technológiájáról szóló dokumentumok feldolgozása.
Acélszerkezetű építmények, hidak.
Különböző korok vízvezetékrendszerei és
fűtésrendszereinek összehasonlítása. A csapos kutak, a
víztározók és a víztornyok funkciójának ismertetése. A
csatornahálózat jelentőségének bemutatása. A fűtés
története. Egyedi-, központi- és távfűtés. Hőközpontok,
fűtőművek, fűtőerőművek szerepe a távfűtésben.
A lakás villamos berendezéseinek helyes
használata. A lakás elektromos hálózata.
A lakás gázkészülékeinek helyes használata.
Földgázvezetékek a lakásban, fűtőkészülékek,
fűtési rendszerek.
A befőzés, a konzervgyártás, a hús füstölése, az aszalás
és a fagyasztás technológiájának összehasonlítása.
Az alternatív energiaforrások lehetőségeinek
bemutatása. Kísérletek környezetkímélő
energiaforrásokkal a közlekedésben. A természet
kizsákmányolása és a fenntartható fejlődés.
Környezetkímélő energiaforrások. Napelemek
működése. Kísérletek a napenergia közvetlen
fölhasználására. Üzemanyagcellák, mint az
űreszközök.
Véleményalkotás az építészeti, esztétikai
környezetszennyezésről. A különféle,
lakókörnyezetek előnyeinek és hátrányainak
bemutatása.
Az egyes életformák megkülönböztetése. A családi
ház, a társasház és a lakótelep építésének
összehasonlítása. Panelházak. Felhőkarcolók,
irodaházak. Az épített környezet és az életvitel.
Energiatakarékosság és a környezet megóvása.
A települések és a lakások vízvezeték és
csatornahálózata. Nagyüzemi szennyvíztisztítás.
A beszélgetés a háztartási hulladék szelektív
gyűjtésének lehetőségeiről az ipari
újrahasznosításhoz.
A gépjárművek osztályozása. A gépjárművek
története. A közlekedés káros környezeti hatásai, pl.
levegőszennyezés, zajártalom. Környezetkímélő
közlekedési eszközök.
A közúti közlekedés szabályai.

Gazdálkodáskultúra

A család létfenntartási költségeinek megismerése.

Egészségkultúra

Annak fölismerése, hogy az élelmiszerek helyes tárolása
és tartósítása nemcsak takarékossági, hanem
egészségügyi szempontból is fontos.
Az élelmiszerek tartósítása, tartósítási módok.
Egészségügyi és takarékossági szempontok.
Elektromos áram veszélyei. A lakás villamos- és

Biztonságkultúra

Minimum
követelmények
energiával való
takarékosság
környezetkímélő
magatartás.
Takarékoskodjon a
vízzel, elektromos
árammal, fűtéssel,
ismerje a gazdaságos
fűtési megoldásokat.

Ismerje a háztartási
technikai eszközöket.
Tudja helyesen
használni a háztartási
eszközöket.

Ismerjék a
leggyakoribb
lakástípusokat, vessék
össze azok előnyös,
hátrányos jellemzőit.
Tudjon
megfigyelésekből,
következtetéseket
levonni.
Tegyen javaslatot a
szelektív
hulladékgyűjtés
megvalósítására
lakókörnyezetében

Ismerje felelősségét,
kötelességeit balesetek
esetén.
Ismerje a legfontosabb
gépjárműveket, azok
hatásait a környezetre, a
közúti közlekedés
szabályait
Tudjon a takarékossági
formákról.
Ismerje higiéné szerepét
a betegségek
megelőzésében.

Legyen képes a lakás
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Témakörök

Tananyag
gázkészülékeinek balesetmentes használata.
Érintésvédelem, elektromos balesetek megelőzése.
Teendők áramütéskor és elektromos tüzek esetén.
A lakástüzek leggyakoribb okai. A tűzoltás
szabályai.
A motorizáció előnyeinek, hátrányainak és
veszélyinek fölismerése, azonosítása.

Információs kultúra

A korszerű érzékelők és elektroakusztikus
átalakítók alkalmazása. A hanghordozó és lejátszó
eszközök használata.
Távirányítás, távvezérlés. Elektromágneses
hullámok.
Az információs rendszerek működése. Adatbázis.
Világméretű információs hálózatok.
A vezérlés fogalmának elmélyítése
programkapcsolós áramkörök tervezésével. A
szabályozás és a visszacsatolás lényegének
bemutatása. Jelfogós áramkör építése.
A korszerű technológiák összehasonlítása és a
közös vonások kiemelése.
Hőmérsékletszabályozók. Számítógéppel vezérelt
rendszerek.

Minimum
követelmények
villamos- és
gázkészülékeinek
balesetmentes
használata, azok hibás
működésének,
felismerésére.
Tudja az égés
feltételeit. Ismerje
lakástüzek
elkerülésének
szabályait, tudja
teendőket a tűz
észlelésekor.
Ismerje az áramütés
veszélyeit.
Ismerjék az
elektroakusztikus
berendezések
működését, tudják
azokat kezelni.
Értse meg, hogy az
információ érték.
Ismerjék a számítógépes
hálózatokat: intranet,
internet.

4) Általános fejlesztési követelmények
a) Feladatok és tevékenységformák:
(1) A szükségletek és lehetőségek fölismerése: A tervezési és technológiai tevékenységek
szükségességének, lehetőségeinek felismerése az otthoni, az iskolai, a közösségi, a szabadidő,
az üzleti élet, ipari és mezőgazdasági tevékenységek tanulmányozásával.
(2) Tervezés: Részletes (gyártás- és gyártmány-) tervek elkészítése, az ehhez szükséges elméleti
alapok átgondolása és ezek alapján reális, megfelelő és megvalósítható terv kidolgozása.
(3) A munka megszervezése és kivitelezése: Munkavégzés tervek alapján. Környezet átalakítás,
egyszerű tárgyak, szerkezetek berendezések létrehozása, tervszerű előkészítés utáni
kivitelezése. A szükséges források és folyamatok ismerete és gyakorlott használata.
(4) Értékelés: Saját és mások terveinek, tervezett technológiáinak és technikai rendszereinek
megértése, megvitatása, eredményeinek, hatásainak értékelése. A terv és munkadarab
értékelése Más korokból vagy kultúrákból származó rendszerek működésének
összehasonlítása, a közös jellemzők felismerése és esetleges felhasználása a tervezésnél.
b) Készségek fejlesztése:
(1) A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és
munkafázisok megtervezésével valamint a végrehajtás és az eredmény (munkadarab, működés)
együttes értékelésével nagymértékben javítja a tanulók beszéd és kifejezőkészségét. A
rendszerszemléletű gondolkodás kialakításával a logikai készség gyarapszik. A műszaki
ábrázolás és kommunikáció a tanulók képolvasási, logikai és rajzolási készségét, a tervezés a
számolási készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab vagy rendszer elkészítése a
manuális készséget fejleszti.
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c) Képességek fejlesztése:
(1) A szükségletek és lehetőségek fölismerése, a tervezés folyamata, a részletes tervek elkészítése
és a munka elvégzése a tanuló koncentráló, problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési,
elemző, szintetizáló, rendszerező és összpontosító képességének fejlesztése mellett növeli a
kreativitást, a kézügyességet és a pontosságra való igényt, továbbá elősegíti a jó térlátást, a
tájékozódást a térben és a síkon. Az értékelés segít a kritikus önértékelés és mások helyes
megítélésének képességét kiformálni, és rászoktat az ellenőrzés igénylésére.
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Ének – zene
Alsó tagozat

1) Általános nevelési célok és feladatok
a) Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyerekek érzelmi, értelmi és
jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag
érzelmi hatás formálja az ízlést, és fogékonnyá teszi a gyerekeket más
emberek, közösségek és kultúrák befogadására.
b) A zenei tevékenységformák – megértés, befogadás, reprodukálás, alkotás –
kibontakoztatásával,
zenei
élményekhez
juttatás
és
a
tanulók
személyiségének harmónikus, sokoldalú fejlesztése.
c) A magyar nép kultúrájának, szokásainak megismerése.
d) A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, más népek szokásainak, életvitelének
megismerése, dalaik, zenéjük által.
e) A hallásfejlesztés célja a valóság akusztikus jelenségeinek megfigyeltetése,
felismertetése, a belsô hallás, a harmónikus hallás, hangszínhallás
fejlesztése.
f) Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása. A mozgással, tánccal, játékkal
egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a
közösségformálás lehetőségét kínálja.
g) A mozgáskultúra fejlesztése a néphagyomány gazdag, változatos
mozgásanyagával, új játékmozdulatokkal.
h) Zenei élmények elsődleges forrása az éneklés. Cél: a tiszta éneklés iránti
igény és a helyes éneklési szokások kialakítása.
i) Kiemelt feladat a zenei anyanyelv és a zenei készségek megalapozása,
elmélyítése, zene írás – olvasás alapjainak megteremtése, fejlesztése.
j) Gyermekdalok, népdalok, helyi gyűjtésű és tájjellegű dalok pontos, kifejezô
éneklésével a zenei anyanyelv ápolása, a zenei ismeretek elmélyítése.
k) A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez
kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik,
segíti az esztétikuks, jól koordinált mozgás, szép testtartás, jó légzés, jó fizikai
állóképesség kialakítását.
l) A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást és kedvet
ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz.
m) A zenehallgatás célja a tanulók tudatos és spontán zenei élményekhez
juttatása.

2) Fejlesztési feladatok
a) Éneklés: Az éneklés örömének fejlesztése. Az osztály közös éneklése
egységes hangszínnel, helyes levegővétellel. A gyerekdalok játékainak
előadása a dalok ritmusának, hangulatának megfelelően. Helyi és tájjellegű
népdalok tájnyelvi ízességgel történô hiteles megszólaltatása játékos és más
élményfakasztó tevékenységek közben, szorosabb kötôdés a szülôföldön élô
emberek jelenéhez és múltjához, értékes zenei hagyományaihoz.
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b) Improvizáció: a zenei fantázia fejlesztése. Ritmus és dallam improvizáció
készségének fejlesztése a tanult tempókban.
c) Zenahallgatás: Rövid zeneművek megfigyelése adott szempontok alapján. A
tanult dallamok felismerése hangszeres feldolgozásban is. Az emberi
énekhangok hangszínének megkülönböztetése. A megismert hangszerek
hangjának megkülönbözteteése, azonosítása. A zenehallgatás feladata az
emlékezet, a gondolkodás, a koncentráció fejlesztése. Zenei élmény szóbeli
megfogalmazása.
d) Zenei ismeretek: A zenei olvasás – írás előkészítése a dallami, ritmikai és
metrikai rendszer elemein keresztül Ritmikai elemek: A zene gyökere a ritmus.
A ritmuskészség fejlesztése a dalanyaghoz kapcsolódó mozgásos, táncos
játékokkal, ritmusgyakorlatokkal az ének órák folyamatos feladata. A
koordinációs készségfejlesztés, helyes testtartás, egyszerű mozgáselemek
elsajátíttatására, összekapcsolására a népi gyermekjátékok kiváló
lehetőségeket nyújtanak.
e) A dalok ritmusának érzékeltetése, az egyenletes lüktetés érzetének
kialakítása. A ritmusérzék fejlesztése a mérőütés és a dalritmus
megkülönbözetésével. A rövid és hosszú hang képzetének kialakítása.
Dallami elemek: A magas és mély hangok megkülönböztetése.
Dallamfordulatok felismertetése gyakorolt dalokban. Dalolás közben a
mérsékelt tempó, a gyorsabb, lassabb, a donamikai erők: halk, közepes, erős
érzékeltetése. Pentatón dallamok, dallamfordulatok éneklése.
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3) Egyes évfolyamok tanterve
1. osztály:
Az első évfolyam végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt.

Témakör
Daléneklés

Tananyag
Daltípusok:
Énekes mondókák, gyermekdalok (tréfás csúfolók, hívogatók,
altatók), gyermekjátékdalok (kapusjátékok, fogócskák, körjátékok,
páros játékok, vonulós játékok, felelgetôs játékok)
Magyar népdalok:
Táncnóták, jeles napok, ünnepek dalai (karácsony, regölés, anyák
napja, március 15.)
Más népek dalai:

Szomszéd népek dalai, európai dallamok.
Zenei ismeretek

Dallami elemek
A magas és mély hangok közötti különbség
Ismétlôdés, hasonlóság
A dallami elemek neve, jele, kézjele, viszonyított helye a
vonalrendszeren (lá, szó, mi, ré, dó)
A pótvonal
Ritmikai elemek, metrikai ismeretek
Negyed értékű hang és negyed értékű szünet
Nyolcadpár
Egyenletes lüktetés
Kettes ütem hangsúlyai
Ütemvonal, záróvonal, ismétlôjel
Motívum, motívumpár
Gyors, lassú, mérsékelt tempó

Az osztinátó
Előadásmód
A dalok hangulatának megfelelő tempó és dinamikai
árnyaltság érzékeltetése.
Halk, középerős, erős hangerő.
Gyors, mérsékelt és lassú tempó.

Hangszín
Különböző ritmushangszerek használata dakhoz.
Természeti hangforrá-sok, hangkelkő eszközök hangjai.
Zenehallgatás

A zenehallgatás tanári élôzenei bemutatásban (énekes,
hangszeres) és gépzenei elôadásban történik.
A helyi gyűjtésű és tájjellegű gyermekjáték-dalok,
népdalok eredeti népzenei felvételrôl történő hallgatása.
A jeles napi dalok, szokások meghallgatása,
megtekintése videofelvé-telrôl is történik.
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Témakör

Tananyag

Improvizáció

A ritmus hiányzó ütemének vagy ütemei-nek pótlása
Ritmus-kígyó, ritmus-staféta alkotás
Szöveg ritmizálása (név, mondóka)
Szókeresgélô játék:
A dallam hiányzó ütemének vagy ütemeinek pótlása
Dallam-kígyó alkotás szolmizálva is
Dallamalkotás szöveghez (név, mondóka, gyerekversek)
Hangulatot kifejezô és utánzó mozdulatok rögtönzése a dallam
egyidejű elhangzásával

Hangulatot kifejezô képi megfelelô alkotása
zenehallgatás közben a dallam, zenemű egyidejű
elhangzásával
Zenei írás - olvasás

A vonalrendszer ismerete.
Az ismert dallamok kirakása többféle dó – hellyel.

Magyarországi cigány
csoportok

Ritmikus altatók, kiszámolók, gyermekdalok, énekes
gyermekjátékok.
Zenés népszokások (pl.: karácsony, lakodalom, keresztelő) dalai.

hagyományai
2. osztály:

Témakör

Daléneklé
s

Tananyag

Daltípusok:
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok
(párválsztó játékok, hidas-játékok,
párosítók)
Magyar népdalok: helyi gyűjtésű
népdalok, névnapi köszöntôk,
táncnóták, jeles napok, ünnepek dalai.
Más népek dalai: európai dallamok,
kánonok, egyszerű
népdalfeldolgozások, hazánkban élő
etnikai kisebbsé dalai

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

20 magyar népi

A tanult

mon-dóka, népi

népszokások

gyer-mekjátékdal,

ismerete.

népdal, műdal

Dallammotívunok

csoportos ének-

csoportos éneklése

lése emlékezetből,

kézjelről.

egységes
hangszínnel,
helyes
levegővétellel.
A gyermekdalokhoz
tartozó játékok
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

isme-rete,
mozgásanyagá-nak
előadása.
Egyenletes
lüktetéshez
alkalmazkodó
éneklés, járás.
Zenei

Dallami elemek

Együttműködés a

Kifejező, szöveghű

ismeretek

A belépő új elemek,

csoportos

éneklés, a dalok

megfigyelése tudatosítása.

éneklésben.

ritmu-sának,

A hangok szolmizációs neve,

Egyenletes

hangulatá-nak

kézjele, betűjele.

lüktetéshez

megfelelően.

Ismert dallamfordulatok közös

alkalmazkodó

Dallammotívumok

hangoztatása.

éneklés, járás.

csoportos éneklése

Hallás utáni dalok

kézjelről.

utószolmizálása kézjelről,
betűkottáról.
Ritmikai elemek

A tanult

Ritmusosztinátó,

A félértékű hang

ritmusértékek

ritmuskánon a

megfigyeltetése, tudatosítása.

felismerése,

tanult elemekkel,

Ritmusképletek elhelyezése

hangozta-tása

ritmus-

kettes ütemekben.

kottaképről.

hangszerekkel

A tanult ritmuselemek

Ritmusírás.

meg-szólaltatva.

gyakorlása.

Önálló

Az egyenletes mérő

tirmusalkotás.

érzékeltetése, hozzáillesztése a
énekléshez.
Dallaméneklés ritmusnévvel.
Hangszín
Újabb hangszerek, zenei együttesek
felismerése.

A hangszerek

A hengszerek felis-

felismerése hallás

merése vizuálisan
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Témakör

Tananyag

A gyerekkar megkülönböztetése

Minimumot

Minimum
követelmények

meghala-dó
követelmények

után.

is.

a női kartól.
Zenei írás

A pentaton dallamhangok

Hangjegyírás betű-

Önálló kottaírás

– olvasás

felismerése kézjelről,

kottáról a vonal-

betűkottáról.

betűkottáról.

rendszerbe (felírt

A pótvonal önálló

Elhelyezésük a

hangok

használata.

vonalrendszerben megadott dó

segítségével)

– helyhez.
Az első alsó pótvonal
használata.
Improvizá

Ritmusfelelgetős játékok.

Saját név ritmikai

Legyenek képesek

-ció

Önálló ritmusalkotás,

és dallami

szolmizálva is han-

ritmuskíséret rögtönzése a

megjelenítése.

goztatni a

megismert ritmikai keretben.

Tudjanak megadott

rögtönzött dallamot

Kérdés – felelet dallamok

ritmushoz simuló

dallam-kígyó

kiegészítése.

szavakat

alkotása során.

rögtönözni.

Legyenek képesek
ritmusnévvel hangoztatni a
rögtönzött ritmust
ritmus-kígyó,
ritmus-staféta
alkotása során.

Zenehallg Kórusművek hangzásbeli különbségé-

A vonós és fúvós

A bemutatott

atás

hang-szerek

dalokban és

hangszínének

hangszeres művek-

megkülönböztetése

ben a tanult

.

dinamikai

Vokális és

különbségek

hangszeres

felismeré-se.

nek felismerése.
A gyerekkar hangszíne.
A fuvola, fagott, vonószenekar,
fúvószenekar hangszíne.
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

hangszínek

A meghallgatott

felismeré-se.

sze-melvények
felismerése.

Magyar

Ritmikus altatók, kiszámolók, gyermekdalok, énekes gyermekjátékok.
Zenés népszokások (pl.: karácsony,
lakodalom, keresztelő) dalai.

Tiszta éneklés,

Legyenek képesek

megfelelő

szöveg

intonálás.

ritmizálására tanári

ha-

zenei memória

elôkészítéssel.

gyomány

fejlesztése.

cigánycs
o-portok

ai

3. osztály:

Témakör

Daléneklé
s

Tananyag

Népdaléneklés alkalmazkodó ritmusban.
Táncos mozgáselemek összekapcsolása
énekes gyermekjátékokkal /járás, csárdás/.
Ritmushangszerek használata a dalok
kíséretéhez.

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

A játékszerepeknek Egyszeű kánonok
megfelelő

előadása

viselkedés.

csoportosan.

Több versszakból

Dalok szövegtartalmat,
érzelmeket kifejező közös
éneklése emlékezetből, a
tanult tempójelzések és
dinamikai jelek
alkalmazásával.

álló dalok előadása
emlékezetből.
A dalanyagból kiválasztott további 10
dal éneklése
emlékezetből.
Zenei

Dallami elemek

Jellemző dallamfor-

A megismert

ismeretek

A belépő új hangok a felső dó,

dulatok felismerése

dallam-relációk

az alsó szó megfigyelése ismert

kottaképről.

éneklése önállóan.

dalokban, azok tudatosítása.

Dalok formáinak

A hangok szolmizációs hneve,

vizsgálata.
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

kézjele, betűjele, viszonyított
helye.
Dallam felismerése
jelrendszerről.
Ritmikai elemek

A tanult

Ritmusosztinátó,

Az egész értékű hang

ritmusértékek

ritmuskánon a

megfigyelése, tudatosítása,

elhelyezése négyes tanult elemekkel,

szünetének érzékelte-tése,

ütemben.

ritmus-

tudatosítása.

Ritmusképletek

hangszerekkel

Az önálló nyolcad és szünetjele

elrendezése,

megszólaltatva.

megfigyelése, tudatosítása.

értelmezése

Önálló

A szinkópa lüktetésének

ütemmmutató

tirmusalkotás.

érzékeltetése, hangoztatása,

szerint.

írása.
Átkötött hang fogalma.
A négyes ütem súlyrendje.
Kétszólamú ritmusgyakorlatok
hangoz-tatása.
Előadásmód

Az előadásmódok

A dalok

Alkalmazkodó ritmus, tempo

fogalma.

hangulatának

giusto, parlando, legato,

megfelelő tempó és

staccato.

dinamikai
árnyaltság
érzékeltetése.

Hangszín

A tanult

Az idén tanult

A nőikar, a férfikar és a

hangszerek

hangsze-rek

vegyeskar hangzásának

hangszínének

hangszíneinek

megkülönböztetése.

felismerése.

összevetése az

A kürt és az üstdob

előző években

hangszínének felismerése.

tanultakkal.
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Témakör

Minimum

Tananyag

követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

Zenei írás

Az eddig tanult dallamhangok

Az eddig tanult

A tanult

- olvasás

éneklé-se, kotázása.

dallamhangok

ritmuselemek

A motívum fogalma.

felismerése

olvasása

Dalok utószolmizálása.

kézjelről,

kottaképről,

A dalok hangkészletének

betűkottáról,

ritmusírás diktálás

megállapít-ása.

hangjegyről.

után, hangszeres

Daltanulás kézjelről,

hangoztatás után.

betűkottáról.
Improvizá
-ció

Egyszerű variációk szerkesztése.
Szaporítás – ritkítás.
Játékok a dinamikával és a tempóval.
Hiányzó ritmusmotívum vagy
dallammotívum pótlása.

Ismert dalok

Önálló

motívu-mainak

dallamrögtönzés

rendezése.

jelek alapján.

Azonos dallamhoz
befejezés
rögtönzése.
Zenehallg

Kórusművek hangzásbeli

A nőikar és a

Hangszerek

a-tás

különbségé-nek felismerése.

férfikar hallás utáni

felisme-rése

Műzenei részletek elemzése

megneve-zése.

vizuálisan is.

megadott szempontok szerint

A megismert

A fúvós hangszerek

tanítói segítséggel.

kórustípusok hallás

hangszíneének

A kürt és az üstdob hangjának

utáni

felismerése hallás

felismerése.

megnevezése.

után.

4. osztály:

Témakör

Daléneklés

Tananyag
Énekléstechnikai gyakorlatok a
hangterjedelem további bővítésére (”ae”-ig).
Hétfokú dallamok éneklése.
Ünnepkörök dalanyagainak éneklése.
Népdalok elemzése.

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

A dalanyagból

A dalok szöveghű

kivá-lasztott

éneklése.

további 10 dal
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

éneklése
emlékezetből
A Himnusz
éneklése.
Az iskolai
ünnepekhez
kapcsolódó dalok
éneklése.
Zenei

Dallami elemek

Ismerjék fel a

A megismert

ismeretek

A belépő új hangok (fá, ti)

tanult dalokat

dallam-relációk

megfigyel-tetése dalokban,

dallammotí-

éneklése önállóan.

tudatosítása.

vumaikról,

Dalok formáinak

A hangok szolmizáviós neve,

hangszeres és

vizsgálata.

kézjele, betűjele, viszonyított

szöveg nélküli

Kifejező, szöveghű

helye.

éne-kes

éneklés, a dalok

Hétfokúság.

megszólaltatás-

ritmusának,

ban, kézjelrôl,

hangulatá-nak

betűkot-tás és

megfelelően.

hangjegyes
lejegyzésrôl.
Ritmikai elemek

A tanult zenei

Az írásbeli munkák

A pontozott félkotta

elemek

önálló megoldása.

megfigyelése, tudatosítása,

felismerése,

szünetének érzékelte-tése,

reprodukálása.

jelölése.
A nagy éles – nyújtott ritmus
lükteté-sének érzékeltetése,
hangoztatása, írása.
A hármas ütem súlyrendje,
jelölése.
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

A váltakozó ütem fogalmának
megismertetése.
Előadásmód

A fokozatos

A tanult dinamikák

Crescendo – decrescendo

erősítés – halkítás

változatos

fogalma.

megvalósítása.

alkalma-zása.
Közös éneklés
során a szabályok
megtartása, a
dalok
hangulatának
megfelelő
előadásmód
választása.

Hangszín

Az új hangszerek

A hengszerek

A vegyes kar szólamainak

felismerése hallás

felisme-rése

felismerése, megnevezése.

után

vizuálisan is.

A klarinét és a cselló

A korábbi

Az eddig tanult

hangszínének felismerése.

hangszerek-kel

hang-szerekkel

való összevetésük

való össze-

jellemzőik alapján.

vetésük hangzás
alapján.

Improvizáció

Variációs készségfejlesztés a

Rövid zenei

Dallam és

megismert ritmikai és dallami

szemel-vényekhez ritmuskiegé-szítés,

elemekkel.

mozdulatok

hiánypótlás az

Ritmuskíséret rögtönzése

rögtönzése.

ismert elemekkel.

ismert dallamhoz az új

Ritmussor szabad

Szövegre ritmus

ritmuselemekkel.

és kötött

és dallam

szempontok

rögtönzése.

szerinti rögtönzése Dallam és
(8 ütem

ritmusvariálás.
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Témakör

Tananyag

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

terjedelemben).
Zenehallgatás

A vegyes kar szólamainak

Az alsó tagozaton

Zenei

felismerése és megnevezése. megismert

karakterdarabok

A fokozatos halkítás –erősítés

hangszerek

szóbeli jellemzése.

megfigyelése műzenei

hangjának

Tanult népdalok

szemelvényeken.

felismerése

felismerése

Műzenei szemelvények

zeneművekben.

zeneművekben,

elemzése mwgfigyelési

Ünnepekhez

feldolgozásokban.

szempontok alapján.

kapcsoló-dó
zeneművek felismerése.
A meghallgatott
zenés mesék
felismerése,
felidézése.

A magyar

Cigánybandák hangszerei,

Hangszerek

Az esztam ritmus

cigány

hangszerösszeállításai.

felismerése alak

formuláinak

csoportok

Híres magyarországi

és hangzás

hangoztatása.

hagyományai

cigánybandák régen és ma,

szerint.

A magyarországi

azok hangszerei.

Az esztam

és a tanult külföldi

(klasszikus felállás)

formuláinak

csoportok

A speciális cigány ritmus:

gyakorlása,

népdalainak

esztam.

tudatosítása.

felismerése

Aszimmetrikus ritmusok.

A különböző

Népzenei felvételek

csoportok zenei

Magyarországról (Víg Rudolf

hagyományainak

lemezei, Lakatos Sándor és

felismerése hallás

zenekara)

után
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Felső tagozat

1) Általános nevelési célok
a) A zenei nevelés célja: zeneszerető / értő gyerekek nevelése. Ehhez a zenei műveltség
megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra megismertetése.
b) Az előadott, énekelt és meghallgatott zeneművek fejlesztik, tudatosítják a zenei esztétikai
érzéket és azt a meggyőződést, hogy a zene az emberi élet alapvető értéke.
c) Az iskola zenei anyag többségében énekes zene. Így a zenei nevelés a dalok szövege révén
jelentősen hozzájárulhat a történelmi, erkölcsi tudat fejlődéséhez is.
d) Az ismeretszerzés forrásai ebben az életkori szakaszban bővülnek. Nagyobb szerepet kap a
tankönyvek, szakkönyvek tanórai és önálló használata.
e) A kialakult éneklési kultúra fejlesztése: önfeledt, kifejező, átélt éneklés megvalósításával.
f) Egységes hangzás kialakítása a csoportos éneklés során.
g) Tudatosítani, hogy népdalainkban megszólaló hang magyarságunk hangja.
h) Megismertetni népdalgyűjtőinket és feldolgozókat.
i) A néphagyományokon alapuló széles körű zenei műveltség megteremtése.
j) Ismerkedés a népi hangszerekkel.
k) A többszólamú éneklés előkészítéseként a kánonban való éneklés képességének fejlesztése.
l) Tájékozódás az egyes zenei stílusokban, zenetörténeti korszakokban.

m) A kiemelkedô zeneszerzôk műveinek, munkásságának megismerése.
n) A jeles napokhoz kapcsolódó szokások felkutatása, felidézése, megélése
játékkal órán vagy ünnepi elôadások során.
o) Önként, szívesen vállalt részvétel az énekes és hangszeres darabok egyéni
illetve csoportos órai bemutatásában.
p) Az önművelés igényének kialakítása.
q) A kiemelkedô zenei képességekkel rendelkezô tanulók tehetségének
kibontakoztatása, segítése a pályaválasztásban.
r) A zenei memória fejlesztése dalok, műzenei témák és kórusművek
emlékezetbôl való éneklésével.
s) A magyar népi hangszerek sajátosan jellemzô készítési és használati
módjának megismertetése.
t) A zenehallgatás célja, hogy spontán és tudatos élményeket nyújtson, segítse
a tanulót a vokális és hangszeres zenében történô tájékozódásban.
u) Nemzeti történelmi múltunkhoz kapcsolódó dalok, művek tanításával a magyar
haza, nemzet iránti szeretet erôsítése.
v) Az elôadói apparátussal kapcsolatos ismeretek elsajátítása.

2) Fejlesztési feladatok
a) Éneklés: Az énekllési készség fejlesztése az 5-8. évfolyamon az élményt adó,
örömöt hozó, szép és kifejező éneklés formálására irányul. Követelménye az
egyéni és közös éneklés szép hangzással. Magyar népdalok, a hazai nemzeti
és etnikai kisebbségek, a szomszéd és más népek dalainak éneklése.
b) Zenei hallás: A zenei hallás fejlesztése lényegében a dallamhallás és
tonalitásérzék, a hangszínhallás, a ritmus- és tempóérzék, a dinamika – és
formaérzék fejlesztése /dúr, moll tonalitás/. Zenei memória fejlesztése dalok
és témák gyakorlásával és előadásával.
c) Zenei írás – olvasás: e készség fejlesztésénekeredményeképpen a tanuló
iránt támasztható követelmény az öt- és hétfokú dalok hangnemének
megállapítása /tanítói segítséggel/. A tanult hangközök felismerése kottából,
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kottakép ritmusának megszólaltatása, hangoztatás egy – és többszólamban.
Rövid, könnyebb dallamok kottaolvasása közösen.
d) Zeneértés: a zeneértő – és szerető képesség fejlesztése a tanult zenei
korszakokhoz kapcsolódó zenei formák, műfajok felismerése, ill.
megkülönböztetése, továbbá a zenemű gondolati tartalmait közvetítő
kifejezőeszközök /dinamika, karakterek, hangszerelés/ feismerésének
fejlesztése. A meghallgatott zeneművekben előforduló hangszerek,
hangszeres együttesek hangzásának felismerésére való képesség.
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3) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály:

Témakör

Daléneklés

Zeneelmélet:

Népzene

Zeneirodalo
m

Zenei írás olvasás
Improvizáció

Tananyag

Új stílusú népdalok
Műdalok
Gregorián dallamok
Reneszánsz és barokk zeneművek
témáinak, részleteinek éneklése
Kánonok csoportos éneklése
Dallami elemek
A felső ré és mi hangok
Ritmikai elemek
Az alkalmazkodó ritmus
A tizenhatod és kombinációi, szünete
Kis éles és nyújtott ritmus

Hangközök
Egész és félhang-távolság
A tiszta hangközök: t1, t4, t5, t8
Hangnevek
ABC-s hangnevek g- kulcsban
Hangsorok
Pentaton hangsor
Hétfokú hangsorok
Előadási jelek
Tempó és dinamikai jelek
A magyar népdal stílusrétegződése
Régi stílusú: sorszer-kezet, ereszkedő
dallamvonal, kvint-váltás
Új stílusú: visszatérő sorszerkezet, kupolás
dallamvonal,
Dudanóta
Népi zenekar
Népi hangszerek: duda, tekerő, cimbalom,
citera
Zenetörténeti korok: reneszánsz, barokk,
Zeneszerzők: Lassus, Palestrina, Vivaldi, J.
S. Bach, Händel
Műfajok: énekes-világi: madrigál, kantáta
Énekes-egyházi: motetta, korál, oratórium
Hangszeres: szvit, concerto,
Zenei szerkesztésformák: rondó, menüett,
fúga
Szekvencia, recitativo
Együttesek: barokk zenekar
Hangszerek: orgona, csemballó, oboa,
trombita
Új ritmusértéke és szüneteik olvasása-írása
Régi stílusú kvintváltó népdalforma

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

További 15 dal éneklése
emlékezetből
Szózat éneklése
emlékezetből

Új stílusú népdalok
éneklése alkalmazkodó
ritmussal

Új hangokkal
utószolmizálások
Az alkalmazkodó ritmus
jelentése
A tanult ritmusok
megszólaltatása
csoportosan
Hangközök felismerése
kottaképről
ABC- hangok helye
Ötfokúság, hétfokúság
fogalma

Tanult ritmikai elemek
megszólaltatása két
szólamban

A népdalok
rétegződésének
felismerése
Népi hangszerek
jellemzése
Népdalok elemzése
megadott szempontokkal

Népi hangszerek
felismerése képről
Dalok besorolása a saját
rétegébe
Dalelemzés önállóan
kérdésekre

Zenetörténeti korok
stílusjegyeinek
megfogalmazása
Az egyházi és világi zene
megkülönböztetése,
szerepe
Szerkesztésformák
felismerése segítséggel

Zenetörténeti korok önálló
ismertetése
Formák önálló
meghatározása
Zeneszerzők életének
ismertetése

ABC-s hangok
megnevezése
Variációk szerkesztése

Az ABC-s hangok
lejegyzése /G – kulcsban/
Kvintváltó dallam

Dalok hangsorának
felismerése
ABC- s hangok jelölése
kottában
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Témakör

Tananyag

rögtönzése (megadott kezdősorral).

Zenehallgatá
s

Zenei műfajok felismerése hangzó példák
alapján.
Reneszánsz és barokk művek
meghallgatása, stílusjegyek megfigyelése.
Barokk zenekar hangszercsoportjának
megfigyelése.

Magyarorszá
gi cigány
csoportok
hagyományai

Cigány zenészek külföldön régen és most:
különböző együttesek, azok hangszerei
(Csalgija és a Davul-zurna együttes a
Balkánon)
Énekes, táncos egyéniségek és együttesek.
Válogatás az ún. cigányzenei elemeket
(Liszt rapszódiák, Ravel: Tzigane), ill. a
cigány tematikát (Verdi: Trubadúr)
felhasználó zeneművekből.

Minimum
követelmények
Kvintváltó dallam
improvizálása /megadott
kezdősorral/
Többször hallgatott
művek felismerése
részleteik alapján
Népi hangszerek és a népi
zenekar felismerése hallás
után
Reneszánsz, barokk
zeneszerzők megnevezése
Különböző csoportok
zenei hagyományainak
felismerése
Zeneművek felismerése
többszöri meghallgatás
után
Különböző csoportok
hagyományainak
elfogadása, az értékek
felismerése

Minimumot
meghala-dó
követelmények
improvizálása /önállóan/

Népszokások zenéje
Népdalfeldolgozások
Gregorián dallamok
Zeneszerzők életkultúrája

Többször hallgatott
zeneművek felismerése.

6. osztály:

Témakör

Daléneklés
Zeneelmélet

Népzene

Zeneirodalom

Tananyag

Népdalok, műdalok, zenetörténeti
szemelvények
Dallami elemek
ABC-s hangok
módosító jelek
módosított hangok
Ritmikai elemek
felütés, csonkaütem
triola
Hangközök
k2, n2, k3, n3
Hangsorok
dúr és moll
Tonalitás
Dúr és moll hangnemek
Előadási jelek
A tanult zenei anyaghoz kapcsolódóan.
Új stílusú magyar népdal és
sorszerkezetei, kvintválasz
Magyar történeti műfajok: históriás ének
Zenetörténeti korok: bécsi klasszicizmus,
Műfajok: énekes: dal, opera, oratórium,
mise, gyászmise (requiem), hangszeres:

Minimum
követelmények
További 10 dal éneklése
emlékezetből
Tájékozódás a tanult
hangnemekben,
olvasógyakorlatok
éneklése közösen, a
tanult hangközök
felismerése kottaképről

Dalelemzés segítséggel
megadott szempontok
alapján
A tanult korok
stílusjegyeinek
megfogalmazása
műfajok megnevezése

Minimumot
meghala-dó
követelmények

A tanult hangközök
felismerése hallás után
Módosított ABC-s
hangok megnevezése
Tanult ritmusokkal
kétkezes kopogós

Dalelemzés önállóan

A tanult korok
stílusjegyeinek
megfogalmazása
önállóan, felismerésük
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Témakör

Improvizáció
Zenehallgatás

Zenei írásolvasás
Magyarországi
cgány
csoportok
hagyományai

Tananyag

szonáta, szimfónia, versenymű, szerenád
Zenei formák: triós forma, menüett,
szonáta forma, rondó,
Művek jelölése: opus, numero
Együttesek: szimfonikus zenekar
Hangszerek: harsona, lant
Ritmusvariációk rögtönzése 3/8-os, 6/8os ütemformákban
A bécsi klasszicizmus műfajai
Zenei formák
A magyar történeti zene jellemzői

Tájékozódás a tanult hangnemekben
Módosított hangok
Hangközök
Magyarországi és nemzetközi népies
műdalok éneklése
Magyarországi és nemzetközi cigány
népdalok éneklése (19. sz.)
A magyarországi cigány népzene 2 fő
műfajának megkülönböztetése (lassú,
lírai dal, táncdal)

Minimum
követelmények
zenei formák felismerése
kottáról segítséggel
hangszerek felismerése

Zenei kérdés – felelet
szerkesztése segítséggel
Énekes és hangsze-res
népdalfeldolgozá-sok
felismerése
szimfonikus zenekar
hangszercsoportjainak
felismerése
Hangközök felismerése
kottaképről
Szemelvények stílusos
előadása
éneklési készség
fejlesztése

Minimumot
meghala-dó
követelmények
műfajok megnevezése,
felismerése
zenei formák felismerése
kottáról
hangszerek felismerése
képről is
Zenei kérdés – felelet
szerkesztése önállóan
A zenetörténeti korok
zeneszerzői /életrajz,
műveik/

Hangközök beírása
vonalrendszerbe
Népdalok, műdalok
éneklése emlékezetből

7. osztály:

Témakör

Tananyag

Daléneklés

Romantikus dalok éneklése
más földrész dalainak éneklése

Zeneelmélet

Dallami elemek
tanult dallami ismeretek gyakorlása
Ritmikai elemek
Tanult ritmikai elemek variálása.
Hangközök
K6, n6, k7, n7
Hangsorok
Dúr, moll
Tonalitás
Dúr, moll
Előadási jelek
Pp, p, mp, f, ff, crescendo,
decrescendo, andante, moderato,
Meghallgatott más földrészről
származó és énekelt európai/ etnikai
kisebbség dalai/
Zenetörténeti kor: Romantika

Népzene

Zeneirodalom

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

További 10 dal éneklése
emlékezetből
verbunkos dallamok
éneklése
Tájékozódás a kottában
zeneművek (szólamok,
témák) követése kottából
dúr és d moll hangnemek
kottából

Népies műdalok
éneklése

Tanult dalok szerkezete,
jellemzői

A tanult népdalelemzési
szempontok alapján
önálló elemzés
Romantikusok életrajza

A romantika stílusjegyei

Dúr és moll hangnemek
hallás után
tanult hangközök
felismerése hallás után
hangközök szerkesztése
ritmusokkal kétkezes
kopogós
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Zeneszerzők: Liszt Ferenc, Erkel
Ferenc, Schubert, Schumann,
Brahms, Csajkovszkij, Verdi, Wagner
Műfajok: népies műdal, verbunkos,
rapszódia, programzene, romanti-kus
dal, nemzeti opera
Zenekar: romantikus nagyzenekar,
virtuozitás jegyei
Új stílusú népdalforma rögtönzése
/megadott kezdősorral/

zeneszerzők életrajza
(Liszt, Erkel)
műfajok megnevezése
a zenekar hangszerei

műfajok felismerése
hangszerek felismerése
képről

Új stílusú népdal-forma
rögtönzése (segítséggel)

Zenehallgatás

A tanul zenetörténeti korok
zeneszemelvényei

Magyarországi
cigány
csoportok
hagyományai

A zenei repertoár változása az utóbbi
50 évben
Éneklési, zenélési és táncalkalmak
Népzenei és műzenei felvételek
(Csenki Imre: Püspökladányi cigány
népdalok)
Válogatás a cigányzenei elemeket
(pl.: Brahms: Magyar táncok), ill. a
cigány tematikát (pl.: 19. századi
színpadi művek) felhasználó
zeneművekből.

A magyar nemzeti
romantika műveinek
felismerése
XIX. századi zeneművek
megnevezése
Hangszerek hangjának
megkülönböztetése
Nép- és műdalok
felismerése,
megkülönböztetése
Magyarországi és
nemzetközi csoportok
zenei hagyományainak
felismerése hallás után
Zenei műfajok ismerete
A különböző csoportok
hagyományainak
elfogadása, az értéktudat
fejlesztése

Új stílusú népdal-forma
rögtönzése (segítség
nélkül)
Romantika
stílusjegyeinek szóbeli
megfogalmazása
jellegzetes műfajok
felsorolása
Nép- és műzenei
műfajok ismerete
a magyarországi és a
tanult külföldi csoportok
nép- és műdalainak
felismerése.
többször hallott
zeneművek felismerése.

Improvizáció

8. osztály:

Témakör

Daléneklés

Zeneelmélet:

Népzene
Zeneirodalom

Tananyag

XX. századi dalok, énekes
szemelvények
Zenei könyvtárhasználat: a tanult dalok
földrajzi, néprajzi vonatkozásainak
gyűjtése, zenei műszavak, régiesnépies szavak jelentésének önálló
megismerése
Dallami elemek
előző években tanultak rendszerezése
Ritmikai elemek
aszimmetrikus ritmusok
poliritmia
Hangközök, hangsorok, tonalitás,
előadási jelek
Az előző osztályokban tanult ismeretek
rendszerezése
Autentikus előadásmód a magyar,
európai és világzenében
XX. század: Bartók, Bárdos, Kodály,
Gershwin, Debussy, Honegger,

Minimum
követelmények

Minimumot
meghala-dó
követelmények

Részvétel a csoportos
éneklésben, előadásban,
további 15 dal éneklése
emlékezetből

Magyar népdalok
más népek dalai
egyházi énekek

A tanult énekes és
hangszeres
szemelvények anyaga
a leggyakoribb tempó és
dinamikai jelek
alkalmazása

8 év összefoglalásaként
könnyű dallamok,
ritmusok olvasása - írása

Tanult stíluselemek,
jegyek megnevezése
az új fogalmak
elsajátítása

A tanult stílusjegyek
önálló megfogalmazása,
felismerése
az adott zeneszerzők
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Improvizáció
Zenehallgatás

Magyarországi
cigány
csoportok
hagyományai

Prokofjev
Irányzatok: impresszionizmus,
folklorizmus
Új kifejezési, megjelenési formák:
elektronikus zene
Könnyűzene: Beatles, Presley,
Szörényi; a dzsessz és a mai
könnyűzene
A tanult népdalformákban és
hangkészletekben rögtönzés
Rendszerező ismétlés
Bartók, Kodály kórusművek
XX. századi zene (tánczene)
Dzsessz műfajai
Könnyűzene ma
19-20. századi cigányzenei művek
éneklése
18-20. századi magyar és nemzetközi
zeneszerzők ún. cigányzenei elemeket
tartalmazó műveiből (pl.: Liszt
rapszódiák, Kodály: Galántai táncok,
Marosszéki táncok)
A cigányzene fogalmának kialakulása
és változása.
A cigány zenészek elterjedése
Magyarországon. Híres bandák és
zenészek életútja, életműve.
Verbunkos kialakulása és stílusjegyei.
Cigány zenészek szerepe a népies
műdal kialakulásában.
Európai cigányzeneinek tartott elemek
18-19. századi nemzetközi műveiben.
19. századi cigányzenei alkotások.

életrajzi adatai

Rögtönzés segítséggel

Rögtönzés önállóan

A hallgatott zeneművek
felismerése
a tanult hangszerek
hangjainak felismerése

A korábban tanult művek
meghallgatása,
felismerése
a hangszerek felismerése
képről
Népdalok, műdalok,
zenei szemelvények
stílusos, kifejező
éneklése emlékezetből
népzenei stílusok és
műfajok ismerete.
zeneszerzők,
zenetörténeti korszakok
és zenei stílusok
ismerete.

Népdalok, műdalok
stílusos előadása
zenei memória: dalok,
zenei szemelvények
emlékezetből való
éneklése
az egyéni alkotókészség
fejlesztése
zenei formák és műfajok
ismerete.
zeneszerzők zenei
stílusának megismerése.
a különböző csoportok
hagyományainak,
értékeinek elfogadása.
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Osztályfőnöki

1) Általános nevelési célok
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

A személyiség fejlesztése, a reális én-kép kialakítása.
A kommunikáció fajtáinak (verbális és nem verbális) ismerete, helyes alkalmazása.
A barátság értékrendjének megfogalmazása.
A család felépítésének, az ember életében betöltött szerepének megismerése, fontosságának
tudatosítása.
Élet a közösségben: másság elfogadása, tolerancia, konfliktuskezelés, kortárscsoport.
Hatékony tanulás:
(1) Egyéni tanulási stratégia kialakítása.
(2) Önálló ismeretszerzés.
(3) Időbeosztás.
(4) A tanulás feltételei (memória, figyelem).
Családi és egyéb ünnepek, hagyományok.
Hazánk, lakóhelyünk, iskolánk nevezetességeinek megismerése. Határokon túli magyarok.
Az egészség komplex fogalmának megismerése.
(1) A személyi higiéniával kapcsolatos ismeretek bővítése.
(2) A balesetek megelőzése, helyes viselkedés a baleset bekövetkezése után.
(3) Serdülőkori változások megismerése, ápolása.
(4) Környezetvédelem (helyi és globális problémák), környezet-érzékeny magatartás kialakítása.
(5) Káros szenvedélyek (felvilágosítás a megelőzés érdekében).
(6) Szexuális felvilágosítás (közeledés a másik nemhez, fogamzásgátlás, fertőző betegségek).
Tanulóink viselkedéskultúrájának fejlesztése.
Az udvarias és balesetmentes közlekedés alapszabályai.
Szakmaismeret, pályaválasztási lehetőségek megismerése. Oktatási rendszerünk megismerése.
Mindennapi életre felkészítés (ügyintézés hivatalokban, egészségbiztosítási rendszer, önéletrajz,
eligazodás a mindennapokban).

2) Fejlesztési feladatok
a) Személyiség fejlesztése (önismeret, önértékelés, önbírálat).
b) A tanulók szociális képességeinek fejlesztése. (gyerekek – gyerek, gyerek – felnőtt viszonyok,
felmerülő konfliktusok feloldása).
c) A tanulók gyakorolhassák azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek kulturális
örökségünk és hazánk környezeti állapotának megismeréséhez vezetnek.
d) Tegyük nyitottá tanulóinkat a különböző szokások, életmódok, a másság iránt.
e) Segítsünk információkat szerezni az emberiség globális problémáiról.
f) Az őket érő nagy mennyiségű információ között segítsük a válogatás és az eligazodás képességének
kialakulását.
g) Tanulóink minél többet tegyenek, így váljanak érzékennyé a környezet értékeinek felismerésére és
megőrzésére.
h) Tegyük képessé a tanulókat arra, hogy elsajátítsák a véleményformálás és kifejezés kultúrált formáját.
i) Készítsük fel a fiatalokat az egészséges életvitel kialakítására, a harmonikus párkapcsolatokra, a családi
életre.
j) Tegyük lehetővé, hogy tanulóink tapasztalatokat szerezhessenek különböző tanulási technikákban, a
tanulás szervezésében, a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésében.
k) Tanulóink ismerjék, és lehetőség szerint fogadják el az udvarias, kultúrált viselkedési formákat.
l) Ismerjék és gyakorolják a biztonságos közlekedést.
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3) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály:
Témakör
Környezeti
nevelés
Egészségvédel
em

Mentálhigiéni
a
Természeti
környezet
Társadalmi
környezet
Tanulás

Hagyományok, ünnepek
Illemtan

Közlekedés

Értékelés. aktuális

Tananyag
Az egészség komplex fogalma.
Az egészség megőrzésének feltételei:
helyes napirend, aktív és passzív pihenés, mozgás, a napi tisztálkodás és
rendszeres, helyes táplálkozás.
Balesetveszélyes helyzetek.
Önismeret, önjellemzés jelentésének és jelentőségének tisztázása.
Önjellemzés szempontjai: külső és belső tulajdonságok, érdeklődés,
elfoglaltságok stb.
Szűkebb lakóhelyünk, Szenna (és a társközségek) megismerése
A falumúzeum.
A család szerepe életünkben.
A tanulók családban elfoglalt helye, kötelességeik, feladataik.
Munkamegosztás a családban.
Ismerkedés tanulási módszerekkel, technikákkal.
Tanulás egyedül, párban, közösségben.
A tanulás feltétele: figyelem, koncentráció, a koncentrációt fejlesztő
játékok.
Karácsonyi és újévi népszokások régen és ma.
A karácsony a családban.
Udvarias viselkedés az iskolában és az iskolán kívül (köszönés, viselkedés
az utcán és nyilvános helyeken).
Alkalomhoz illő öltözködés.
Gyalogos- és tömegközlekedés alapszabályainak megismerése.
Viselkedés a tömegközlekedési eszközökön.
Balesetveszély a közlekedésben.
Magatartás és tanulmányi munka értékelése.
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése.

6. osztály:
Témakör
Környezeti
nevelés

Egészségvédelem

Mentálhigiénia

Természeti
környezet

Társadalmi
környezet
Tanulás

Illemtan

Tananyag
A serdülőkor testi és változásai.
A serdülőkori tisztálkodás alapszabályai, fontossága.
A barátság fogalma, szerepe az ember életében, a vele járó jogok és
kötelességek.
A serdülőkorral járó pszichés változások.
Konfliktusok a szülőkkel, tanárokkal, felnőttekkel.
A környezetvédelem helyi problémái, globális környezetszennyezési
problémák.
Állatvédelem, védett állatok itthon és külföldön. Kihalt és kihalásban lévő
fajok.
Védett növények környezetünkben, növényritkaságok a világban.
Az élővilág komplexen védelme.
A család felépítése, családmodellek. A család szerepének változásai.
Felbomló családok.
A jó időbeosztás fontossága.
Az önálló tanulás feltételei: értő olvasás, memória (memóriát fejlesztő
játékok, memoriterek).
A beállítódás vizsgálata (vizuális vagy auditív típusok).
Lényegkiemelés, tanulás vázlatból.
Az étkezés illemtana, viselkedés az ebédlőben, étteremben
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Témakör
Közlekedés
Értékelés. aktuális

Tananyag
A kerékpáros közlekedés, balesetveszély a kerékpáron.
Elemi KRESZ-ismeretek.
Magatartás és tanulmányi munka értékelése.
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése.

7. osztály:
Témakör
Környezeti
nevelés

Egészségvédelem

Mentálhigiénia

Természeti
környezet
Társadalmi
környezet
Tanulás

Tanulás

Pályaorientáció

Közismeretek
Hagyományok, ünnepek

Illemtan
Közlekedés

Értékelés. aktuális

Tananyag
A drog fogalma, szenvedélybetegségek.
Az alkohol és a nikotin hatása az emberre, a szervezetre.
Férfiak és nők kapcsolatáról, szexualitásról.
A túl korai, meggondolatlan szexuális élet veszélyei
Önértékelés, önbírálat fogalma, az önértékelés szempontjai, egyensúlya.
Személyiségünk változásai, fejlődése.
Az osztály közösségi élete, kapcsolatok a közösségben.
Társas együttélés feltételei: együttműködés, tolerancia.
Osztályközösség építése tréningmódszerekkel.
A szülőktől való érzelmi eltávolodás természetes folyamat serdülőkorban,
kortárscsoportok pozitív és negatív hatásai.
Konfliktusok vizsgálata (résztvevői, okai, stb.), a megoldás feltételei
(kommunikáció). Konfliktuskezelési stratégiák.
Barátság fiuk és lányok között: az első szerelem.
Magyarországon jellegzetességei: életvitel, nevezetességek, szokások,
nevezetes helyek.
Érzelmek és vélemények Magyarországról (magyar olimpiai bajnokok,
magyar származású világhírességek, Nobel-díjasok).
A határainkon túli magyarok, kapcsolattartás a magyar nemzetiséggel.
Az önálló tanulás belső feltételei (koncentráció, pontosság,
munkafegyelem, megfelelő körülmények stb.)
Önálló jegyzetelés, vázlatkészítés.
Ismeretszerzési lehetőségek az iskolán kívül. A kommunikációs eszközök
szelektív és mértéktartó használata.
Érdeklődésünk változásai.
A tanulók érdeklődésének megfelelő tájékozódás: szakmák és munkakörök
bemutatása (néhány különleges és ritka pálya is), különböző végzettséghez
kötött szakmák, szakmai alkalmasság, továbbtanulási lehetőségek a
környéken.
A pályaválasztást befolyásoló tényezők.
Ügyintézés hivatalokban.
Nyomtatványok és űrlapok kitöltése.
Nemzeti ünnepeink.
Ünnepek régen és ma.
Egyéb ünnepek (egyházi, iskolai stb.).
Viselkedés a közösségben, viselkedés egymással szemben.
Viselkedés nyilvános helyeken: ünnepélyek, hivatalok.
Fontosabb közlekedési szabályok, jelzőtáblák.
A biztonságos kerékpározás tárgyi feltételei.
A vízbiztonság alapjai: fürdőzés és vízi eszközök használata természetes
vizeken.
Magatartás és tanulmányi munka értékelése.
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése.
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8. osztály:
Témakör
Környezeti
nevelés
Egészségvédelem

Mentálhigiénia

Természeti
környezet
Társadalmi
környezet
Tanulás

Tanulás

Pályaorientáció

Közismeretek

Illemtan
Értékelés. aktuális

Tananyag
Férfiak és nők kapcsolata, szexualitás, fogamzásgátlás.
Fertőzések okozói, járványok kialakulása.
Az AIDS jelentése, a betegség ismertetése.
A drogok fogalma, a drogok fajtái. A kábítószer hatásai az emberre, a
szervezetre. Kapcsolódó jelenség: a fiatalkori bűnözés.
Serdülőkori higiénia, mindennapos testápolás fontossága, kozmetikumok,
szépítőszerek használata.
A kommunikáció fogalma, szerepe az ember életében, a kommunikáció
fajtái.
A felnőtté válás folyamata, feltételei. A testi és lelki érettség nincs
szinkronban!
A fiatalkori bűnözés fajtái, megjelenési formái, hatásai későbbi életünkre.
Környezetszennyezés hazánkban és a nagyvilágban. Nagy környezeti
katasztrófák. Mit tesz az emberiség a környezet megóvásáért?
A családalapítás feltételei, a házasság. A család felépítésének és
funkcióinak változásai. Felbomló családok.
Konfliktusok a családban, konfliktusok kezelése.
Módszerek nagy mennyiségű tananyag önálló megtanulására: vázlatírás,
jegyzetelés.
Az információszerzés forrásai.
Érdeklődésünk, képességeink számbavétele, mennyire látjuk magunkat
reálisan?
A kiválasztott pályára vonatkozó tevékenységek, munkaeszközök,
feltételek, szükséges végzettség megismerése.
Továbbtanulással kapcsolatos ügyintézés.
A magyar alsó és középfokú oktatási rendszer felépítése, iskolatípusok,
azok jellemzői, iskolatípusok átjárhatósága. Továbbképzés és átképzés.
Önéletrajz írása, az önéletrajz fajtái, formai és tartalmi követelményei.
Egészségügyi rendszerünk, az egészségügyi ellátás.
Az udvarlás illemtana, írott és íratlan szabályok.
Magatartás és tanulmányi munka értékelése.
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése.
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Hon-, és népismeret

1) Általános nevelési célok
a) Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk
nagy múltú értékeit.
b) A tantárgy tanulása segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi
környezettel.
c) A tanulók legyenek nyitottak a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek értékeinek és
eredményeinek megismerésére és megbecsülésére.

2) Fejlesztési feladatok
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Logikus gondolkodás képességének fejlesztése.
Emlékezőtehetség fejlesztése.
Írás, olvasás, rajzkészség fejlesztése.
Koncentrációs képesség fejlesztése.
Önálló és csoportos feladatmegoldó képesség fejlesztése.
Kérdés- és beszédkultúra fejlesztése.

3) Egyes évfolyamok tanterve
5. osztály:
Témakör
Alapfogalma
k

A ház, és ami
benne van

A magyar
nép viselete

Hangszerism
eret

Az emberélet
fordulói

Naptári
ünnepek

Tananyag
Hon, nép, nemzet fogalmak értelmezése
Magyarország - Kárpát-medence
A magyar nyelv
Város, falu, helyi sajátosságok
Az ismeretszerzés módjai
A SZSZNGY alapfokú ismerete
A falusi háztípusok
Bútor- és lakáskultúra
Gazdasági épületek
A porta elrendezése
A viseletdarabok
A viseletek nem, kor és társadalmi
csoporthoz tartozás szerinti osztályozása
A viseletek funkciói
Táji tagozódás
Nemzetiségek viseletei
Hangszertípusok
Gyermekhangszerek elkészítése
-A zene társadalmi funkciója
-A zenéhez való viszony régen és ma
Születés, kisgyermekkor, gyermekkor,
ifjúkor szokásai, ünnepei, munkaalkalmai
Beavatási rítusok
Téli ünnepkör
Tavaszi ünnepkör
Mai aktualitás

Minimum
követelmények
Az alapfogalmak értése,
az írásbeli számonkérés
teljesítése.

Alapvető elrendezési
elvek és helyi
vonatkozások megértése,
ismerete.

Minimumot meghaladó
követelmények
Az alapfogalmak
készségszintű
használata, aktív
részvétel az órai
munkában.
A tárgy részletes
ismerete.

Alapvető viseletdarabok
és az öltözködés
rendszerének ismerete.

A táji és társadalmi
tagozódás ismerete.

A bemutatott hangszerek
felismerése.

Hangszerek működési
elvei, csoportosításuk, és
egyszerűbb hangszerek
elkészítése.
A fordulópontok és
ahhoz kapcsolódó
szokások részletes
ismerete.
Szokások (regölés,
betlehemezés, kotyo-lás,
pünkösdölés)

A fordulópontok
alapvető ismerete.

Az ünnepek
rendszerének megértése
és ismerete.
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6. osztály:
Témakör

Tananyag

Emberélet
fordulói

Felnőttkor
Időskor
Halál

Naptári
ünnepek

Nyári és őszi ünnepek
Mai aktualitás

Hungarikumok, nemzeti
sajátosságok

Gasztronómia
Állatfajták
Történelmi érdekességek
Földrajzi és építészeti érdekességek
Betyárvilág
Magyar népmese
A paraszti gazdálkodás és házi ipar
Pásztorság
Mesterségek

Gazdasági
élet
(mesterségek)

A két év
anyagának
összefoglalása

Összefoglalás, rendszerezés
Az aktualitások keresése

Minimum
követelmények
A fordulópontok
alapvető ismerete.

Az ünnepek
rendszerének megértése
és felsorolásszerű
ismerete.
Felsorolás szintű
ismeretek. Önálló
véleményalkotás a
nemzeti sajátosságokról.

A paraszti gazdálkodás
és a mesterségek
momentumainak
alapvető ismerete.

A tananyag alapvető
ismerete, a lényegi
összefüggések
megértése.

Minimumot meghaladó
követelmények
A fordulópontok és
ahhoz kapcsolódó
szokások részletes
ismerete.
A szokások alkalmazás
szintű ismerete (Szent
Iván éj, aratási, szüreti
szokások,…)
A nemzeti sajátságok
részletes ismerete és
beillesztése a
mindennapi életbe.

A társadalmi
vonatkozások megértése,
a bemutatott eszközök és
tevékenységek alapján
továbbiak önálló
felismerése és megértése.
A tananyag részletes
ismerete, önálló
ismeretszerzés és
véleményalkotás a fenti
témákban.
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Egészségtan

1) Általános nevelési célok
a) Az egészségtan tantárgy keretében célunk feleleveníteni, rendszerezni, bővíteni és
továbbfejleszteni a környezetismeret 1-4 évfolyamán elsajátított ismereteket, képességeket,
szokásokat.
b) Kialakítani a tanulókban önmagukkal, környezetükkel szembeni érzékenységet, felelősséget.
c) Elsajátíttatni testük felépítésének és működésének elemi ismereteit, megláttatni lelki
tulajdonságaik megismerésének, akaraterejük fejlesztésének fontosságát.
d) Tudatosuljon bennük a környezet, az életmód a viselkedés és az egészségi állapot ok-okozati
összefüggéseit, megértetni, hogy egészségük és környezetük állapota tőlük is függ, ezért
mindent meg kell tenni jobbításuk érdekében.
e) Ismerjék meg és gyakorolják a nemiségükhöz tartozó társadalmi szerep, viselkedés formáit, az
egészséges életvitel és a környezettudatos magatartás szokásrendszerét.
f) Ismerjék fej az egészséget veszélyeztető környezeti hatásokat, bemutatni elutasításuk,
kiküszöbölésük lehetőségeit és formáit.
g) Lássák meg az egészségvédelemben a betegségek megelőzésének fontosságát, az időbeni
orvoshoz fordulás szerepét az eredményes gyógyításban.
h) Ismerjék fel, hogy egészségük éppúgy, mint becsületük és tudásuk örök emberi érték, melynek
megőrzése minden ember legfontosabb és legszentebb kötelessége.

2) Fejlesztési feladatok
a) A tanuló érdeklődjön saját szervezetének állapota, társas kapcsolatai és környezete iránt.
Legyen érzékeny változásaira, problémáira. Tudjon ismereteket, tapasztalatokat, jó tanácsokat,
szokásokat összegyűjteni, elsajátítani és a mindennapi életben hasznosítani.
b) legyen képes a szervezetében, környezetében és személyközi kapcsolataiban a jelenségek,
változások tudatos megfigyelésére,
c) tudja tapasztalatait értelmezni, magyarázni, belőle következtetéseket levonni,
d) legyen képes újonnan megszerzett ismereteit, tapasztalatait a meglévők rendszerébe
beépíteni.
e) tudja ezen ismereteinél, tapasztalatainál a lényegest a lényegtelentől elkülöníteni, az ok-okozati
összefüggéseket felismerni,
f) vegye észre az egészséges test, a tiszta, rendezett környezet szépségét, becsülje meg
értékeit,
g) ismerje az egészségét, környezetét veszélyeztető tényezőket és használja fel ismereteit,
tapasztalatait a veszély időbeni felismerése és elhárítása érdekében,
h) tekintse egészségének természetes és mesterséges környezetének védelmét valamint társas
kapcsolatai harmóniájának megteremtését és megőrzését elsőrendű feladatának,
i) szerezzen megfelelő szintű jártasságot az információszerzés egyes tevékenységeiben (gyűjtés,
könyvtárhasználat, jegyzetelés, kiselőadás, tablók készítése, jegyzőkönyv összeállítása,
munka-, csoporttevékenységek, kirándulások tervezése, szervezése stb.).
j) ismerje szervezete, környezete legfontosabb anyagait és azok legjellemzőbb tulajdonságait,
k) tudja a leggyakoribb élelmiszerek, a belőlük készült ételek tápanyagtartalmát és lássa ezek
szerepét az egészséges táplálkozásban, törekedjen étrendjét az egészséges táplálkozásnak
megfelelően alakítani,
l) legyen megfelelő szintű ismerete az emberi szervezetet károsító (nikotin, alkohol, drog)
anyagok szervezetre gyakorolt hatásáról, utasítsa el kipróbálásukat, használatukat,
m) ismerje fel a környezetszennyező-anyagokat, a veszélyforrásokat és törekedjen a szennyező
anyagok, veszélyes hulladékok felhalmozódásának megelőzésére, az esetlegesen kialakuló
károk csökkentésére.
n) tudja megszerzett tapasztalatait, információhordozókból szerzett ismereteit hasznosítani,
o) legyen képes az információkat (reklámokat), kritikával fogadni és a téves ismereteket
elutasítani,
p) érdeklődjön a tudományok fejlődése, eredményei iránt,
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q) ismerje az egészségvédelemben és a gyógyításban elért kiemelkedő felfedezéseket,
eredményeket és létrehozóikat,
r) értékrendjében kapjon méltó helyet a tudás, a tudomány és képviselőinek tisztelete.
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3) Az évfolyam tanterve
6. évfolyam:
Témakör

Tananyag

A kiskamasz A testkép és a testarányok változása az
szervezete és a életszakaszokban.
A bőr felépítése, működése és szerepe az
tennivalók
emberi kapcsolatokban.
Bőrelváltozások és okaik.
Bőrápolás és a személyi higiéné.
A helyes öltözködés.
A kiskamasz mozgásszervei, testképe. A
mozgásszervek fejlődése.
Mozgáskultúra. Sport. Napirend.
A kiskamasz táplálkozási szervrendszerének felépítése és működése. A
magyar konyha jellemzői.
Az egészséges táplálkozás, és
szokásrendszere.
A nemi szervek testbeni helye, és
működésváltozása.
A nemi szervek egészsége, személyi
higiéniája és az öltözködés.

A kiskamasz személyiségváltozásai,
viselkedésformái.
A reális önismeret, a türelem és az
önfegyelem, mint az önnevelés eszköze.
Mások megismerése, megítélése és a
kommunikáció.
A barátság, mint a kapcsolati rendszer
alapja. A baráti kör szerepe a
személyiségfejlődésben.
A család szerepe, és főbb funkciói. A
kiskamasz helye a családban.
Konfliktusok a kapcsolati rend-szerekben.
Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a
Környezeti
drogfogyasztás egészségkárosító anyagai, és
hatások,
veszélyhelyzet hatása a fejlődő szervezetre.
Hasznos és káros szenvedélyek.
ek
A szenvedélybetegség jellemzői,
személyiségromboló hatása.
Veszélyforrások és veszélyhelyzetek
környezetünkben.
Kockázatos és veszélyes viselkedési módok
és következményeik.
Az érzékszervek szerepe a tájékozódásban, a
veszélyhelyzetek felismerésében és a
balesetek elkerülésében.
Az elsősegélynyújtás elemi ismeretei.
Környezetszennyező tényezők és hatásuk a
fejlődő szervezetre.
Az egészséges és esztétikus környezet
jellemzői.
A kiskamasz
személyisége,
kapcsolatai és
konfliktusai

Minimumot meghaladó
követelmények
Ismerje a kiskamasz
Ismerje a kiskamasz
testképének, testarányainak bőrének,
jellemzőit, tudja, hogy az
mozgásszerveinek,
egyén fejlődési üteme
tápcsatornájának és nemi
eltérő, de az átlagtól való
szerveinek főbb jellemzőit,
eltérés még nem betegség. változásait és okait.
Ismerje a személyi higiéné Sajátítsa el, azokat az
anyagait, eszközeit és
életviteli szokásokat,
gyakorolja használatukat a mellyel a változások
mindennapokban.
kellemetlenségei
Tudja ruházatát és
csökkenthetők.
lábbelijét az egészséges
Lássa az aktív mozgás
öltözködés szabályai
szerepét az
szerint alakítani, és rendben egészségmegőrzésben,
tartani.
tudjon napi mozgástervet
Legyen képes helytelen
készíteni, és törekedjen
táplálkozási szokásainak
betartására.
felismerésére és
Használja az egészséges
elhagyására, sajátítsa el a
táplálkozással kapcsolatos
kultúrált étkezés
ismereteit az élelmiszerek,
szokásainak alapismereteit. ételek kiválasztásában,
étrendje alakításában.
Rendelkezzen reális
Törekedjen társai
önismerettel, formálja
előítéletektől mentes
tudatosan személyiségét,
megítélésére, megfelelő
vállalja nemiségét, és
baráti kör kialakítására,
sajátítsa el a nemi
fogadja el a másságot,
szerepének megfelelő
nyújtson segítséget az arra
magatartási formákat.
rászorulóknak.
Minimum követelmények

Ismerje az élvezeti szerek,
drogok egészségkárosító
hatását, legyen képes
kipróbálásuk és
használatuk elutasítására.
Igényelje a tiszta, szép és
egészséges környezetet, s
tegyen meg mindent
kialakítása és megőrzése
érdekében.
Tudjon egyszerű egészség-,
és környezetvédő
programot összeállítani és
megvalósítani.

Vállaljon felelősséget
tetteiért, segítse társait a
káros szenvedélyek és
veszélyhelyzetek
elkerülésében.
Ismerje az
információszerzés
lehetőségeit és formáit,
tudja megszerzett
ismereteit, tapasztalatait,
gyűjtőmunkáját
rendszerezni, új formába
rendezni.
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Emberismeret, etika

1) Általános nevelési célok
A hetedik évfolyamon belépő új tantárgy az első félévben az emberi természet, a második félévben a társas
kapcsolatok sajátosságait tárgyalja oly módon, hogy ötvözze a leíró embertudományokat (lélektan,
szociológia) a normatív etikával. A tárgy szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és
az erkölcsi értékrend alakulását. Fejlessze az önismeretet, készítsen fel a kulturált társas kapcsolatok
építésére és fenntartására. Járuljon hozzá a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához.

2) Fejlesztési feladatok
A tárgy segítse a személyiségjegyek fejlesztését: a társas kapcsolatokban szükséges normák készségek
kialakítását, az ember és környezete viszonyának reális érzékelését, a nyitottság, a bátorság és a humorérzék
emberi értékként való kezelését. Alapozza meg továbbá a tanulók toleráns törvénytisztelő magatartását,
kulturált vitakészségét.

3) Az évfolyam tanterve
7. évfolyam:
Témakörök
Ember és állat

Az emberi test

Az érzések világa

A gondolkodás világa

Énünk, személyiségünk

Értékelés, lelkiismeret

Tananyag
Az ember előtörténete
Az ember, mint az élővilág fejlődésének folytatása és csúcsa
Az emberek és az állatok különbözősége és azonossága
Az emberi faj, a test felépítése
Egészség, betegség
Fogyatékosság és egészség
Az ember lelki, társadalmi és szellemi oldala
Testkultúra
Érzékelés, észlelés
Ösztön, késztetés. Az ösztönöktől az érzelmekig
Jó és rossz érzések
Ítélet és előítélet
Ízlés, az ízlés mint ítélet
Az ízlés megjelenése életünkben
Az ember, mint kérdező lény. A megismerés vágya
Beszéd és gondolkodás. Verbális és nem verbális kommunikáció
A beszéd tanulása
A tanulás fogalma
Az emlékezet
A megismeréstől a tudásig
Megtalálás és kitalálás, okosság és bölcsesség
Énünk és énjeink
Énesség és önösség
Ötlet és akarat
Vérmérséklet, jellem
Képesség, tehetség
Egyediség, egyéniség, személyazonosság
Értékelés és érték, az értékelés szempontjai
A jó és a rossz, mint viszonylagos értékek
Erkölcsi értékelés
Erény és bűn
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Témakörök

Az ember, mint egészség

Kommunikáció

Kapcsolódás

Kapcsolatok

Tananyag
Választás és döntés, szándék és tett
Erkölcsös cselekedetek
Lelkiismeret, bűntudat
Lelkiismeret fejleszthetősége
Test, lélek, szellem egysége
Ember, gyerek, öreg. Erkölcsi fejlődésünk
A százarcú titok: az ember
Szavakkal és szavak nélkül
Öltözködés
Mozgás és tánc
Kimondható és kimondhatatlan
Az alapok
Én-az, én-ő, én-te
Alkalmazkodás, elfogadás, felelősség
Egyenlőség és egyenrangúság
Bizalom, hűség
Őszinteség, hazugság
Versengés és együttműködés
Ellentét, vita, megegyezés
Kritika, megértés, megbocsátás
Alá és fölérendeltség
Függőség és önállóság
Vonzalom és szeretet
Közömbösség, tűrőképesség, beleélés
Barátság
Szülő-gyerek kapcsolat
Rokonság, testvérség
Szülőföld, közös sors
Segítő kapcsolat
Egyedüllét, magány

4) Általános fejlesztési követelmények
a) Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos ismeretszerzési és feldolgozási képességek
fejlődése.
b) Életkorának megfelelő szinten legyen képes, különböző forrásokból ismeretek összegyűjtésére,
osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból következtetések
levonására.
c) Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári jogokkal és
kötelességekkel.
d) Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen képes kifejezni,
mások megnyilatkozását legyen képes értelmezni.
e) Ismerje föl az erkölcsi értékeket, hogy különbséget tudjon tenni a jó és a rossz, az igaz és hamis,
valamint a szép és a rút között.
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Médiaismeret

1) Általános nevelési célok
a) Tudja, hogy a fotografikus kép egyszerre reproduktív és ábrázoló jellegű, egy fotografikus kép
elemzésekor a tartalmi leíráson túl törekszik a szerző szándékainak megfogalmazására is.
b) Egy mozgóképrészletben felismeri a vágásokat, a felvételi szögek és a kameramozgás térleíró
tulajdonságát, felismeri a filmtér szerkesztett voltát, képes megkülönböztetni a mozgóképpel
kapcsolatos valóságélményét a filmtértől.
c) A tér és az idő szétbontásának és újraszerkesztésének módjait felismeri a mozgóképen, ismeri az
szerkesztettség okát, nem keveri össze a szerkesztett mozgóképi szöveget a valósággal, a szerkesztési
módok hatásaival tisztában van.
d) Megkülönbözteti a történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmát, példákat tud idézni állításai
igazolására.
e) A szerzői és a tömegfilm megkülönböztetésének képessége logikus szempontrendszer felállításában és
értelmezésében nyilvánul meg.
f) Ismeri a dokumentumfilmet és a fikciós filmet, mint a filmgyártás két alapvető tradícióját, és ismeri
annak veszélyeit, ha a kétféle tradíció üzenetrendszerét a befogadó nem tudja megkülönböztetni.

2) Fejlesztési feladatok
a) Fejlődjön a tanulók mozgóképi szövegértő képessége. Alakuljanak ki az
egyszerű
mozgóképi
szövegek
megfigyeléséhez,
elemzéséhez,
létrehozásához szükséges elemi képességeik, fejlődjön kreativitásuk.
b) Váljanak képessé filmek, televízió műsorok és egyéb médiaszövegek
tanulmányozására, a lényeges szerkezeti összefüggések meglátására, mások
és önmaguk médiafogyasztási szokásainak megfigyelésére.
c) Legyenek képesek a képrögzítés és a szerkesztés, valamint az
információközvetítés technikai eszközeinek kreatív használatára.
d) Legyenek képesek mozgóképi üzenetek megfigyelése során a konvenciók,
sztereotípiák felismerésérésére és egyszerűbb esetekben annak elemzésére,
tapasztalataikat képesek legyenek saját mentális fejlődésük érdekében
felhasználni.
e) Ismerkedjenek meg a mozgókép történetének, és a mediatizáció
művelődéstörténetének néhány fontos mozzanatával, ismerjék a média
néhány jelentősebb társadalom- és művelődéstörténeti hatását.
f) Fejlődjön elemzési, értelmezési képességük, növekedjen kulturális
toleranciaszintjük. Legyenek képesek a mozgókép elemi kifejező eszközeinek
felismerésére különböző karakterű és eredetű filmalkotásokban és
médiaszövegekben, ezeket egyszerűbb szövegek esetén konstruálóként
maguk is alkalmazni tudják.
g) Fejlődjön mozgóképi kifejező képességük és kifejező kedvük. Legyenek
képesek különbséget tenni a mozgókép különféle alkalmazási területei között,
legyenek képesek egy-egy médiaszöveg-típus mögött felismerni az üzleti
szándékot.
h) Különféle
mozgóképi
szövegek
tanulmányozása
során
fejlődjön
kommunikációs
készségük.
Érezzék
otthon
magukat
saját
médiakultúrájukban, fejlődjön az önismeretük.
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3) Az évfolyam tanterve
8. évfolyam:
Témakörök

Tartalmak

Minimum
követelmények
Meg tudja nevezni az
álló- és mozgókép közti
lényegi különbségeket.

Minimumot meghaladó
követelmények
Fel tudja sorolni a
gondolat, a szó, az írás, a
kép és a mozgókép közti
főbb különbségeket.

Definiálni tudja a
fotografikus kép kettős
természetét, egy
tetszőleges képen be tudja
mutatni a reprodukciós és
az ábrázoló jelleget
Egy mozgóképrészleten
bemutatja a tér és idő
felbontásának és
újraszerkesztésének
módját.
Egyszerű AV-szövegek
esetén be tudja mutatni,
hogy a képkivágás
módosítása miként
befolyásolja a térérzetet
és a jelentést
Definiálni tudja a jelenet
és beállítás közötti
különbséget, ismeri az
alapvető
beállítástípusokat
Ismeri a közelkép
kiemelő, jelentésmódosító
erejét, ezt vázlatokkal
tudja illusztrálni
Tisztában van a
mozgókép kifejező
eszközeinek befolyásoló
erejével
mind a filmalkotások,
mind a médiaszövegek
tekintetében
Felismeri és saját meg is
tudja fogalmazni adott
szöveg esetében az
élmény és a jelentés
különbségét.

Mozgókép
írás-olvasás

A mozgókép írási-olvasási képesség
fejlesztése
A mozgóképi gondolkodás alapjai:
A mozgókép anyagának tanulmányozása
Eltérő közegekben történő interpretációk
felidézése;
A gondolat, a szó, az írás, a kép és a
mozgókép összehasonlítása

A
fotografikus
kép
(mozgókép)
kettős
természete
A mozgókép
alapvető
kifejezőeszkö
zei

Fotográfiák gyűjtése, csoportosítása ,
a reprodukciós jelleg és az ábrázolás
együttes jelenlétének felismerése.

A saját szavaival képes
körülírni, mit jelent a
fotografikus kép kettős
természete

A folyamatos tér és idő felbontása
A mozgókép tér és időkezelési
technikáinak alapszintű megfigyelése.
Kompozíció, keretezés, képkivágás
Különböző képkivágások alkalmazása
egyazon tér (és szituáció) jelentésének
módosítására.
Beállítás és a jelenet
Alkalmas mozgóképi szövegekből
jelenetek elkülönítése, beállításainak
megfigyelése.
Alapvető beállítástípusok
megkülönböztetése.
A közelkép
A közelkép hatásának elemzése
filmpéldákon.
Fotósorozat hatásának (jelentésének)
megváltoztatása közelkép(ek)
elhelyezésével.
Az ismétlés a hossz és a tempó
Az ismétlés a hossz és a tempó
összehasonlító elemzése filmalkotás és
médiaszöveg esetében.

Egy mozgóképrészleten
felismeri a tér és idő
felbontásának tényét.
Felismeri az alapvető
kompozíciós képkivágási
formákat
Képes megkülönböztetni
a jelenetet a beállítástól
Ismeri a közelképet, mint
a kiemelés eszközét,
Egyszerű vázlatot (storyboard- vagy
képregényvázlat) tud
szerkeszteni mondandója
illusztrálására.
Felismeri a
tempóváltásokat.
Médiaszövegekben
felismeri az ismétlést, és
tisztában van lehetséges
hatásaival

A mozgóképi
élmény

A mozgóképi élmény feltárása az élmény
minősége, mélysége és jellege szerint

Felismeri az élmény és a
jelentés különbségét.
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Témakörök
Mozgóképi
technikák

Kommuniká
ciós
alapismerete
k

Tartalmak
Képrögzítés, szerkesztés, közvetítés
A képrögzítés és szerkesztés valamint a
közvetítés technikai hátterének tanulása,
e technikák mindennapi felhasználói szintű
elsajátítása
Felbontás és tárolás
A mozgókép rögzítésének alapelvéről (a
felbontásról és tárolásról) informáló
szöveg elolvasása, feldolgozása;
a mozgóképrögzítés megfigyelése
A felvételtechnika alapismeretei
A kamera fontosabb beállító funkcióinak
tanulmányozása.
Kameragyakorlatok végzése
Egyszerű mozgóképi szövegek
létrehozása
Egy épület, tér, vagy esemény leíró
rögzítése
(magasabb szint: egyszerű narratív
szerkezet létrehozása)
A kommunikáció fogalma, formái, és
médiumai
A kommunikáció fogalmának, formáinak,
és médiumainak ismerete, és
kommunikációs képességek fejlesztése
Médiakörnyezet
A mediális környezet tanulmányozása
Saját médiafogyasztói szokások és
statisztikai adatok összevetése

A
kommnikáci
ó modellje
A közvetlen
és a közvetett
emberi
kommunikác
ió

A kommunikáció modelljének megértése a
nyelv, írás, kép és audiovizuális médiumok
összehasonlításával
Játékos gyakorlatok segítségével
tapasztalatokat szerez, és megérti a
közvetlen és a közvetett emberi
kommunikáció sajátosságait és formáit.
A kép, (mint közvetett kommunikációs
forma) tulajdonságainak felismertetése, a
kép és a valóság közötti mágikus
kapcsolatok játékos felfedezése
Képsorozatok narratív tulajdonságainak
megfigyelése, a kép és a fotografikus kép,
mint narratív eszköz tanulmányozása

Tömegkomm
unikáció és
nyilvánosság

A tömegkommunikáció és nyilvánosság
kialakulásának tanulmányozása
sokszorosítási és információterjesztési
feladat keretében
Tömegkommunikációs rendszerek
jellemzőinek és hatásmechanizmusának
feltárása
A tömegkommunikációs médiumok
vizsgálata egyirányúságuk és

Egyirányúsá
g és

Minimum
követelmények
Tudja, hogyan kell
rögzíteni a mozgóképet.
Egy meghatározott cél
érdekében célirányosan
működtetni tudja a
videokamerát.
Legalább 10-15 mp-es
egyszerű, de értékelhető
mozgóképi szöveget tud
készíteni a kamera
algoritmus alapján történő
használatával.

Minimumot meghaladó
követelmények
Ismeri és el tudja
mondani a
mozgóképrögzítés
alapelveit. Tudja, mi a
felbontás és a tárolás
lényege, funkciója.
Tudja használni a
videokamerát, ismeri a
kamera fontosabb beállító
funkcióit, és
meghatározott felvételi
cél érdekében a
kameramozgatás és
pozícióválasztás
alapkövetelményeit
betartja
Létre tud hozni egyszerű
mozgóképi szöveget.

Toleráns módon meg
tudja különböztetni saját
fogyasztói szokásait más
eltérő szokásoktól

Saját és mások
médiafogyasztási
szokásait elemző módon
tudja értékelni, kritikai
megnyilvánulásaiból ki
tudja zárni emócióit,
toleránsan közelít mások
szokásaihoz

Ismerje az emberi kultúra
legalapvetőbb
kommunikációs formáit
Meg tudja különböztetni a
közvetlen és a közvetett
emberi kommunikációt,
fel tud sorolni néhány
közvetett kommunikációs
formát
A képet közvetett
kommunikációs
formaként tudja
definiálni, és saját
szavaival körül tudja írni
a kép mágikus
természetét
Egyszerű vázlatos
képsorban el tud
„mesélni” egy eseményt,
Érti a kommunikáció és a
tömegkommunikáció
közötti különbséget,
tisztában van a
nyilvánosság
társadalomformáló
szerepével.
Felismeri az egyirányú
tömegkommunikáció és

Saját szavaival le tudja
írni a kommunikáció
általános modelljét
Tisztában van a médium
fogalmával
Példákat tud hozni saját
korának mágikus
képfogyasztói szokásaiból
Ismeri a fotografikus kép
néhány fontos
tulajdonságát
(mechanikus képrögzítés
pillanatnyiság,
természethűség, elmúlás
elleni küzdelem)

Fel tudja sorolni az
egyirányú
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Témakörök

Tartalmak

interaktivitás

interaktivitásuk szerint aktuális
médiapéldák elemzése alapján.

Médiaszöveg
ek és a
fogyaszás
kapcsolata
Kereskedelm
i és
közszolgálati
média

Aktuális példák elemzésével annak
felismertetése, hogy a médiaszöveg
legtöbbször fogyasztásra szánt termék.

A reklám

A reklám társadalmi kommunikációs és
gazdasági hatásainak megfigyelése,
elemzése saját és környezetük
reklámfogyasztási szokásainak
elemzésével

A hír és
hírszelekció

A hír fogalmának alapszintű megismerése.
Az információ- és hírszelekció
szempontjainak tanulmányozása
híradóelemzések segítségével
Televíziós műsortípusok elemzése
műsorújság és aktuális példák segítségével

Televíziós
műsortípuso
k

Kereskedelmi és közszolgálati média
tartalmi és formai megfigyelésen alapuló
szétválasztása, felismerése

Minimum
követelmények
az interaktív
kommunikáció
különbségét, egy-egy
példát meg tud nevezni
Különbséget tud tenni a
nem üzleti jellegű és a
fogyasztásra szánt
médiatermék között
Megkölünböztet
egymástól egy-egy
tipikus közszolgálati és
kereskedelmi televíziós
terméket

Minimumot meghaladó
követelmények
tömegkommunikációs
médiumokat

Saját reklámfogyasztási
szokásait össze tudja
vetni másokéval, toleráns
megfigyelőként tud
viselkedni reklámelemzés
közben
Saját szavaival körül
tudja írni a hír fogalmát

Médiakörnyezetében
néhány helyes példát tud
hozni fogyasztásra szánt
művekre és műsorokra
Ismeri a közszolgálati
média legfontosabb
feladatait (a nemzeti
kultúra képviselete,
oktatás, tárgyilagos
hírközlés, kisebbségek
megszólalási lehetősége)
Szét tudja választani a
reklám célját szórakoztató
jellegétől, képes a reklám
pozitív, és negatív
társadalmi hatásáról is
beszélni
Ismeri a hírkeres-kedelem
és a hírszelekció fogalmát

Képes egy műsortípus
általános jellemzőinek
felismerésére

Elemző módszerekkel
műsortípusokat képes
összehasonlítani
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A
Bárdudvarnoki TagIskola
Helyi pedagógiai Programja

„Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre
örökbe kaptunk, új szellemmel fényezve,
csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak.”
/Kosztolányi Dezső/
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Nevelési program
I.

Bevezetés

Iskolánk arculata


Kaposvártól 13 km-re található, 16 apró település együttese Bárdudvarnok.


A szétszórt elhelyezkedésből adódik, hogy gyermekeink zöme falugondnoki busszal
jut el az iskolába és ugyanúgy haza is.

Az intézményt az önkormányzat tartja fenn, melyben négy osztály (a 2001/2002-es
tanévben kivételesen csak három osztály indul létszámhiány miatt) és egy összevont napközis csoport
működik.


2001. szeptemberétől az iskola az újjáépített, korszerű, tágas épületben működik

tovább.

Jó tárgyi feltételek mellett dolgozunk: a felső szinten három tanterem, igazgatói iroda,
tanári szoba, az alsó szinten egy tanterem, egy ebédlő, egészségügyi szoba, szertár, melegítő konyha
helyezkedik el; és a zsibongó ad helyet a benti testnevelés óráknak és összejöveteleknek. A sportpálya
a szabadtéri mozgást szolgálja.

Négy fős nevelőtestület és három technikai dolgozó végzi a munkát. Az
osztálylétszám 6-8 fő között ingadozik. Iskolánk tanulói létszáma 25-30 fő.

Az ide járó gyermekek családi háttere nagyon széles határok között mozog. A tanulók
összetételéből adódnak feladataink, illetve eredményeink.

A kis iskolák közti és megyei versenyekre is eljutnak gyermekeink és ott szép
eredményeket érnek el. Szakköreink: kosárlabda, néptánc, énekkar, számítástechnika, természetjáró;
valamint a könyvtár várja az érdeklődő diákokat. A manuális foglalkozások színtere a napközi.


Iskolánkban katolikus és református hittanoktatás is folyik.


Petörke-völgyi és országjáró kirándulások, színház és múzeumlátogatások teszik
színesebbé iskolai életünket.

Hagyományőrzés terén próbálja az iskola a faluval való kapcsolatát erősíteni. Őszi
akadályverseny, szüreti felvonulás, lucázás, betlehemezés. falunapi szereplés, teltházas ünnepélyeink
szolgálnak például.

A falu és az Önkormányzat ragaszkodik kis iskolájához, szűkös anyagi keretei mellett
igyekszik minden tőle telhetőt megtenni s az intézményt támogatni.
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II.



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

Alapelvek


A társadalom elvárja, hogy az iskolánkból olyan, testileg és lelkileg egészséges,
önmagukban és tudásukban bízó fiatalok kerüljenek ki, akik felelősséget éreznek környezetük és
embertársaik iránt.

Az alapfokú oktatás feladata ennek a tudásnak a megszerzéséhez szükséges alapvető
ismeretek, képességek, készségek kialakítása, gyakoroltatása. Ebből következik, hogy pedagógiai
programunk figyelemmel kíséri a társadalmi igényeket, a települést meghatározó szerkezeti
viszonyokat, hagyományokat, az itt élő emberek igényeit, elvárásait. Az alapelvek közül különösen
fontosnak tartjuk:

-

-

nyitott iskola
alapvető készség elsajátításának biztosítása
demokratikus légkör
gyermekközpontúság
emberi értékek közvetítése
partnereinkkel való jó kapcsolat

tanuló

szülő

fenntartó
tolerancia, a másság tisztelete


Programunk valós és elérhető, olyan terhelést biztosít a gyermekeknek, tanítóknak
egyaránt, mely a gyakorlatban megvalósítható.

Nyitott iskola a szülők, a falu és más közösségek felé, jó a kapcsolata a fenntartóval. A
tanulók – tanítók – szülők közössége nyílt, őszinte.


Célok


Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermekközpontú nevelés áll.
Különösen fontosnak tartjuk a gyermekközpontú intézményt, melyben a gyermek, a szülő, pedagógus
jól érzi magát.


Biztosítanunk kell tanulóink számára az egyéni adottságoknak megfelelő fejlesztést.


Meg kell alapoznunk azokat a készségeket, képességeket, kompetenciákat, melyek
biztosítják tanulóink számára a következő iskolafok sikeres teljesítését. Gondoskodnunk kell a
különböző képességű gyermekek egyéni fejlesztéséről. Célunk a helyes tanulási módszerek
megismertetése, elsajátíttatása és alkalmazása.

Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel fejlesztjük a tanulók önálló
problémamegoldó képességét és a kreativitást.

Fogékonnyá tesszük tanulóinkat saját környezetük, társas kapcsolataik, a természet,
majd a társadalom értékei iránt.

Hagyományok, közös nemzeti értékeink ápolása és megőrzése mellett, ésszerű és
igényelt új kezdeményezések megvalósítása a cél, melyek a tanulók személyiségfejlődését elősegítik.


Feladatok


Minden tevékenység a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre kell, hogy épüljön, s ezáltal
a motivált munkában fejlessze a kisgyermekekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, s
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mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását, melynek eleme a sikerélmény. Ez megerősíti tanulóinkat
abban, hogy a munkát elvégezni nem „kell”, hanem jó és érdemes.


-

-



A célok elérése érdekében megvalósítandó feladatok:

a tanulók megismerésén, diagnosztizálásán alapuló differenciált fejlesztés
a
sikerélmény
biztosítása,
pozitívumok
megerősítésével
az
egyéni
adottságokat-képességeket
figyelembe
vevő
programok
kínálatával,
tanulásszervezéssel-tanulásirányítással és módszerek alkalmazásával
az alap kultúrtechnikák:

kommunikáció

szövegértés

matematikai képességek kiemelt fejlesztése
az önálló tanulás elsajátítása
a társas együttélésszabályainak megismerése, alkalmazása a mindennapi szituációkban
a tanulási szükségletek, igények figyelembe vételével a tanórán kívüli tevékenység
megszervezése
Eszközök, eljárások, módszerek


A nevelés eszközei, eljárásai mindig kapcsolatban vannak a nevelés módszereivel.
Igazodniuk kell:

-

a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességéhez
a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kultúráltságához, felkészültségéhez, vezetői
stílusához


Mivel nincs két egyforma gyermek, két egyforma pedagógus, a nevelési módszereket
úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb alkalmazást tegyék lehetővé. Esetenként
szükséges a módszerek kombinációjának alkalmazása.


Eljárások, módszerek



Meggyőzés, felvilágosítás:



-

oktatás valamennyi módszere
meggyőzés-minta
példa-példakép-példakövetés
bírálat-önbírálat
beszélgetés-vita
felvilágosítás-tudatosítás
előadás-beszámoló
A tevékenység megszervezésének módszerei:

játékos módszerek – gyakorlás-megbízás
ellenőrzés-értékelés-követelés
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A magatartásra ható módszerek:








ígéret, helyeslés, bíztatás
elismerés
dicséret
osztályozás
jutalmazás



Eszközök, módszerek:





beszéd
beszélgetés



interjú

NYELVI ESZKÖZÖK




felszólítás




parancs
követelés



büntetés





arckifejezés
szemmozgatás, tekintet




testközelség
testhelyzet, testtartás




mozdulatok
kulturális jelzések

ÖSZTÖNZŐ

KÉNYSZERÍTŐ

NEM NYELVI ESZKÖZÖK
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GÁTLÁST KIVÁLTÓ








felügyelet
ellenőrzés
figyelmeztetés
intés, fenyegetés
elmarasztalás
tilalom



SZOCIÁLIS TECHNIKÁK




ön- és emberismeret
szociális készségfejlesztésA személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Iskolánk nevelési tervében és helyi tantervében képviselt értékek interiorizálása és a
követelmények teljesítése a tanulói személyiség minél teljesebb kibontakozását segíti elő.
Pedagógiai programunkat úgy állítottuk össze, hogy teret adjon a színes, sokoldalú iskolai élet
megvalósulásának.
Így nyílik lehetőség tanulóink eredményes személyiségfejlesztő oktatására, műveltségük és
világnézetük fejlesztésére.
Az iskolai munkát, tanulást, játékot úgy szervezzük, hogy fejlessze tanulóink önismeretét,
együttműködési készségét, miközben pedagógiai munkánk középpontjában tanulóink
valamennyi személyiség-komponensének az értelem, érzelem, a fizikum és a jellem
harmonikus és differenciált fejlesztése áll.
Célunk a gyerekközösségeknek és az egyes tanulók személyiségének fejlesztése. Ehhez olyan
pedagógiai munkára van szükség, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész
személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembevéve, hogy az oktatás és
a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos fóruma
is.
A személyiségfejlesztő oktatás csak akkor lehet eredményese, ha a tanítási-tanulási folyamat:
 teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a játéknak, a munkának,
 ha fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket,
 ha hozzájárul életmódjuk, szokásaik fokozatos kialakításához.
Mivel minden gyermek különbözik a többiektől, a nevelő hatások különböző módon érintik az
egyes gyermekeket, így az egyénekhez igazodó nevelés lehet a leghatékonyabb. Ehhez a
legfontosabb tulajdonságokat kell fejleszteni (önismeret, együttműködési készség, akarat,
segítőkészség, empátia).
Nevelési gyakorlatunkban a következő értékek és tartalmak jelentiki a fejlesztés irányát:
A műveltséggel, a munkával kapcsolatos értékek
 Önmaguk és környezetünk megismerésének igénye és az ezzel kapcsolatos
motívumok kialakítása (tudásvágy, önfejlesztési igény, kötelességtudat, lelkiismeret,
értékteremtés).
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Törekvés a szorgalmas és eredményes tanulásra, a rendszerességre és az esztétikus
munkára.
Törekvés az intellektuális képességek, a kreativitás fejlesztésére és az önálló tanulás
képességének kialakítására.

A hazával, a nemzettel kapcsolatos értékek
 A szülőföld, a haza megismerése, szeretete, a nemzeti kultúra megbecsülése.
 Az egészséges nemzeti önbecsülés és a hazaszeretet kialakítása.
 Más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk tiszteletben tartása.
 Törekvés az európai kulturális örökség megismerésére, befogadására.
Az élet értékei
 Az élet tisztelete, védelme.
 A természeti környezet megóvása, az élő és élettelen megismerése, a természetszépsége
iránti fogékonyság, illetve az erre vonatkozó magatartás kialakítása.
 Az egészséges, kultúrált életmód iránti igény kialakítása.
 Az önellátó épességek (tisztálkodás, testápolás, öltözködés, stb.) fejlesztése.
 Az egészségvédő magatartás kialakítása – balesetek megelőzésének szokásai, egészségre
káros szokások megismerése.
A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek
 A család tisztelete, a szülők és nagyszülők megbecsülése.
 A tartalmas emberi kapcsolatok iránti igény kialakítása.
 A szociális értékrend kialakítására vonatkozó igénymegteremtése.
 szociális készségek (empátia, tolerancia, konfliktuskezelés) tanítása, fejlesztése.
 A felnőttekkel szembeni tisztelettudó magatartás elsajátítása.
 A másik ember autonómiájának tisztelete, a kapcsolatokban a megbízhatóság,
igazságosság, szolidaritás igényének kialakítása.
 Kultúráltság a magatartásban és a kommunikációban, udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak, tulajdonának tiszteletben tartása.
 A mindennapi kapcsolatokban fegyelem, önfegyelem kialakítása.
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
a) Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok azok, akiknek alapvető szükségletkielégítési
lehetőségei korlátozottak. Családja szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest
negatív eltérést mutat, elsősorban szociális, kulturális téren.
Kialakulásához vezető tényezők: alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, rossz
lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje.
Következménye lehet a tanuló esélyegyenlőtlensége.
Segítséget jelent rövidebb, hosszabb ideig tartó támogatásuk, anyagi segélyezésük,
lehetőség szerinti társadalmi integrációjuk.
Amennyiben a szükséges hátrányok halmozódnak és a család nem tud kiemelkedni
helyzetéből, a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűvé válik, ami gyakran
veszélyeztetettséghez vezet.
b) Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő
vagy a gondozó környezet nem biztosítja.
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Kialakulásához vezető tényezők: a családjára, szűkebb társadalmi környezetére jellemző
elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása
(alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény).
Következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása,
negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer-élvezet.
Segíteni tartós, szakemberek által nyújtott támogatással lehet, hogy életesélyeik, fejlődési
lehetőségeik javuljanak.
Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a
helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a
lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat.
A szakaszos konkrét tervezést évente meg kell ismételni.
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális
tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk segíteni minden hátrányos
helyzetű tanulót-, de különösen a szociálisan hátrányban lévő tanulót képességeinek
kibontakoztatásában.
Tényezők, amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzet kialakulásához:
a) A családi mikrokörnyezet:
 A család gazdasági helyzetéből adódó lakásviszonyok
 A túlságosan alacsony egy főre eső jövedelem
 A kulturális helyzet (a szülők alacsony iskolázottsága, kultúra megbecsülésének
hiánya, az önművelődés megbecsülése)
 a családi hagyományok (hagyományokon alapuló kapcsolatok a családon belül és
kívül, vallási, erkölcsi, szociális hagyományok, nevelési hagyományok)
 a család élete, a családtagok magatartása (kevés közös élmény a szülőkkel, helytelen
nevelési módszerek, a gyermek nem megfelelő helyzete a családban, a szülők
kifogásolható erkölcsi magatartása, az iskola munkájának lebecsülése,
közömbösség vele szemben, rendezetlen életmód.)



b) Családi házon kívüli környezet:
Az utca, lakókörzet negatív hatásai
Helytelen
viszony,
kapcsolat
gyermekcsoportokkal, felnőttekkel.

kifogásolható

magatartású,

erkölcsű

c) Iskolai környezetben:
 Az oktatási intézmény hiányos tárgyi, személyi ellátottsága
 Az iskolából naponta távolról bejárás
 A tanítás hatékonyságának színvonala
 Helytelen nevelői magatartás
 Rossz tanár-diák viszony
 A tanulók értékelésének, minősítésének merev módszerei
 A tanulók nem megfelelő helyzete a különböző közösségekben.
A hátrányok számbavétele után, amit osztályonként adatlapon regisztráltunk
következik az éves szakaszos ütemterv elkészítése, majd meghatározása, hogy:
 a tanulók egyes képességeinek kibontakozását milyen tényezők gátolják
leginkább
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 mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lemaradva
 milyen módon segíthet az iskola a hátrány enyhítésében.

A program célja:
 segíteni a tanulók
 beilleszkedését az iskolai környezetbe
 ismeretelsajátítását
 egyéni ütemű fejlődését,
 szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek:
 családi mikrokörnyezetből adódóan,
 családi házon kívüli környezet miatt,
 iskolai körülményeit tekintve hátrányos helyzetű
 csonka családban felnövő gyermekek ( elvált szülők , árva, félárva
gyermekek )
 munkanélküli szülők gyermekei


átmenetileg hátrányos helyzetűek:
 áttelepült, beköltözött ( új ) tanulók
 tartós betegség miatt hátrányos helyzetű
A célok ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a következő tanév várható
feladatait.
A program távlati ütemterve (évi program )
IDŐPONT
1.március - április
2. május
3. szeptember
4. október - június
5. május

FELADAT
A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, regisztrálása, a hátrány
meghatározása adatlapon
A tevékenységi formák megszervezése a következő tanévre
A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek ütemtervének
elkészítése
Tevékenységi formák megvalósítása ütemterv szerint
Az eredmények számbavétele.
A fejlesztési tevékenységek megtervezése a következő tanévre

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:
 szoros, jól működő kapcsolat a helyi óvodai, nevelési tanácsadóval,
gyermekjóléti szolgálattal.
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
 felzárkóztató órák
 napközi otthon
 tehetséggondozó programok szervezése
 mentálhigiéniai programok
 az iskolai könyvtár, s más létesítmények eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata
 nevelők és tanulók segítő személyes kapcsolatai
 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése
607

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja










családlátogatások
iskolai gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység
kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel
értekezleten, fogadóórán
helyi , regionális országos támogatások megszerzésének ösztönzése
tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása
táborozási hozzájárulások
étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek
pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon
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III. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI FELADATOK
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösségek ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulói közösségben, illetve közösség által történő nevelésnek megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A közösségfejlesztés színterei intézményünkben:











osztályközösségek,
napközi,
szabadidős tevékenységek,
sportfoglalkozások,
szakkörök,
versenyek, vetélkedők, bemutatók,
tanulmányi kirándulások
iskolai könyvtár
iskola létesítményeinek, eszközeinek használata
hit- és vallásoktatás

Osztályközösségek:
Osztályközösségeinkkel el kell fogadtatnunk, hogy a különböző osztályok értékrendje más és
más lehet, emellett valamennyi értéknek kettős funkciója van:
 egyrészt közösségfejlesztő, amely hozzájárul
a szűkebb és tágabb emberi közösség fejlődéséhez,
 másrészt individuálisan fejlesztő, amely az egyéniség fejlődését segíti elő.
Feladataink:
 koraszerű tananyag tanítása,
 a természetnek és az ember által létrehozott értékeknek a megbecsülése,
 az évfolyamok közösségének erősítése, közös programok szervezésével,
 fokozatosan ki kell alakítani tanulóinkban a szolidaritás, tolerancia, és a felelősség
fogalmak mögötti tartalmat, és az értékeket,






a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon alapuló kapcsolatok kialakítása, tanár-diák, diák-diák,
tanár-tanár viszonyában,
a tanuló aktív részese lehessen az őt érintő döntések meghozatalának,
hagyományaink, ünnepeink tiszteletére nevelés,
becsületes munkára nevelés, társadalmi közösségekbe való beilleszkedés elősegítése.

Szabadidő szervezése
A napi tanulás mellett módot kell adni a pihenésre, regenerálódásra, valamint arra, hogy
intellektuális képességeik mellett arányosan fejleszthessék egyéb (technikai, manuális,
szervező stb.) képességeiket és kreativitásukat. Gondoskodnunk kell arról, hogy a szabadidő
kompenzáló hatású legyen; a válaszható tevékenységek révén lehetővé váljék a gyerekek
sokoldalú fejlődése. Iskolás korban alakulnak ki a felnőttkor majdani alapvető szabadidős
szokásai. Szükség4es, hogy sokfajta szabadidős tevékenységet ismerjenek meg a tanulók.
Befolyásolhatjuk tevékenységválasztásukat, de csak úgy, hogy ne vegyük el a választás
önkéntes, szabad jellegét. Fontos, hogy kultúrált, személyiségüket fejlesztő tartalommal
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töltsék el szabadidejüket, és ennek kialakításában önállóak és kezdeményezőek legyenek.
Tudatosan és tervszerűen kell alakítanunk a tevékenységek tartalmát. Olyan
tevékenységeket kell kínálnunk, amelyek a napi megterhelés mellett pihentetőek,
regenerálóak. Különbözőek, változatosak legyenek, amelyek figyelembe veszik a gyerekek
életkorát, érdeklődését, nemenkénti különbségét. Sokféle érdeklődést, sokféle képességet
fejlesztenek, lehetőséget adva arra, hogy a gyerekek minél több foglalatosságot próbáljanak ki
és gyakoroljanak. Ezúttal biztosítjuk a kompenzálást, hogy ki-ki a neki legmegfelelőbb
tevékenységben elmélyülve megtalálhassa kedvvel űzött foglalatosságát. Kínáljuk olyan
tevékenységeket, amelyek az iskolában tanultakkal összhangban vannak, vagy azt megelőzve
további önművelésre adnak lehetőséget.
A tevékenységek tervezésénél lényeges szempont a szabadidős tevékenységek
megszervezésének módja. Ez nagyfokú tudatosságot, egymásra építettséget, okosan
megtervezett fokozatosságot igényel.
A gyerekek iskolába kerülésük legelső pillanatától éljék át, hogy naponta legalább 1-2
félórányi olyan időszak van, amely alatt többféle ajánlott tevékenység közül választhatnak és
szervezeti keretek korlátjain belül szabadon társulhatnak, játszhatnak együtt. Kezdettől fogva
szokták meg, hogy a kezdeményezett tevékenységekhez a véleményüket kérjük, a
nagyobbaktól már a javaslataikat várjuk. Ez elvezet oda, hogy a kis közösségek tervszerűen
együttműködve válnak képessé a kultúrált személyiséget építő szabadidő önálló
megszervezésére. A szabadidő során nyomon követhetjük, megfigyelhetjük az egyes
gyerekek választását, a tevékenységben való aktivitásuk jellegét. Nagyon fontos, hogy a
nevelői irányítás közvetett módon valósuljon meg, s a gyerekek szabadidejükben valóban
„szabadnak” érezzék magukat.
Iskolánk értékei közé tartozik az a gazdag szabadidős programkínálat, amely egyrészt a
gyerekek egyéni igényeinek és érdeklődésének kielégítését, másrészt közösségek erősítését is
szolgálja.
E programok továbbra is szerves részei nevelésünknek:
 kirándulások, túrák,
 mozi-, színházlátogatások,
 versenyek, vetélkedők,
 erdei iskola
Terveink között szerepel:
 számítástechnika oktatása
 egészséges életmódra és különösen az egészséges táplálkozásra vonatkozó ismeretszerzés,
 gyógyúszás, tartásjavító torna
 beszédfejlesztés.

Szakkörök
Az órán kívüli tanulói tevékenység egyik formája a szakkör. A szakkörök szervezésével az a
célunk, hogy a tanulók:





érdeklődését kielégítsük, illetve felkeltsük,
adott területen mélyebb ismereteket szerezhessenek,
képességeik fejlesztése élményszerű és kellemes körülmények között történjen,
szabad idejének tartalmas eltöltését segítsük,
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a szakkör a tehetségkutatás és gondozás színtere is,

Versenyek, vetélkedők
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (tantárgyi, sport, művészeti)
versenyek, vetélkedők, melyeket rendszeresen szervezünk iskolánkban. Ezen kívül
folyamatosan részt veszünk területi, kistérségi, megyei versenyeken. Tanulóink felkészítését
tanítóink végzik.
Tanulmányi kirándulások
A tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából
évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezünk. A tanulmányi kiránduláson való
részvétel önkéntes, a költségeket a szülők, illetve az iskola alapítványa fedezi.
Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését heti 1 napon látogatható iskolai könyvtár segíti.
Az iskola eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
eszközeit (sporteszközök, számítógépek, stb.) a tanulók – nevelői felügyelet mellett –
egyénileg vagy csoportosan használják.
Hit- és vallásoktatás
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató
tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A foglalkozásokon való
részvétel a tanulók számára önkéntes.
A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek:
 Szociális és állampolgári kompetenciák
Közjó iránti elkötelezettség, konfliktuskezelés, együttműködő magatartás
Környezet és az emberi közösségek harmonikus viszonyáért felelősségvállalás,
 Anyanyelvi kommunikáció
Saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli, nyelvi
kifejezőkészség.
Ennek érdekében az iskola feladatai:
Neveljen:
 felelősségvállalásra
 saját képességek maximális kifejlesztésére
 játékszabályok betartására
 önfegyelemre
 becsületességre
 mások győzelmének elfogadására
 mások személyének és tulajdonának tiszteletben tartására
 helyes értékítélet, önértékelés képességének kialakítására
 közvetlen környezetünk (iskola) megóvására
 környezettudatos szellemben szervezze a mindennapi életét, kirándulásokat, erdei
iskolákat
 harmonikus kapcsolatra a társadalmi és természeti környezettel
 hon-, és népismeretre
 hazaszeretetre
Alakítsa ki:
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a másság elfogadását (vallás, életmód, különböző kultúrák, fogyatékosság) (szociális
kompetencia)
az empátiás kapcsolatteremtés képességét
a türelem és megértés képességét
saját identitástól eltérő tulajdonságok toleranciáját
önálló véleményformálás képességét (anyanyelvi kommunikáció)
érvek kifejtésének, megvédésének, értelmezésének képességét (kommunikációs képesség)
az új információs környezetben való eligazodás képességét.(digitális kompetencia)

Mutassa meg:
 hogy sokféle vélemény létezik.
 véleményét mindenkinek jogában áll képviselni, megvédeni.
A tananyag elsajátíttatásakor minden pedagógus:
 segítse a tanulók kezdeményezéseit,
 segítse a közvetlen tapasztalatszerzést,
 biztosítson elég lehetőséget és teret a közösségi cselekvések kialakításához
 alakuljon ki a tanulóban a bátorító, vonzó jövőkép
 adjon átfogó képet a munka világáról
 alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért való
felelősség érzését (kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia)
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V. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL
ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
Iskolánkba járó gyermekek családi háttere igen széles skálán mozog. Megtalálható a
sokgyermekes „káros szenvedélyekkel” rendelkező szülői háttér éppúgy, mint az értelmiségi –
többdiplomás, egyetemi oktató – szülő.
Felzárkóztatásra, tanórán kívüli korrepetálásra elsősorban a hátrányos helyzetű családok
gyermekeinek van szüksége. A hátrányok minimálisra csökkentésében nagy szerepe van a
2002-ben szaktanácsadó segítségével kidolgozott Tanulókövető rendszernek, ami a
gyengébben haladó tanulóink egyéni fejlődési ütemét teszi lehetővé személyre szabott
program segítségével.
A családok fele történő kapcsolatteremtés legfontosabb eszközei: családlátogatás, szülői
értekezlet, fogadóóra, nyílt tanítási nap.
A nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:
 a felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással
oldjuk meg,
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
 a tanulók magatartása a családban lévő feszültségek hatását erősen magán viseli.
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység ezért minden pedagógusnak feladata. Elsődleges
és meghatározó tennivaló a prevenció. A gyermekek életkörülményeikben tapasztalható
veszélyeket, fejlődésükben tapasztalható rendellenességeket időben fel kell tárni, és azonnal
jelezni az illetékesnek (GYIVI-felelős, igazgató, családgondozó). Ezt követően meg kell tenni
a szükséges intézkedést, amelynek az előidéző okok megszüntetésére kell irányulnia.
A gyermekközpontú iskolai munkánk további javítása érdekében szükséges az egyes életkori
ciklusok közötti átmenet problémáit figyelmesebben kezelni:
 óvoda-iskola átmenet: szoros kapcsolatot tartunk a helyi óvodával,
 az óvodai nevelési program megismerése a tanítók számára, nyílt napok, bemutató órák,
hospitálások egymás foglalkozásain,
következő iskolafok: rendszeressé kell tenni a konzultációt, hospitálást
azon intézményben, ahol tanulóink nagy többségben folytatják tanulmányaikat a felső
tagozaton.
 egyeztetni kell a tananyag- és követelményrendszert.
További tennivalók:
 a magatartási problémákkal küszködő gyermekek szűrése és gondozása (szakemberrel)
mind az óvodában, mind az iskolában




állandó kapcsolat logopédussal, a Nevelési Tanácsadóval, a Tanulási Képességet Vizsgáló
Bizottsággal



a pedagógus feladata a további fejlesztés, a lemaradás korrigálása, órai keretben és
korrepetáláson



A beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási
esélyegyenlőség megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a
folyamatos gondozás.
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Pedagógusaink és fejlesztőpedagógusunk segítségével - igyekeznek megismerni a tanulási,
beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink személyiségét, családját. Nagy
türelemmel, figyelemmel, törődéssel keresik a problémák okait.
A megismerés és a problémák feltárása utáni feladataink:






Szükség esetén fejlesztő pedagógiai szolgáltatásaink keretén belül különféle
vizsgálatokat és terápiás módszereket alkalmazunk.
Esetelemzésekkel alakítjuk az egységes szemléletet a hatékony nevelés érdekében a
gyermeket tanító kollégák körében.
Differenciált bánásmódot biztosítunk, segítjük tanulóinkat önértékelési problémáik
rendezésében, új értékrend kialakításában, az önszabályozás képességének
fejlesztésében.
Részképességzavar esetén a gyermekek fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, ahol
differenciált faladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motíválással segítjük
továbbhaladásukat. (Fejlesztő pedagógus)

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek
részére a fejlesztő pedagógus a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő
foglalkoztatásokat is tart, ezzel növelve a tanulási esélyegyenlőségüket a közösségben.
Eredményes nevelő-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák megfelelő,
személyre szabott, és türelmes kezelése minden pedagógus fontos feladata.
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VI. TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT
SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
Intézményünk tevékenységének egyik fontos pillére a tehetséges tanulóink további
fejlesztése.
E tevékenység első és egyben nagyon fontos fázisa, hogy a pedagógusok minél előbb
felismerjék a tehetségeket. Ehhez ismerni kell azokat a tulajdonságokat, amelyek a
tehetségígéretre utalnak (testi, fizikai, idegrendszeri, intellektuális, értelmi, emocionális stb.).
Fontos tehát, hogy a tanítók ezen a területen is megfelelő pedagógiai és pszichológiai
ismeretekkel rendelkezzenek (önképzés, továbbképzés).
A felismerést tettnek kell követni, amely során mindenekelőtt a tehetségkibontakoztatásának
környezeti feltételeit kell megteremteni. A szülőkkel történt megbeszélés, egyeztetés során a
helyi és országos lehetőségeket is figyelembe kell venni.
A tehetséges tanulók oktatása során elkerülhetetlen a differenciálás módszerének alkalmazása.
A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon (szakkör, önképzőkör, kiscsoport) túl biztosítani
kell a tehetséges tanulók pályázaton való részvételét, versenyeztetését, versenyekre történő
felkészítését.
A hagyományokhoz híven mind a sport, mind a kulturális, művészeti és tanulmányi
versenyekre fokozott figyelemmel kell felkészíteni a tehetséges tanulóinkat.
Tehetséges tanulóink további fejlesztésének szervezeti keretei:
Tanórai tevékenységek:
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
 a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása.
Tanórán kívüli tevékenységek:
 tehetséggondozó foglalkozások,
 iskolai sporttevékenység,
 szakkörök,
 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.),
 a szabadidős foglalkozások (színház- és múzeumlátogatás),
 az iskolai könyvtár, valamint az intézmény más eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata,
 továbbtanulás segítése a következő iskolafokon.
Tehetséges diákjaink teljesítményének nyomon követése az alsó tagozaton folyamatosan (fél
év, év vége), a következő iskolafokon tanévenként a pedagógusok és a szülők bevonásával
történik.
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VII.
GYERMEKÉS
KAPCSOLATOS FELADATOK

IFJÚSÁGVÉDELEMMEL

Cél: A törvényileg megfogalmazott jelzőrendszeri funkciónak való megfelelés, preventív
feladatok ellátása valamennyi gyerek, különös tekintettel a hátrányos, illetve a veszélyeztetett
helyzetű gyermekek esetén.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola
a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel
súlyosabbá válásukat.
Iskolánk alapvető feladata a gyermek –és ifjúságvédelem területén:






a fejlődést veszélyeztető okok megelőzése,
a tanulók problémáinak felismerése, feltárása,
a problémák okainak megkeresése,
segítségnyújtás a probléma megoldásában,
a felmerült problémát jelzése a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek

A tanulók fejlődését veszélyeztető
együttműködik a területileg illetékes:







okok

megszüntetésének

érdekében

iskolánk

nevelési tanácsadóval,
gyermekjóléti szolgálattal,
családsegítő szolgálattal,
polgármesteri hivatallal,
iskolaorvossal,
szociális intézményekkel.

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósulását:











felzárkóztató foglalkozások,
tehetséggondozó foglalkozások,
indulási hátrányok csökkentése,
differenciált oktatás,
családi életre történő nevelés,
egészségügyi szűrővizsgálatok,
iskolai étkezési .lehetőségek,
tanulók szabadidejének szervezése,
tanulók szociális helyzetének javítása,
szülőkkel való együttműködés.


értelmében:






Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős konkrét feladatai a XXXI tv.

osztályok felkeresése, tájékoztatása
családlátogatás
gyermekek védelme
veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű tanulóknál rendkívüli támogatás kezdeményezése
egészségre nevelés
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-

nyilvántartás vezetése veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű tanulókról
pedagógiai jellemzést, környezettanulmányt készít a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében.


Mindezekért alapvetően az intézmény vezetője felel.



A pedagógus alapvető feladatai:

vegye figyelembe a tanuló egyéni képességeit, fejlődési ütemét, szociokultúrális helyzetét,
fogyatékosságát, segítse a hátrányos helyzetből való felzárkózását
adja át egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket, ezek elsajátítását
ellenőrizze
működjön közre a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában,
megszüntetésében
végezze el mindazon feladatokat, melyek szükségesek, hogy a gyermek családban
nevelkedése, iskolai felkészülése megvalósulhasson.










Iskola, önkormányzat feladata:

a szülői igények alapján a felügyeletre szoruló tanulók részére biztosítson napközis
ellátást
túljelentkezés esetén részesítse előnyben azokat a tanulókat, akiknek a törvény
értelmezése, valamint az önkormányzat 2/1998. (I.22.) rendelete 9.§ 2. bekezdése alapján
ezen ellátást biztosítani kell
segítse a szülőt, hogy gyermekével megfelelően foglalkozzon és eleget tegyen a
tankötelezettség törvényének
„figyelő szolgálat”

a gyermeket nem íratták be

más lakóhelyről érkezett

csak a rászorulók kapjanak támogatást

kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal


Legfontosabb feladatunk: megismerni a gyermekeket, családi hátterüket,
figyelemmel kísérni a családok gyermekneveléssel kapcsolatos gondjait, kezdeményezni azon
intézkedéseket, melyek az iskola rendelkezésére állnak, és segítséget nyújthatnak a
gyermekek és szüleik részére.
Elsősorban a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt:
 nevelési eljárásainkkal a lehető legnagyobb mértékben közelíteni kívánjuk egymáshoz
az eltérő anyagi és társadalmi helyzetű tanulóink neveltségi és tudásszintjét;
 törekszünk a „másság” elfogadtatására; (szociális kompetencia)
 szeretnénk megtanítani őket együtt élni hátrányos helyzetű társaikkal;
 a rászorulókat a segítség elfogadására;
 gondos felderítőmunkát végzünk az iskolánkba lépő új tanulók – első osztályosok és
más iskolából érkezettek – között;
 nem zárkózunk el a nevelési problémával, beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel
küzdő, más iskolából jött diákok fogadásától sem. A közösségre és szakmai
ismereteinkre támaszkodva, legjobb tudásunk szerint próbáljuk integrálni őket;
 a különleges bánásmódot igénylő vagy valamilyen részképesség- fejlődési zavarral
küzdő gyermekek számára biztosítjuk a megfelelő ellátást;
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a deviáns magatartási formák kialakulásának megelőzésére egyénre szabott nevelést, a
fejlesztésre szorulók között egyénre szabott követelményrendszert alkalmazunk;
 a határtalan és a szülői, felnőtt kontroll nélküli televíziózás ártalmairól rendszeresen
szólunk a szülői értekezleteken és fogadó órákon;
 az osztályfőnökök tartós megbízása lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzetbe kerülő vagy
abban szenvedő tanulóinkat a legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségnyújtási
formában, tanácsadásban részesítsük;
 az étkezési, a tankönyvtámogatások és a diákjóléti hozzájárulások (táborozások, erdei
iskolai programok stb.) odaítélésekor a gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökkel
együtt javaslatot tesznek a segítségre szoruló gyerekek és családok támogatására.
Fokozott figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókra.
Évente felmérjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, gyermekvédelmi felelősünk
folyamatosan nyomon követik fejlődésüket.
A már kialakult hátrányos helyzet illetve veszélyeztetettség esetén igyekszünk orvosolni a
bajt. Munkánk eredményessége érdekében szoros és jó kapcsolatot építettünk ki más
intézmények szakembereivel:
 iskolaorvossal,
 védőnővel,
 családgondozóval,
 fejlesztő pedagógussal, logopédussal,
 a rendőrség és
 a gyámhatóság munkatársaival.
Lehetőségeinkhez képest próbálunk enyhíteni az anyagi gondokon:
 étkezési kedvezmények kiadása a jogszabályok szerint
 tankönyv hozzájárulások kiadása a jogszabályok szerint
 segélyek kiadása a költségvetési keretek figyelembevételével.
 iskolai alapítványunk bevonása a hátrányos helyzetű gyermekek anyagi segítésébe
Felelősei a gyermekvédelmi felelősök az osztályfőnökök bevonásával.
Igyekszünk az ingerszegény környezetből érkezőket élményekhez juttatni kirándulások,
táborozások, kulturális és sportprogramok, vetélkedők szervezésével.
Megemlékezünk a hagyományos ünnepnapokról, (mikulás, karácsony, farsangi bál, húsvét,
gyereknap), ápoljuk hagyományainkat, élményt és példát adva azok számára is, akiknél ez
otthon nem adatik meg.
Választékos szakköri kínálatunk, ahová célzatosan irányítjuk a gyermekeket a szabadidő
hasznos eltöltése, és saját épülésük végett.
A tanulási nehézségekkel küzdő tanítványainkat korrepetáljuk, napközibe, tanulószobába
irányítjuk.
Tanítványaink szüleivel állandó a kapcsolatunk.
Szoros kapcsolatot tartunk fenn a Családsegítő Központtal, a Gyermekjóléti Szolgálattal,
Nevelési Tanácsadóval.
Tájékoztatjuk a családokat a törvény adta család- és gyermekvédelmi lehetőségekről.
A krízishelyzetekkel küzdő gyermekeknek és családoknak segítséget nyújtunk segélyek
formájában, illetve a megfelelő segítő szervezet bevonásával.


KONKRÉT FELADATAINK
Feladat-

Határidő

Módszer

Felelős

Résztvevők

Dokumentu
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lépések
Helyzetfelmérés
készítése,
statisztikai
adatok vezetése,
esetfeltárás.
Hátrányos
helyzetű és
veszélyeztetett
gyermekek
fejlődésének
nyomon
követése

Feladatlépések
Családlátogatás
tervezése a
hátrányos
helyzetű és
veszélyeztetett
gyermekeknél
Étkezési
kedvezmények
odaítélése,
segítségadás
formáinak
keresése
Fogadó óra
szervezése,
szükség szerint
szakember
bevonásával
Tájékozódás a
jogi
változásokról,
erről információ
adása a
pedagógusoknak
szülőknek
Hatósági és
hivatali
szervekkel való
szoros kapcsolat
építése
Pártfogókkal
való aktív,
eredményes
kapcsolat
kialakítása,
naprakész
információcsere
létrehozása
Beszámolók
készítése az

m
minden év
szeptember,
majd
folyamatos

-

felmérés
statisztika

GYIV-felelős

- nevelőtestü- let,
- szülők

iskolai
GYIVI terv

folyamatos

-

megfigyelés GYIV-felelős
feljegyzés
készítése

- nevelőtestü- let

egyéni
fejlődés
fejlesztés
nyomon
követése
dokumentác
ió

Határidő

Módszer

évi 1-2 alkalom, ill .szükség
szerint

Felelős

megfigyelés GYIV-felelős
feljegyzés
készítése

Résztvevők

Dokumentu
m

- szülő
- feljegyzés
- nevelőtestüaz
iskolai
let
dokumentációban

folyamatos,
szükség szerint

- kapcsolat- GYIV-felelős
felvétel
- igazgató
- tájékozódás
- adategyeztetés

- nevelőtestület

- feljegyzés,
- iskolai
nyilvántartás

igény szerint

- beszélgetés,
- okfeltárás

- GYIV-felelős
- igazgató

- nevelőtestület
- szülők

- egyéni
dokumentáció
- feljegyzés

folyamatos

- tájékozódás
- megbeszélés
- körlevél

- GYIV-felelős
- igazgató

- nevelőtestület
- szülők

- körlevél
- jogszabályok

folyamatos

- megbeszélés

- GYIV-felelős
- igazgató

- feljegyzés

folyamatos

- megbeszélés

- GYIV-felelős
- igazgató

- feljegyzés

minden év
október,

- kimutatás
- adatközlés

GYIV-felelős

- nevelőtestület

- beszámoló
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elvégzett
munkáról
Adatvédelem

február, május,
ill. szükség
szerint
- titkos
folyamatos
adatkezelés

- GYIV-felelős
- igazgató

- nevelőtestület

törvényi előírás

Gyermekvédelmi munkát irányító dokumentumok:





1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény és módosításai
1974.évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény és módosításai
Gyermeki Jogok Egyezménye

Helyzetelemzés szempontjai:




Intézmény működési feltételei
Intézmény szociokultúrális környezete
Gyermekekre vonatkozó személyes adatok, körülmények figyelembe vétele

Az együttműködés rendszere
Igazgató
Pedagógusok
Családok
GYIV-felelős

Gyermekvédelmi
szervezetek
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VIII. a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program

A tanulási nehézségekkel küzdő diákjaink sikeresebb iskolai haladása érdekében iskolánkban
jelenleg e témában tanfolyamot végzett pedagógus végzi munkáját. A 2005/2006-os tanévtől
1 tanítónk gyógypedagógiai végzettséggel fog rendelkezni, így ő segít a lassabban haladó
gyermekeink tanulásában.
A tanítókkal és a gyermekvédelmi felelőssel együttműködve csoportos és egyéni
szűrővizsgálatokat végez. Kiszűri a tanulási problémákkal küszködő tanulókat. Szükség
esetén bevonja munkájába a pedagógiai szakszolgálatot is. A diagnosztikus felmérések
eredményei alapján fejlesztési tervet készít egyénre szabottan konkrét programmal egy-egy
időszakra vonatkozóan. E programot a 2002-es tanévben szaktanácsadó segítségével építettük
ki. A program tartalmazza a célokat, az alkalmazott eljárásokat, módszereket.
A tanulók foglalkoztatását egyéni vagy csoportos formában végzi. A tanulók haladása,
fejlődése egyéni fejlesztőlapon dokumentált.
A felzárkóztató, tanulókövető program szerves része a gyermekek képességstruktúrájának
vizsgálatán túl a gyermek-környezet kapcsolat megfigyelése, elemzése mind a család, mind az
iskola vonatkozásában. A pedagógus hospitálásokat, illetve családlátogatásokat végez a
tanulói teljesítmény-elemzés, és a tanulási nehézségekkel gyakran együtt járó magatartási,
beilleszkedési okok feltárására.

FELADATOK

Augusztus



Felkészülés a szeptemberi felmérésekre

Szeptember
1. Csoportos és egyéni felmérések a tanulási problémákkal küzdő vagy tanulási zavar
miatt veszélyeztetett gyermekek kiszűrése érdekében, információgyűjtés az éves
tervezéshez valamint az osztálytanítók munkájához.
Formái:
 csoportos: tantárgyi felmérések
 az alap-kultúrtechnikák elsajátításához szükséges részképességek átfogó felmérése
Egyéni:
 a tanulási zavart mutató gyermekek képességstruktúrájának feltérképezését szolgáló
vizsgálatok,
 kontrollvizsgálatok.
2. Tervezés, szervezés
A diagnosztikai felmérések alapján:
 Fejlesztési tervek készítése az adott időszakra vonatkozóan,
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 A foglalkozások megszervezése
3. Dokumentációs feladatok
 munkanapló megnyitása
 forgalmi napló vezetése
 egyéni fejlesztési tervek készítése

Szülőkkel való kapcsolattartás
1.Kapcsolatfelvétel szülői értekezletek alkalmával
2. Első konzultáció
 vizsgálatok eredményeinek megbeszélése
 a fejlesztő foglalkozások lehetőségének felajánlása
 az együttműködés további formáinak közös tervezése

Pedagógusokkal való konzultáció
1. Diagnosztizálás
 Diagnosztizálás: megfigyelési szempontok közös tervezése
 Hospitálás, célzott megfigyelések
 Az eredmények elemzése
2. Tervezése
 A fejlesztés irányvonalainak közös megállapítása
 A segítés módjának tervezése
a fejlesztő foglalkozások: gyakorisága, rendszeressége, időtartama, cél, forma, feladat,
a gyermekek tanórai tevékenysége
Kapcsolattartás más pedagógiai szakszolgálatokkal
1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
 szakértői vizsgálatok kezdeményezése,
 kontrollvizsgálatok áttekintése.
2. Egyéni esettől függően: Nevelési Tanácsadó, Gyermek Ideggondozó
Február
1. Kontroll és hatásvizsgálatok
2. Szervezés, tervezés a vizsgálatok alapján:
 fejlesztési tervek módisítása,
 a foglalkozások módszereinek újragondolása,
 szükség esetén csoportösszetétel és időbeosztás módosítása.
3. Dokumentációs feladatok
 féléves értékelés

Szülőkkel való kapcsolattartás
1. Féléves konzultáció
 a foglalkozási eredmények megbeszélése , szöveges értékelés
 az együttműködés további formáinak közös tervezése
2.Lehetőség szerint részvétel az óvodai nyílt napon
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Pedagógusokkal való konzultáció
1. Féléves konzultáció
 az eddigi eredmények megbeszélése
 a segítés további módjának együttes tervezése, módosítása
Május vége - június
1. Kontroll és hatásvizsgálatok
2. Dokumentációs feladatok
 év végi értékelő lap készítése
 munkanapló lezárása
Szülőkkel való kapcsolattartás
1. Tanév végi konzultáció
 foglalkozások eredményeinek megbeszélése
 terápiás tanácsadás a szünetre
Pedagógusokkal való konzultáció
1. Tanév végi konzultáció
 a foglalkozások eredményeinek megbeszélése
 javaslattétel a fejlesztett gyermek értékeléséhez – felmentések figyelembe vétele,
szöveges értékelés.
E feladatok az alábbi tevékenységek során valósulnak meg:
 kis létszámú osztályok, napközi otthon, felzárkóztató foglakozások
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
A felzárkóztatás alapja a bizalom és az önbizalom erősítése, a fokozott személyesség a
munkakapcsolatban. Ezek nélkül nincs hatékony fejlesztés!
Személyre szabott feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy szintjükhöz
mérjük a követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a feladatok.
Felzárkóztatást elősegítő programjaink:
 tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a tanulási
nehézségekkel küzdő gyerekek számára,
 tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük,
 logopédus és pszicho-pedagógusok segítségével felhívjuk a tanulási problémák okára a
figyelmet,
 szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat,
 a diagnózisnak megfelelő terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat – fejlesztő
foglalkozások, tanulás-korrekció, korrepetálás,
 logopédusunknak, pszicho-pedagógusainknak napi kapcsolatuk van a gyerekekkel,
tanítóikkal, rendszeresen megbeszélik az aktuális problémákat. Kölcsönösen
tájékoztatják egymást az elért eredményekről,
 tanácsaikkal segítik a szülőket, pedagógusokat,
 a tanulási zavarral küzdő tanulókat segítik az önálló tanulás szokásainak, és a tanulási
készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), s a tanulási technikák
megismerésében, alkalmazásában,
 tanulópárok kialakítása,
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tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon, (tanulás
tanítása, önálló hatékony tanulás kompetenciája)
rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés,
egyéni tanulási motiváció erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással
közösség nevelő hatása (társak hatása sokszor erősebb, mint a pedagógusé),
a kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is adjunk lehetőséget a
tanulók személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre (kézműves, énekkar, furulya,
sport szakkörök)

Iskolánk a bukás-mentességre törekszik, gyenge tanulóinkat igyekszünk a minimum
szintre eljuttatni.
A fejlesztés, korrekció, felzárkóztatás feltétele a korrekt, feltáró munka. Fontos az
iskolaérettség szakszerű eldöntése, mely az óvoda és a szülő felelőssége.
Az óvodákból a beszédhibás gyerekek megkezdett, vagy befejezett terápia után kerülnek
hozzánk, sok esetben a helyes kifejezés automatizálása a feladatunk.
Ezt a munkát segíti kistérségi logopédus, aki folyamatosan foglalkozik a beszédhibák
korrekciójával.
A problémák legkisebb jelzésszerű megjelenésére is odafigyelve az első osztályban a
prevenció elve érvényesül. Így nagyon sok esetben megelőzhető a későbbi tanulási zavar.
Az írás, olvasás, tanulás előkészítő szakaszában mindig figyelünk a sikertelenség tüneteire.
Ebben az időszakban már sok kisgyerek jár a dyslexia, dysgraphia prevenciós
foglalkozásokra.
A tanulásban akadályozottság, nyelvi vagy részképesség-zavar sok kisgyermek számára
lassúbb haladást tesz lehetővé.
A problémák korai feltárása érdekében az osztályfőnök minden év decemberéig elvégzi
a DIFER felmérést elsős tanulóinkkal.
A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, de sajnos nem mindig könnyű meggyőzni őket a
vizsgálatok szükségességéről, és a folyamatos otthoni gyakorlás fontosságáról.

IX. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉG


Kit tekintünk szociálisan hátrányos helyzetűnek?


Azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők gátolnak
adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű, de
különösen a szociálisan hátrányban lévő tanulót képességei kibontakoztatásában.
A hátrányos helyzet kialakulásához vezető káros tényezők:


családi környezet:

csonka család

lakásviszony
624

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja




egy főre eső jövedelem
kulturális helyzet
család élete, magatartása



családi házon kívüli környezet:

utca, lakókörnyezet negatív hatásai

helytelen viszony, kapcsolat nem megfelelő viselkedésű gyerekcsoporttal



iskolai környezet:

hiányos tárgyi feltételek

napi bejárás távolról

tanítás hatékonyságának alacsony színvonala

helytelen nevelői magatartás

tanulók értékelésének merev módszerei

Iskolánkban fokozatosan nő a munkanélküli illetve az egyre nehezebb körülmények között élő
családokból származó tanulók száma. Ezért már a tendencia elején felfigyeltünk e jelenségre
és különböző programokkal igyekeztünk segíteni a hátrányos helyzetű tanulók
beilleszkedését, folyamatos fejlődését.
Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a
helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a
lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. A
szakaszos konkrét tervezést évente meg kell ismételni az elkészített adatlapok alapján.
A program célja:
 segíteni azon tanulók
- beilleszkedését az iskolai környezetbe,
- ismeretelsajátítását,
- egyéni ütemű fejlődését,
akik

- szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek,
- családi környezetből adódóan hátrányos helyzetűek,
- családi házon kívüli környezet miatt
-”-iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek,
- csonka családban felnövő gyermek
- munkanélküli szülők gyereke
- átmenetileg hátrányos helyzetűek
 áttelepült, beköltözött új tanulók
 tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek
A célok ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a következő év várható feladatait.
A program távlati ütemterve:

Időpont
március - április

május
szeptember

Feladat
a hátrányos helyzetű tanulók
felmérése, regisztrálása, a
hátrány meghatározása
a tevékenységi formák
megtervezése a következő
tanévre
a szociális hátrányok
enyhítését szolgáló

Felelős
GYIV-felelős
igazgató
osztályfőnökök,
igazgató
GYIV-felelős
igazgató
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október - június

május

tevékenységek ütemtervének
elkészítése
tevékenységi formák
megvalósítása ütemterv
szerint
eredmények számbavétele,
fejlesztési tevékenység
megtervezése a következő
tanévre

osztályfőnökök,
igazgató
osztályfőnökök,
igazgató

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:
 Felzárkóztató, tehetséggondozó programok szervezése
 Mentálhigiénés programok
 Kirándulások
 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről a szülői értekezleteken,
családlátogatásokon
 Helyi támogatások megszerzésének ösztönzése
 Motiválás arra, hogy a gyermek napközis ellátásban, étkezésben részesüljön
 Kapcsolatfelvétel az áthelyező bizottsággal
 A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása
 Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon
A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő
kompetenciaterületek fejlesztése, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket,
szocializációjukat segítheti elő:







Anyanyelvi kommunikáció:
Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény megfogalmazása
szóban és írásban
Matematikai kompetencia:
Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek kialakítása, amelyek
konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel.
Digitális kompetencia:
Információkeresés
Szociális és állampolgári kompetencia:
Konfliktusmegoldás, közügyekben való eligazodást segítése, flusztráció kezelése.
egyéni és közérdek tisztelete

X. SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLA PEDAGÓGUS
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI,
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

626

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
A tanulmányi munka az elsődleges a szülő-pedagógus kapcsolatban, az iskola alapvető
funkciójának megfelelősen. Azonban az igények szerint a viselkedés és magatartás formálása,
általában a nevelési szint emelése az eddiginél nagyobb figyelmet kell kapjon.
Feladataink:
megismertetni a szülőkkel iskolánk nevelési-oktatási célkitűzéseit, az adott tanévre
érvényes feladatokkal,
 tanulóink ellenőrzőjén keresztül tájékoztatást adni a kapcsolattartás módjáról és
időpontjáról a bajok megelőzése érdekében,
 az osztályfőnökök nyújtsanak segítséget a családi nevelés problémáinak megoldásában –
indokolt esetben szakember bevonásával is.
Az iskola pedagógusai és a szülők között rendszeres a kapcsolat, melynek formájáról, idejéről
a szülő a tanuló tájékoztató füzete útján értesül. A szülőkkel való rendszeres találkozásra az
alábbi formák a beváltak:


1. Szülői értekezlet
 az összevont szülői értekezletet alkalmanként, a szülői munkaközösség, vagy az igazgató
kezdeményezésére hívjuk össze,
 osztályszülői értekezlet rendszeresen, évenként 2-3 alkalommal. Az aktuális tanévhez
kacsolódó feladatokon és eredmények ismertetésén túl ezen a fórumon mondhatják el
véleményüket a szülők az osztályközösség fejlődéséről, rendezvényeiről.
2. Fogadóóra
 minden pedagógus minden hónapban meghatározott időpontban fogadja a szülőket. A
fogadóóra időpontja a szülők és pedagógusok elfoglaltságához igazodik.
Cél: információadás a tanulók a tanulók magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi
előmeneteléről, neveltségében tapasztalt változásokról. Célunk az őszinte probléma
feltáráshoz a bizalomteljes légkör biztosítása. A szülő, nevelési gondjaihoz is igyekszünk
tanácsot adni ezen alkalmakkor.
3. Nyílt napok
Célja: a szülők a gyakorlatban érzékeljék az iskola követelményeit, valamint hogy a leendő
első osztályosok szülei megismerkedhessenek az iskola légkörével. Szülői visszajelzések
alapján már több éve rendszeresek a nyílt napok iskolánkban.
4. Családlátogatás
Kis létszámú osztályok lehetővé teszik a rendszeres családlátogatásokat. A szülők igénylik a
kapcsolattartásnak ezt a formáját.
5. Szülői munkaközösség
A szülői munkaközösségben minden osztály 2 főt delegál. Ők választják meg az SzM.
elnökét, és gazdasági ügyintézőjét.
Az SzM. dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról. Az SzM.
megbeszélésein az iskola igazgatója is részt vesz. Az iskolavezetés kikéri a szülők véleményét
a „Házirend”, a különböző iskolai programok jóváhagyása előtt, illetve amihez a közoktatási
törvény szerint véleményezési joga van.

Egyéb formák
627

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja






szülők által vezetett szakkör,
rendezvény a tanuló és szülő fellépésével,
sportverseny, egészségügyi vetélkedő a szülők bevonásával,
kulturális rendezvények a szülők aktív közreműködésével,
osztálykirándulás családi kirándulássá szélesítésével.

XI. Az óvodából az iskolába való átmenetet segítő tevékenységek
A kisgyermekek életének egyik legfontosabb pillanata, amikor életükben először lépik át az
iskola küszöbét. Egyszer adódik, és soha nem hozható vissza. Nekünk pedagógusoknak óriási
a felelősségünk abban, hogy ez hogy történik, milyen pillanat lesz, és milyen lesz a folytatás.
Ezért nélkülözhetetlen az óvónők, szülők, tanítók együttes munkája.
Az óvoda által elvégzett iskolaérettségi vizsgálat eredménye alapján differenciáltan kell a
gyermekekkel való bánásmódot megválasztani, egyénre szabottan a fejlesztést megtervezni a
hátrányok minél teljesebb leküzdéséért.
Kiemelt feladataink
 A neveltségi hátrányok fokozatos csökkentése.
 Egészséges napirend és szokásrendszer kialakításával szocializáció fokozatos
fejlesztése, az érzelmi intelligencia növelése.
 Beszédfejlesztés,az esetleges nyelvi hátrányok csökkentése.
 Fejlesztő foglalkozások szervezése:
- megismerő
- megelőző
- fejlesztő
- felzárkóztató
Fejlesztő gyakorlatok
 hallási differenciálás fejlesztése,
 a helyes ejtés tanítása,
 a beszédütem érzékeltetése,
 a szókincs fejlesztése.
Logopédus, fejlesztő pedagógus alkalmazása a hátrányok gyors és hatékony csökkentése
érdekében.
Tevékenységek
A leendő elsős tanító meglátogatja a nagycsoportos óvódásokat.
Az óvoda is ellátogat az iskolába, ahol játékos formában ismerkednek a gyermekek az iskola
életével.
Meseóra szervezése az óvodában a tanító irányításával.
Játékdélután, kirándulás szervezlése.
Közös ünnepek, megemlékezések – Mikulás, Karácsony, Farsang
A nagycsoportos szülők tájékoztatása szülői értekezleten.
Nyíltnap szervezése, szülők meghívása.
Az iskola életébe való beilleszkedés segítése, a fokozatosság, a játékosság elveinek
alkalmazásával, megfelelő iskolai környezetben.

XII. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések, feladatok
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Legfontosabb célkitűzéseink:








Alakítsuk ki tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt.
Tanulóink ismerjék meg - életkoruknak megfelelően - saját egészségi állapotukat.
Ismerjék meg az egészséget károsító tényezőket és azok veszélyeit.
Legyenek képesek elutasítani a számukra károsat, az egészség képviseljen értéket.
Alakítsunk ki igényt az egészséges és tiszta környezet iránt.
Egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása
Testmozgás fontosságának tudatosítása

Kiemelt kompetenciafejlesztési területek:


Természettudományos kompetencia
Az ember és a rajta kívüli természet között lejátszódó kapcsolatok megértése,
előrejelzése,
 Szociális kompetencia:
A saját egészséges életvitel meghatározó szerepének megértése
Testi, lelki egészség egészségünk védelme, ennek szerepe a társadalomban
Egészségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladataink:









Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének.
Biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket.
Mutassunk be sokoldalú egészségvédő lehetőségeket, nyújtsunk az egészség
megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető ismereteket.
Tudatosítsuk, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ajánljunk ezek
megóvására magatartási alternatívákat, gyakorlással, segítséggel és példamutatással.
Alakítsunk ki egészségvédelmi szokásrendszert, helyes szokások folyamatos
gyakoroltatásával és ellenőrzésével.
Ösztönözzük tanulóinkat – közös véleményformálással, tanácsadással – az
egészségvédő magatartás szabályainak megtartására. (anyanyelvi kommunikáció)
Nyújtsunk segítséget az egészségvédő öntevékenységben és az egészséges életmód
kialakításában.
A napközis tevékenységek során biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a napirendbe
beillesztve tudatosan tervezett, fejlesztő mozgással és játékkal levegőn tölthessék
szabadidejük nagy részét. (Legalább napi két óra.) Mindezek figyelembevételével
alakítsuk helyesen a napi és heti rendet.

Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai:







Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása. (Napi ötszöri étkezés)
A kultúrált étkezési szokások, az étkezések rendjének kialakítása, és az ízléses terítés
iránti igény felkeltése.
Iskolánk tanulóink számára háromszori étkezést biztosít.
Az étrend összeállításánál figyelembe kell venni a gyermekélelmezési normákat.
Esetenként az eltérő táplálkozást igénylő gyerekek étkeztetését biztosítani kell.
El kell érnünk, hogy tanulóink fogyasztási szokásaiban változás történjen, helyezzék
előtérbe az egészséges élelmiszereket.
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Személyi higiéné kialakításának feladatai:







Helyes tisztálkodási és fogápolási igények kialakítása, technikák elsajátítása.
Az időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködési szokások kialakítása. Váltócipő
használata.
Gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozása módjainak
tanulása, ismerete, betartása.
Káros élvezeti szerek veszélyeinek és fogyasztásuk következményeinek megismerése.
Rendszeres fogorvosi szűrés és tájékoztatás, szükség esetén kezelések igénybevétele.
Egészségügyi szolgáltatások rendszeres biztosítása, szükség szerint igénybevétele.
(Iskolaorvos, védőnő, fogorvos)

Mentálhigiéné feladatai:







Biztonságos, nyugodt, bizalommal teli, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosítása
tanulóink, dolgozóink számára.
Ésszerűen tervezett oktató és nevelőmunka, mely biztosítja tanulóinknak az egyenletes
terhelést.
A veszélyeztetett és halmozottan veszélyeztetett tanulók körének felmérése és
folyamatos segítése. Megfelelő segítségnyújtás a lelkileg sérült tanulóknak az
iskolapszichológusokkal együttműködve. A lelkileg egészséges tanulók mentális
épségének megőrzése.
Személyre szabott beavatkozási lehetőségek alkalmazása, kiegészítése különböző
terápiák javaslatával.
Lehetőségek biztosítása, és személyes példamutatás a szabadidő helyes, egészséges
eltöltésére.

Családi életre nevelés feladatai:


Tegyük képessé tanulóinkat a tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi kapcsolatok
kialakítására és fenntartására. Tudatosítsuk, hogy a család életünk alapvető,
legfontosabb közössége. Törekedjünk a kívánatos családmodell iránti igény
felkeltésére és kialakítására.

Az egészségnevelési program segítői:


Iskolaorvos
Heti rendszerességgel (keddenként) végzi a gyermekek egészségügyi szűrését és
kötelező oltását. A szűrővizsgálatok alapján szakorvosi beutalóval látja el a
gyerekeket. Folyamatosan kapcsolatot tart az iskola vezetőségével, jelzi az
egészségügyi problémákat.
 Védőnő
Heti rendszerességgel (kedden és pénteken) segíti az iskolaorvos munkáját, vezeti a
dokumentációt, szűréseket végez, kezeli a tanulók egészségügyi törzskönyvét, amelyet
a gyermek iskolából való távozása után a következő iskolába továbbít.
Előadásokat tart az iskola vezetőségével egyeztetett témákban (Egészségügyi
felvilágosítások, sebellátás stb.)
 Fogorvos
Évente két alkalommal végez szűrést osztályonként, előre egyeztetett időpontban.
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Ha szükséges visszarendeli a gyerekeket kezelésre, vagy fogszabályozásra.
Családsegítő szolgálat vezetője
A rászoruló családokat segítséget kaphatnak. Kapcsolattartók a gyermekvédelmi
felelősök.
 Gyermekvédelmi felelősök
A gyermekvédelmi feladatokat fejlesztő pedagógusaink látják el. Ők ismerik
leginkább a hátrányos és problémákkal küzdő családokat.
 Családi háttér:
A családok nagyobb része egyre kevésbé rendezett, de elfogadható anyagi
körülmények között él. Sok a csonka családban, és egyre elfoglaltabb szülők által
nevelt gyerekek száma.
Arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére a családi nevelést kiegészítve
neveljük, fejlesszük a gyermekeket. A szülőket partnernek tekintjük a nevelésben,
hiszen munkánk nem lehet eredményes a családi megerősítés nélkül. Iskolánk nevelői
nyitottak a szülők igényeinek megfelelő figyelembevételére.
Mindezek eléréséhez lehetőséget biztosítunk az ismeretek átadásával és programok
szervezésével.


Tevékenységi területek:
Tanórákon:








Az életjelenségek megismerése
Az emberi test részei (testrészek, csontváz, izomzat, mérhető tulajdonságai, változásai,
testünk működésének megfigyelése.)
Érzékszerveink (felismerésük, védelmük, tisztántartásuk)
Egészséges életmód (helyes napirend, táplálkozás, rendszeres mozgás, tisztálkodás,
fogápolás)
Táplálkozás, fejlődés (táplálékcsoportok, helyes napi étrend, étkezési kultúra, a
táplálék útja, a táplálkozás hatása fejlődésünkre, életjelenségeinkre)
Az egészség megóvása (a betegségek megelőzése, a betegségek és leggyakoribb
tüneteik, leggyakoribb fertőző betegségek).
A légzés (légúti megbetegedések, környezeti ártalmak és a légzés kapcsolata)

Szabadidőben a mozgás és levegőzés biztosítása:


Tanulóink napjuk nagy részét az iskolában töltik, ezért gondoskodnunk kell arról,
hogy a napi tanulás mellett módjuk nyíljék pihenésre, játékra, kikapcsolódásra. Arra
törekszünk, hogy a szabadidős foglalkozások lehetőséget adjanak arra, hogy a
gyerekek minél több fajta foglalatosságot próbáljanak ki, melyek fejlesztik
képességeiket, kreativitásukat, mozgáskultúrájukat.
Legalább napi két órát töltsenek a gyerekek a szabad levegőn való mozgással, játékkal.

Iskolánk szabadidős tevékenységei, amelyek az egészségnevelést szolgálják:




Szervezett játékos sportfoglalkozások
Játékos foglalkozások naponta az udvaron szünetekben
Többnapos osztálykirándulások, erdei iskola
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Gyümölcsnapok
Szüreti mulatság
Természetismereti vetélkedők
Témanapok – természeti ünnepekről való megemlékezés
Művészeti hét
Sportversenyek
Az iskola folyamatos természetbaráttá, ízlésessé, otthonossá tétele
Hétvégi kirándulások, túrák szervezése
Téli gondoskodás énekesmadarainkról
Folyamatos akváriumgondozás (halak, teknős

Kapcsolat a szülőkkel
Törekszünk arra, hogy a szülők minél jobban megismerhessék egészségnevelési
alapelveinket. Ehhez szükség van a folyamatos kapcsolattartásra.
- szülői értekezletek
- fogadó órák
- személyes beszélgetések
- szülők bevonása programjainkba

XIII. írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai.
1. Diagnosztikus mérés
Célja: a tanulók előzetes ismereti szintjének megállapítása, helyzetfelismerés, feladat
meghatározó jelleggel az adott tanulócsoportra.
A teljesítményeket pontszámokban ill. százalékokban kifejezve értékeljük, nem osztályozzuk.
Diagnosztikus mérést valamely osztályfokra való belépéskor, tanító váltáskor, illetve egyéb
objektív tényező hatására végzünk az adott célcsoportban.
2. Formatív mérés
Célja: a tanulási folyamat eredményének követése.
Formái:
 írásbeli felelet,
 röpdolgozat,
 témaközi felmérés,
 témazáró dolgozat.
A teljesítményeket – a tantervvel való összehasonlítás alapján - osztályozzuk.
A tanulási folyamat által meghatározott időben rendszeresen tervszerűen elosztott
gyakorisággal végezzük.
3. Szummatív mérés
Célja:az adott évfolyamon, vagy az iskoláztatási szakasz határán a tanítási-tanulási folyamat
eredményének mérése.
Formái:
 év végi ismétlés,
 szintmérés,
 képességmérés,
 ismeret és tájékozottság mérése
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A teljesítményeket összehasonlítjuk a törzsanyag követelményeivel (minimum, átlagos,
optimum szinthez), pontokba és százalékokban értékeljük.
Nem osztályozzuk. Megtervezzük az egyén és az adott populáció egészének számára a
szükséges korrekciót.
Az írásbeli beszámoltatás különféle formáit alkalmazhatják:
 tanító
 igazgató

XIV. OTTHONI (NAPKÖZI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT
ÍRÁSBELI
ÉS
SZÓBELI
FELADATOK
MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI, KORLÁTAI
A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása.
A tanulók hétvégére (szombat-vasárnap), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem
szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
Szóbeli házi feladat
 Tananyaghoz kapcsolódó:
elnevezések-szakkifejezések
fogalmak-összefüggések
szabályok-törvények
ismeretek, amelyeket az óravázlat ill. a tankönyv tanító által kijelölt részei tartalmaznak.
 Kötelező olvasmány (4. osztály) melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv megjelöl.
 A tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények.
o Memoriterek – a magyar nyelv és irodalom tanterv jelöli meg
Írásbeli házi feladat
 Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító által kijelölt feladatainak
megoldása.
 A tananyag szerves részeit képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák
elkészítése (3. osztálytól).
Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan








A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a tanóra anyagához,
témájához.
Az írásbeli házi feladat mennyisége átlagosan fél óránál több felkészülést ne követeljen a
tanulótól.
A házi feladatot elmulasztókat nem büntetjük, ha a hiány a feladat meg nem értéséből
fakad. A hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel.
Pedagógiai eszközökkel lehet és kell büntetni. (Pl.: pótfeladat, a Hf.-hoz hasonló feladat
dolgozat formájában történő megíratása stb.)
A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán.
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Tanítási szünet és ünnepnapok idejére legfeljebb annyi házi feladat adható, amennyi egyik
óráról a másikra szokásos.
Módszere lehet:
- a tanulók önellenőrzése,
- a tanító javítása.

Félévente minden nevelő kötelessége tanítványai füzetét írásbeli munkáját legalább
egyszer áttekinteni.
Az eredményes készségfejlesztés érdekébe havi gyakorisággal.
 Írásbeli házi feladatok értékelése – tartalmi és formai szempontból egyaránt fontos, ezt a
nevelő szóban és írásban is közölheti a tanulóval.
Korrekció:
 Tartalmi vagy formai igénytelenség esetén a feladat újra íratása.
 Hibás feladatmegoldás javítása egyéni esetben.
 Osztályt érintő általános hiba esetén újratanítás, hiányosságok pótlása.
Szorgalmi házi feladat
 Minden esetben a tanító ajánlása alapján a tanuló önkéntes vállalása.
 Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához.
 Minden esetben ellenőrizzük, értékeljük, jutalmazzuk az érdemi munkát.




A nehézségek leküzdésének eszközei:

-

az óvodai-iskolai átmenetet segítő tevékenységek:

óvodai látogatás

kapcsolattartás az óvodával, óvónőkkel, gyermekekkel

óvodások látogatása, közös program az iskolában

-

közös programok szervezése az óvodával

-

a magatartási problémákkal küszködő gyermekek szűrése és gondozása (szakemberrel)
mind az óvodában, mind az iskolában

-

állandó kapcsolat logopédussal, a Nevelési Tanácsadóval, a Tanulási Képességet
Vizsgáló Bizottsággal

-

a pedagógus feladata a további fejlesztés, a lemaradás korrigálása, órai keretben és
korrepetáláson



Tehetségek kibontakoztatása:

-

tanórai:

differenciálás

tehetséggondozás (kiegészítő tananyaggal)

-

tanórán kívüli:

szakkörök

önművelés tanári irányítással

-

iskolán kívüli:

a falu életében való aktív részvétel


társfalvakkal való kapcsolattartás (versenyek, rendezvények, összejövetelek)

634

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja


Helyi tanterv

Magyar nyelv és irodalom 1-4. osztály
Célok és feladatok
Átvezeti az óvodai tevékenységből az iskolai feladatok (tanulás) tevékenységeibe.
Fogékonnyá teszi a társas kapcsolatok, környezet, természet iránt. Segíti a fejlődését a játékés mozgástér biztosításával. Elemi ismereteket közvetít, alapképességeket, alapkészségeket
fejleszt. A gyermek kíváncsiságára építve motivál, előmozdítja a felelősség, tudat, kitartás,
érzelemvilág gazdagodását. Támogatja az egyéni képességeket: csökkenti a hátrányokat,
differenciáltan fejleszti a jobb képességűeket. Tudatosítja személyes példákkal az erkölcsi
értékeket, magatartásmintákat, szokásokat, jellemet formál. Ezzel segíti a személyiség értésér,
annak személyre szóló fejlesztését, mely a pedagógiai munka középpontjában áll.
Kiemelt fejlesztési területek
A test és a lélek harmonikus fejlesztése:

-

Egészséges életmódra nevelés az azt elősegítő szokások kialakításával
Mozgásigény, mozgáskultúra, mozgáskoordináció, ritmusérzék és hallás fejlesztésével
Érzelmi élet fejlesztése, önismeret a társas kapcsolatok igényének kialakításával, ezen igények
erősítésével

-

Erkölcs érzelmi és értelmi alapozása
Helyes magatartásformák, korabeli társas kapcsolatok erősítése
Állampolgári és mindennapos élettel kapcsolatos ismeretek nyújtása

-

Nyelvhasználat szóbeli és írásbelisége
Alapvető képességek és készségek elsajátítása
Mentális képességek fejlesztése
Önálló tanulás, önművelés megalapozása

-

Helyes megválasztása, eszközhasználat az életkornak megfelelően (tapasztalat, felfedezés,
kreativitás, differenciálás)
Gyakorlati és közismereti készségek egyensúlyának megteremtése
Tanulók egészséges terhelésének, fejlődésének figyelemmel kísérése
Személyre szóló, előremutató értékelés

A szocializáció folyamatainak elősegítése:

Az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése:

A tanulási stratégiák:

-
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KIEMELT FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 1-4 OSZTÁLYBAN
Olvasás és íráskészség:

Olvasási készség elsajátítása
Értelmező olvasás
Kritikus, kreatív olvasás elsajátítása
Kifejező olvasás, szövegmondás
Írásbeli nyelvhasználat alapja a betűformák, kapcsolások elsajátítása, egészen az automatizálásig
Írástempó (írás készséggé válása)
Íráskép tetszetőssége, esztétikum, gazdaságosság (szöveg elrendezés, egyéni írásmódot nem zárjuk ki)
Betűtévesztés nélküli írása helyesírási szabályok betartásával
Irodalom és az olvasó, szövegértés:

Fogékonyság erősítése az irodalmi művek iránt
Népköltészet és az igényes műköltészeti alkotások felhasználása
Klasszikusok, hazai és a határon túli magyar irodalom megismertetése
Alapvető irodalmi témák és motívumok felfedeztetése
Lakóhely irodalmi, történelmi, művészeti vonatkozásai, emlékhelyei
Magyar nyelv és magyar kultúra közti kapcsolat
Szövegértés, mely megalapozza a tanulás későbbi folyamatát
Feltétele: hangos és néma olvasás
Szöveghű, jelentést értelmező olvasás
Rokon és ellentétes értelmű kifejezések, szólások, közmondások használata
Szembesülés élethelyzetekkel, magatartásformákkal
Gyakorlat a szereplők cselekedetein keresztül a mindennapi erkölcsiség kiválasztásához
Szövegalkotási képesség; önkifejezés:

Különböző témájú, szövegtípusú olvasmányok feldolgozása
Ezek reprodukálása
Kreatív alkotások készítése: képzelet, érzelmek kifejezése (ezek lesznek forrásai az árnyalt, gazdag
szókincsnek, az önkifejezés képességének, s ezek fejlődésének)
Nyelvtan és helyesírási ismeretek:

A magyar nyelv rendszerének alapvető ismeretének feltárása
Helyesírási ismeretek nyújtása, folyamatos gyakoroltatása
Pontos, árnyalt nyelvhasználat: mennyiségi – minőségi bővítése, rokon értelmű, ellentétes, szólás,
közmondás alkalmazása szóban és írásban
Tanulási képességek fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák:

Könyv, könyvtárhasználat
Szótárak, lexikonok, enciklopédiák tanulmányozása
Adatgyűjtés: célszerű elrendezés, vázlatkészítés (tanítóval), ismeretek tömörítése, összefoglalás
Önálló ismeretszerzés a könyvtárban: könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése, könyvek
keresése témákhoz, források azonosítása, rövid följegyzés készítése
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1. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK
1.

Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés

 beszédlégzés, beszédtechnika fejlesztése, artikuláció, időtartam
 helyes ejtés (kijelentő, kérdő mondat hanglejtése)
 beszéljen a tanuló tisztán, érthetően, értse meg az iskolai feladatokat,
tanítója utasításait
 válaszoljon értelmesen a hozzá intézett kérdésekre
 törekedjen a kötelező tiszteletadásra beszélgetőtársaival szemben
Használja a mindennapi érintkezés nyelvi fordulatait
 szókincsfejlesztés
2.

Az olvasás-írás tanulásának előkészítése

 intenzív érzékszervi megfigyelések
 tájékozódás térben, síkban, alakfelismerés, kéz és szem koordinálása, finom mozgások
fejlesztése
 helyes testtartás kialakítása, írásszokások megalapozása, írástevékenység megkezdése,
betűelemek kialakítása, kapcsolása, finom mozgások kialakítása, fejlesztése
 beszéd, beszédértés fejlesztése
 mondat, szó, szótag, hang szavak használata, tapasztalati úton történő felismerése
 szavak, mondatok építése, bontása
 hangok sorrendisége
 helyes testtartás kialakítása, írásszokások megalapozása, írástevékenység megkezdése,
betűelemek kialakítása, kapcsolása
3.

Olvasás jelrendszerének megtanítása

 az olvasás jelrendszerének elsajátítása, felhasználása
 szöveg, mondat, szó, szótag, hang, betű fogalmának tapasztalati alapozása mint nyelvtani
fogalmak
 érzékszervi megfigyelések a hangok hosszúságáról, helyéről a szavakban
 hang és betű azonosítása,
 a hangok és betűk fajtái, (rövid, hosszú, magánh., mássalh.), időtartam
 az ábécé
 szótagolás: szavak, szószerkezetek, rövid szövegek hangos és néma olvasása
 mondatkezdés és -befejezés megfigyelése írásban
 a mondat, szavakra bontott írása
 egyszerű, rövid szöveg olvasása jó ritmusban szótagolva vagy folyamatossággal
 néma olvasás megalapozása feladatok megoldásával, követő olvasással
 bizonyítsa megértését
 olvasás gyakorlása szavakon, szókapcsolatokon, mondatokon, rövid szövegeken
 versek, mesék, mondókák, találós kérdések, rövid mesék olvasása
4.

Az írás jelrendszerének megtanítása

 a kéz izmainak felkészítése az írástanulásra
 az írószerhasználat, füzethasználat, az íráshoz szükséges helyes testtartás megtanítása
 az írásmozgások fejlesztése
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 az írott betűformák megismerése, alakításuk és kapcsolásuk, valamint a füzetvezetés
normáinak elsajátítása
 a másolás, a tollbamondás és az emlékezetből írás technikájának megtanítása
 az írástevékenységhez szükséges összpontosítás, figyelem és nyugalom fejlesztése
 betűk szabályos alakítása és kapcsolása
 másolás írott és nyomtatott mintáról betűcsere, betűkihagyás és tévesztés nélkül
 ismerje előkészítés után a látó-halló tollbamondás utáni írást, az emlékezetből írást
 vegye észre hibáit és tanítója segítségével javítsa ki
 írott kis- és nagybetűk megismerése, a kisbetűk írása, kapcsolása
 gyakorlás szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok írásával
 vigyázzon füzete tisztaságára, váljon igényévé a rendezett, gondos feladatvégzés
5.










6.





7.






8.













Irodalomolvasás, szövegértés

nép- és műköltészet megkülönböztetése, mesék mondókák, sorolók, rövid gyermekjátékok
szereplők, helyszín, események sorrendje-elmondásuk kérdésekre
kapcsolat: az olvasott és a valóságban tapasztaltakkal
mesemondás, képolvasás, illusztráció
rövid szépirodalmi művek, versek, prózák, ismeretterjesztő művek olvasása
tartalom és cím összefüggésének felismerése
próza és vers megkülönböztetése
vers hangulatának felismerése, ritmizálás tanítóval
olvasott szöveg értése: elmondással, feladatmegoldással
Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat

önálló feladatvégzés alapozása, gyakorlása
kérdésekre válasz keresése szövegből
könyvtárlátogatás (iskolai könyvtárban)
könyvtár szolgáltatásai, kölcsönzés, olvasási szokások a könyvtárban, lexikon használata
Társadalmi ismeretek

család- családtagok kapcsolatai
gyerek helye a családban
családban élők cselekedeteinek megfigyelése (saját élmények)
irodalomban található gyermek – felnőtt kapcsolat
iskolai közösségi tevékenységben való részvétel
Tánc és dráma

beszédgátlások feloldása
ritmusérzék, utánzás, és memória fejlesztése
tapasztalatszerzés természetes szituációk teremtésével, modellkövetéssel
különböző módok tanulása kommunikációs helyzetek megoldására
lehetőségek teremtése a versmondás és –hallgatás, az együttmozgás közös élményének
átéléséhez
mondóka, vers mondásának követése mozgással a ritmusnak megfelelően
részvétel közös játékokban
altatók, mondókák, nyelvtörők, versek mondása, ritmizálása, reprodukálása
ritmus megjelenítése mozgással
szerepjátékok: élethelyzetek megjelenítése (báb, dráma eszközeivel)
énekes gyermekjátékok
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9.

Memoriter

 5-6 szabadon választható vers
 2-3 népköltészeti mondóka, soroló, nyelvtörő
Követelmény
Az első és második évfolyam egy fejlesztési szakasz, ezért a továbbhaladáshoz feltételt nem határoz
meg a kerettanterv.

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK
1. Témakörhöz

-

helyes légvétel, beszédértés megfigyelése
érthető, értelmes beszéd gyakorlása
ritmizálás, némajáték, felelgetősök előadása (párok, társak)
szituációs játék,
szókincs bővítése

-

beszédértés gyakorlása, analizáló, szintetizáló gyakorlatok
mondatalkotás képről, kifejezések használata
formák felismerése, tájékozódás térben, síkban
helyes testtartáshoz szoktatás
írástevékenység megkezdése betűelemek kialakítása, kapcsolása

-

kis-nagy nyomtatott betűk használatának gyakorlása
hangok megfelelő ejtése
összeolvasás (2,3,4 betűs szavak)
értelmezés (szó, szószerkezet, mondat)
hangos olvasás gyakorlása, pontosság fejlesztése
néma olvasás megalapozása

-

szabályos betűalakítás- és kapcsolás gyakorlása
hangokra bontás, hangok sorrendjének megfigyelése
másolás írottról vagy nyomtatottról(2-6 betűs szó)
látó- halló előkészítés után tollbamondás,
önálló írás

-

szereplők, helyszín, esemény elmondása,
kapcsolat keresés szöveg és saját tapasztalat között
mesemondás, képolvasás, illusztráció
vers: hangulata, ritmizálása (tanítóval)
szöveg értése felmondással, feladatmegoldással

-

önálló feladatvégzés gyakorlása (kérdésekre válasz keresése ismert szövegből)
könyvtárlátogatás: viselkedés, gyermeklexikon használata

-

környezet megfigyelése (személyek cselekedetei) beszámoló saját élményről
gyermek, felnőtt kapcsolat
közösségi tevékenység

-

utánzás
népi játékok összekapcsolása mozgással, előadása
reprodukálás bábozással, szerepjátékkal

2. Témakörhöz

3. Témakörhöz

4. Témakörhöz

5. Témakörhöz

6. Témakörhöz

7. Témakörhöz

8. Témakörhöz
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2. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés
-

helyes beszédlégzés

-

hangkapcsolatok helyes ejtése
hangok időtartama

-

mondat- és szövegfonetikai eszközök szerepe
szókincsfejlesztés

-

szokások felnőttekkel, kortársakkal való érintkezésben, megszólítás

Irodalomolvasás, szövegértés
-

népköltészeti és műköltészeti alkotások a magyar irodalomban
nép- és műmesék, népdalok találós kérdések, népi játékok
mese és valóság
mindennapi történetek a gyerekek életéből, környezetéből
cím és tartalom
zeneiség a versben: ritmus, rím, ismétlődések

Olvasási készség
-

helyes hangsúly és hanglejtés

-

szünet és ritmus
hangos és néma olvasás

-

folyamatos olvasás



Belépő tevékenységek

-

légző gyakorlatok (szavak, szószerkezetek, mondatok, mondókák)
hangok hosszúságának alkalmazása
fonetikai eszközök alkalmazása beszédben, olvasáskor
rokon és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése, velük mondatalkotás
adott témáról beszélgetés, hozzákapcsolva szituációs játék a kulturált nyelvi viselkedésre

-

téma, esemény, szereplők megállapítása
cselekedetek értékelése, következtetések tulajdonságokra
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-

események összefoglalása, lényeg kiemelése
szóhasználat megfigyelése olvasott művekben
cím és tartalom összefüggésének megfigyeltetése
ismeretlen kifejezések értelmezése, verses forma felismerése, ritmizálás (taps, koppantás stb.)

-

szavak, szószerkezetek, mondatok helyes hangsúlyozása
toldalékos szavak pontos ejtése
szünet mondaton belül és mondatok között
helyes hanglejtés . és ? mondatokban
hangos és néma olvasás gyakorlása, hangos olvasás felkészülés után
másképp írjuk és másképp ejtjük helyes olvasása
sorvégi átmenetek megszakítás nélkül
beszédtempó az olvasásban

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
-

mondatalkotás
mondatok összekapcsolása (2 mondat)
történetalkotás szóban
vázlat készítése

Íráskészség
-

betűismeret és kapcsolás
írásszokások
írás mint eszköz (alapozás)

Nyelvtani és helyesírási ismeretek
-

a beszéd és írás részei: mondat, szó, betű, hang
ábécé: betűrend magánhangzók mássalhangzók
időtartam jelölése

-

szótagolás és elválasztás
másképp írjuk és olvassuk szavak

-

j-hang kétféle jelölése
szavak szerkezete: szótő +toldalék
kijelentő és kérdő mondat

Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat
-

kép és szöveg kapcsolata
könyvtárhasználat alapfokon
könyvek jellemzői
gyermekújságok
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-

eseményképről: szógyűjtés, szószerkezet, mondatok alkotása
szóbeli és rövid írásbeli válasz kérdésekre
szóbeli vagy rövid írásos (2-3 mondat)
beszámoló írásban (élmény, olvasmány)
vázlat tanítóval
írás- és helyesírási hibák javítása tanítóval
önellenőrzéssel

-

betűismeret megerősítése
alakítás, kapcsolás gyakorlása
szó, szószerkezet, 2-3 mondat másolása tollbamondásra, emlékezetből
válogató másolás, önálló írás
helyes írásszokások megszilárdítása
(testtartás, írószerfogás)

-

ábécérendbe állítás (nevek)

-

hangok hosszúságának felismerése beszédben, írásban (jelölésük)
szóelemzés: kiejtéstől eltérő szavak helyesírása
elválasztás (egyszerű szavak)
egyalakú szótövek és toldalékok és ? mondatok felismerésének gyakorlása

-

helyesírási gyakorlatok

-

kép és szöveg együttes értelmezése
eligazodás a tartalomjegyzék alapján
gyermeklexikon- betűrendje
könyvek adatai (író, cím, kiadó, év)
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Társadalmi ismeretek
-

közösségek (barátok, iskola, stb.)

Tánc és dráma
-

érzékelés, utánzás, memóriafejlesztés (játékok)
népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások, dramatizált mesék
bábozás

-

felnőttek és gyerekek társas kapcsolatának gyakorlása
kapcsolatfelvétel
kapcsolatok ábrázolásának megfigyelése, vélemény (olvasmányokban szereplők viselkedése)
iskolai élet, osztályközösség (beszélgetés)
szerepjáték (mindennapi élet helyzetei)

-

szöveg és ritmus összekapcsolása

-

lépésekkel kísért énekes népi játékok előadása
dramatizálás, szereplők, főszereplő megkülönböztetése
improvizáció tanári irányítással

Memoriter: 6-8 vers, 2-3 találós kérdés, népi gyermekjáték
TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI
-

közlés megértése, kérdésekre rövid, értelmes válasz
mindennapi kommunikáció alkalmazása
olvasott szöveg tartalmának rövid elmondása (kérdések irányításával)
ismert szöveg folyamatos olvasása
ábécé ismerete
magánhangzók-mássalhangzók
rövid-hosszú hangok megkülönböztetése szóban, írásban
másolás, tollbamondás (szavak, szószerkezetek, 2-3 mondat helyes leírása)
kiejtéssel azonos szavak biztos helyesírása
a j-hang biztos jelölése 20 (gyakran használt) szóban
egyszerű szavak helyes elválasztása
mondatkezdés, tagolás
hibajavítás (tanító segítségével)
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3. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
-

mondatfajták jelentése
mondatfonetikai összefüggések
szó és testbeszéd szerepe kommunikációs helyzetben
stílusérték, árnyalt kifejezés beszédben
szólások, közmondások jelentése

Irodalomolvasás, szövegértés
-

próza és vers a magyar és más népek nép- és műköltészetéből
mese, monda, legenda, történelmi elbeszélések, mindennapi életről
elbeszélés, regényrészlet (klasszikus és kortárs szerzőtől)
népi játékok, dramatizált szövegek (recept, hirdetés)
versek feldolgozása: elemi verstani ismeretek

Olvasási készség
-

pontos, folyamatos olvasás felolvasás

-

helyes tagolás és hangsúlyozás
értelmező és folyamatolvasás



Belépő tevékenységek

-

szavak, szószerkezetek helyes ejtésének gyakorlása
bővülő mondatokban helyes beszédlégzés
mozgás összehangolása a szöveggel mondáskor és értelmezésükkor
kifejező előadásmód (vers, mese)
kapcsolat a hallgatósággal
szókincsbővítés: szavak jelentése, stílusértékük
szólások, közmondások használata az élőbeszédben, fogalmazásban
szóbeli szövegalkotás kommunikációs helyzetekben

-

szereplők megnevezése, cselekedeteik, érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése
időrend, mű szerkezete, lényegkiemelés vázlatkészítés tanítóval
kérdések, válaszok megfogalmazása
mesék bevezető és befejező részének jellemző szókapcsolatainak használata
irodalmi téma felismerése (család, iskola)
vers művészi eszközeinek felismerése: rím, ritmus, refrén, hasonlat
szövegek, versek dramatizálása
ismeretterjesztő és mindennapi szövegek értelmezése
lakóhely irodalmi vonatkozásai
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olvasástechnikai gyakorlatok
néma olvasás feladatmegoldással
összetett mondatok helyes tagolása
hangsúlyozás (segítséggel példával)
értelmező olvasás fejlesztése (tanítói, tanulói kérdésekkel)
hosszabb szövegek olvasására felkészítés (kötelező olvasmányok)
folyamatolvasás

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
-

szóbeli szövegalkotás, mint az írásbeli fogalmazás megalapozása
szövegalkotás műveletei: anyaggyűjtés, címválasztás, lényegkiemelés; válogatásuk, elrendezés,
időrend megállapítása

-

szöveg tagolása, bekezdések

-

az elbeszélő fogalmazás írásának megtanítása
az elbeszélő fogalmazás részei: bevezetés, tárgyalás, befejezés
párbeszéd szerepe az elbeszélésben

Íráskészség
-

gazdaságosság megtanítása

-

írott szöveg elrendezése a lapon (vázlat, fogalmazás)

Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat
-

adatok, információk gyűjtése, célszerű elrendezése

-

alapismeretek a könyvtárról

-

könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom

-

szótárak szerkezeti felépítése (betűrend, címszó) használati módja
lexikon és szótár azonossága és különbözősége
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-

szövegalkotás (telefonálás, üzenetátadás)
olvasókönyvi szövegminták megfigyelése: műfaji és szövegszerkesztési szempontból
címek vizsgálata, a jó cím ismérvei
események rendezése időrendben
bevezetés: előzmény, színhely,
időpont
befejezés: következmény, tanulság, egyéni vélemény
fogalmazások koherenciájának megteremtése
szóismétlés kerülése, megfelelő szavak,
kifejezések használata a fogalmazás
megfelelően
párbeszéd beillesztése a történetmondásba
ismert mese elmondása tömörített és bővített változatban

-

betűkapcsolás gyakorlása, típushibák kiküszöbölése
írás eszközszintű használatának gyakorlása (tempógyorsító gyakorlatok)
figyelem megosztásának fejlesztése
szósorok, bővülő mondatok másolása, tollbamondása, emlékezetből írása, önálló írása
egyéni írásmód kialakítása
rendezett, tiszta íráskép, olvashatóság

-

ismeretterjesztő műből, önállóan
rövid beszámoló szóban (anyaggyűjtésről: önálló vagy csoportos)
ismeretlen szavak értelmezése lexikon vagy szótár segítségével
könyv keresése szabadpolcon(szerző, cím)
könyv témájának megállapítása (cím és tartalomjegyzék alapján)
könyvek (olvasottak) adatainak felsorolása (író, cím, kiadó, év)

témájának

Nyelvtani, helyesírási ismeretek
-

felkiáltó, feltételes, óhajtó és felszólító mondatok és írásjelük
ige jelentése (cselekvés, történés, létezés)
rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék
személyragok, névmások

-

igeidők, igekötők (szerepük)
igealakok helyesírása
főnév: jelentése, fajtái toldalékolása (-ban, -ben, -ba, -be, -ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től)
ragok helyesírása
melléknév és fokozása, helyesírása

-

a j-hang kétféle jelölése igében, főnévben

Társadalmi ismeretek
-

nagy magyar nemzeti történelmi események: honfoglalás, államalapítás, Mátyás és kora, török
idők
ünnepeink: családi, vallási, nemzeti
jelképeink: zászló, himnusz, koronázási jelképek
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-

emlékhelyeink (Ópusztaszer, Buda, Visegrád, Székesfehérvár, Debrecen)

Tánc, dráma
-

ritmus, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és memória gyakorlatok
fantáziajáték
történetek feldolgozása (dráma eszköztárával bábjátékkal)
dramatizált elbeszélések, népszokások

-

mondatfajták felismerése
mondatvégi írásjelek helyes használata
igeidők megfigyelése, alkalmazásuk történet elmondásakor
igealakok helyesírása, igekötők helyesírása
jelentésmódosító szerepük
főnév felismerése szövegben, helyesírásuk (tulajdonnév, köznév)
t-rag és múlt idő megkülönböztetése

-

melléknév felismerése, összehasonlítása, fokozása
fokozás alkalmazása szóbeli és írásbeli szövegalkotásban, helyesírása
a nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása

-

versek, legendák, történetek olvasása a nemzeti múlt eseményeiről
reprodukálás szóban, illusztráció
szituációs játék
műsorok a nemzeti ünnepekre
szóbeli beszámoló családi ünnepekről
nemzeti jelképeinkről
Szózat 2 vsz. előadása kifejezően
lakóhely ünnepi népszokásai, irodalmi, történelmi emlékhelyei

-

gyermekversek előadása ritmus és mozgásgyakorlatokkal
játék elképzelt tárgyakkal, gesztusok
elképzelt személyek megjelenítése
csoportos improvizációs játékok, rögtönzések alapszintű elemző megbeszélése

Memoriter: Szózat (1-2 vsz.), 8-10 szabadon választott vers, 6-8 szólás,
közmondás, egy verses mese vagy meserészlet
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TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI
-

egyszerű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal
ismert történettel kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása
írásbeli utasítások megértése (ismert feladattípusok)
fél oldal , ismert témájú olvasmány önálló néma olvasása
szövegértés bizonyítása egyszerű feladatok megoldásával
feldolgozott szöveg felolvasása felkészülés után
5-6 mondatos elbeszélő fogalmazás írása ismert témáról
egyéni tempójú, tiszta rendezett írás
önálló írásbeli munkák javítása tanítóval
ige, főnév, melléknév fölismerése, szófajuk megnevezése
tanult tulajdonnevek helyes írása
kiejtésük szerint írandó szavak helyesírása
egyszerű szavak elválasztása önállóan
a j- hang helyes jelölése további 25-30 szóban
szöveg tagolása mondatokra
mondatkezdés, mondatzárás helyes jelölése, szóhatárok helyes jelölése a mondatban
részvétel közös drámajátékokban, készségfejlesztő gyakorlataiban
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4. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
-

szövegjelentés kifejezése (mondat és szövegfonetikai eszközökkel)
szövegkifejezés helyes dallam és testbeszéd használatával
párbeszéd a mindennapi kommunikációban

Irodalomolvasás, szövegértés
-

verses és prózai népköltészeti alkotások (magyar és hazai etnikum népköltészetéből)
népmesék, mondák, legendák, népdalok, népi játékok, népszokások
irodalmi mesék
tündérmese, állatmese, tréfás és láncmese
népdalok jellemző témái
elbeszélések, regényrészletek, versek
klasszikus és kortárs magyar irodalomból
egyszerű szerkezetű gyermekregény

-

irodalmi szöveg művészi eszközei: megszemélyesítés, ritmus, rím, refrén néhány alakzat

Olvasási készség
-

kifejező olvasás előkészítése (olvasástechnikai gyakorlatokkal)

-

kritikai és kreatív olvasás



-

Belépő tevékenységek

élőbeszéd, olvasás helyes tagolása (légzés, szünet)
beszédhelyzetek (párbeszéd, szerepcsere, testbeszéd)
aktív és passzív szókincs folyamatos gyarapítása (más
szakkifejezésekkel, ritka szavakkal)
hiányos mondatok kiegészítése rokon értelmű szóval, kifejezéssel
állandó szókapcsolatok gyűjtése
csoportos beszélgetés, vita (aktív részvétel)

tantárgyakban

előforduló
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adatok művek szerzőjéről
szövegelemző műveletek bővülése: szerkezet, tér-idő, összefüggések, kulcsszavak kiemelése,
tömörítés, bővítés összehasonlítás (azonos témájú művek)
vázlat (tanítóval, egyszerű szövegeknél)
érzelmek, emberi kapcsolatok felismerése, értékelése
szereplők viselkedésének megfigyelése szempontok szerint
házi olvasmány előkészítése (folyamatolvasással)
otthoni elolvasás, megbeszélés közösen
olvasmányélmény megosztása társakkal
művészi eszközök felismerése lírai és elbeszélő művekben
szóismétlés funkciós használatának felismerése
nyelvi érdekességek, művészi eszközök gyűjtése szövegből
népköltészet és műköltészet ismereteinek összefoglalása, rendszerezése

-

kifejező olvasás gyakorlása, érzelmek kifejezése (mondatfajták, szövegfonetikai eszközök)
párbeszéd és közbeékelődés elkülönítése felolvasáskor (mintakövetéssel)
értelmező (interpretáló) olvasás továbbfejlesztése (tanítói, tanulói kérdésekkel)
kritikai és kreatív olvasás megalapozása

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
-

tájékoztató szövegek (hirdetés, értesítés)
leírás, jellemzés: tartalmi, szerkezeti jellemzői, nyelvi eszközei
bemutatás sorrendje, szemléltetés
levél, levelezőlap: tartalmi, szerkezeti jellemzői, nyelvi eszközei
megszólítás, elbúcsúzás, dátum
boríték címzése

Íráskészség
-

eszközszintű egyéni írás

Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat
-

információhordozók a könyvtárban (folyóirat, hanglemez, hangkazetta dia- és videofilm)
ismerkedés folyóiratokkal
a katalógus szerepe (tájékoztatás)
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Nyelvtani és helyesírási ismeretek
-

szófajokról összefoglalás, kibővítés
igemódok, tulajdonnév fajtái; személy- állatnév, földrajzi név, márka, intézmény név, a cím
a főnév ragos alakjai (-val, -vel)
névelős és névutós főnév
tulajdonnévből képzett melléknév egyszerű esetei
számnév és fajtái, a határozatlan számnév fokozása

-

hirdetés, értesítés, meghívó megfogalmazása, tolmácsolása társnak, közösségnek
elbeszélő fogalmazás kiegészítése párbeszéddel
leírás, jellemzés megfigyelése irodalmi példákon
leírás készítése egyszerű tárgyról, növényről, állatról, emberről (szemléletesség)
figyelem összpontosítás a sorrendre, az egésztől a rész felé
levél- levelezőlap-írás (forma, címzés szabálya, címzetthez tartozó stílus, nyelvi fordulatok,
megszólítások használata
olvasmányok reprodukálása szóban (tömörítéssel, nézőpont-váltással)
fogalmazástechnikai gyakorlatok
szövegjavítás segítséggel

-

olvasható, tetszetős, rendezett írás
helyes elrendezés a lapon önállóan (lapszélek, betű- és sortávolság, vázlat, fogalmazás)

-

információgyűjtés (ismeretterjesztő művekből, folyóiratokból), a tanultak kiegészítése
vázlat alapján beszámoló (ismeretterjesztő művekről, megfigyelésekről, kísérletekről)
beszámoló egyéni élményekről, olvasmányokról
keresés szabadpolcon (mesegyűjtemények segédkönyvek gyerekeknek: lexikonok enciklopédiák,
szótárak)
közmondások, szólások, állandó szókapcsolatok jelentésének megismerése

-

tanult szófajok: felismerése megnevezése példákon
igealakok helyesírásának gyakorlása
jövőidő változatos kifejezése
igemódok felismerése és helyesírásuk (kijelentő, feltételes, felszólító)
tulajdonnevek fajtáinak ismerete; helyesírásuk gyakorlása, alkalmazásuk fogalmazásokban (csak a
tanult tulajdonnevek)
főnév ragos alakjának felismerése
keltezés
mondatfajták ismétlése, kapcsolatuk az igemódokkal
eddig tanultak rendezése: hangok, ábécé, betűrend, szótő, toldalék, egyszerű és összetett szavak,
nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek összefoglalása
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Társadalmi ismeretek
-

a nemzet nagy történelmi eseményei
Rákóczi és kora, alakja, a XIX. sz. és a XX. sz. nagy államférfiai művészei, tudósai, felfedezői,
utazói

Tánc, dráma
-

koncentrációs és memória gyakorlatok (ritmus, mozgás, beszéd)
fantáziagyakorlatok, játékok
egyszerűbb drámai konvenciók megismerése

-

színházi formanyelv alapjai
történetek feldolgozása a dráma eszköztárával
színházi és bábszínházi előadás megtekintése
-val, -vel ragos főnevek helyesírásának gyakorlása
névutós főnevek helyesírása, a leggyakoribb névutók ismerete
határozott és határozatlan névelő szerepének megkülönböztetése, helyesírásuk
hagyományos írásmódú személynevek biztos helyesírása, lakóhely földrajzi neveinek helyesírása
i-képzős melléknevek helyesírása
határozott és határozatlan számnév felismerése
számoknak betűvel való biztos leírása, keltezés írása
igemódok tudatos használata a mondatfajtákban
ly-es szavak körének bővítése
szóalakok helyesírásának gyakorlása (szótagolás, szóelemzés)
összetett szavak felismerése, elválasztásuk

-

történetek a magyar múlt nevezetes eseményeiről, kiemelkedő személyiségeiről, tetteikről,
emberek életmódjáról más-más korokban
tájékozódás a történelmi időben: évszázad, évezred
a lakóhely történelmi, irodalmi emlékeiről adatok gyűjtése, beszámoló a szerzett adatokról

-

térkitöltő, térkihasználó gyakorlatok (játékos mozgással és beszéddel összekapcsolva)
elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítése
csoportos, kiscsoportos játék, állókép
szerkezet érzékelése (jelenet, felvonáskezdet és vég felismerése)
színházi előadás formai elemei (díszlet, berendezés, jelmez, kellék, világítás, hanghatás)
improvizációs játékok, közös dramatizálás
rögtönzések és látott előadások alapszintű elemző megbeszélése

Memoriter: 2-3 népdal, népmese elmondása
Kölcsey: Himnusz (2 vsz.)
Petőfi: Nemzeti dal c. verse
8-10 szabadon választott költemény
5-10 prózai szöveg
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-

érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban
udvarias, nyelvi fordulatok használata
mondanivaló értelmes megfogalmazása szóban
ismert szöveg folyamatos, kifejező felolvasása
15-20 soros szöveg néma olvasása, szövegértés bizonyítása a lényeg kiemelésével
legnagyobb költőink, íróink nevének, olvasott művek címének megjegyzése
rendezett, olvasható írás, (margó, betű- és szótávolság)
mondatkezdés, mondatfajták megnevezése, záró írásjelük használata
szavak szófajának felismerése
szótövek, tanult toldalékok felismerése, megfelelő helyesírásuk
igealak felismerése, ige és igekötő kapcsolata, helyesírásuk
tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése
többes szám felismerése, a melléknév, a határozatlan számnév fokozása, helyesírása
hibajavítás segítséggel (tanítói, önellenőrzési)
könyvek önálló megkeresése a könyvtárban, tartalomjegyzék használata
részvétel csoportos történetalkotásban, improvizációkban, elemző beszélgetésben
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Matematika 1.-4. osztály
Célok és feladatok
A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán azon képességek fejlesztése,
melyekkel a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ehhez életkoruknak megfelelő,
tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. Tapasztalatgyűjtés keretében
foglalkozunk:
-

az alapvető matematikai képességek kialakításával
a gondolkodás fejlesztésével
a helyes tanulási szokások kiépítésével
az önállóság mértékének fokozásával
a matematika iránti érdeklődés felkeltésével
a pozitív attitűd megalapozásával
az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátításával

A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló megismerés. Ennek
keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, célirányos
megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére,
értelmezésére és lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben
való alkalmazására.
A matematika tanulása az első négy évfolyamon alapozó jellegű. A nevelés-oktatási feladatok
sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepe szánunk.
Az ismeretnyújtás a kisiskolás korosztály fejlődési ütemének figyelembe vételével történik. A
fejlesztés fontosabb területei:
-

összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség
emlékezet (mozgásos, tárgyi, fogalmi)
válogató, osztályozó, rendszerező képesség
adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése
lényegkiemelő képesség
absztraháló és konkretizáló képesség
összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása
probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és gondolati úton
alkotó gondolkodás
kreativitás
analógiák felismerése, követése
algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése
logikai gondolkodás elemi szinten
tapasztalatok kifejezése különböző módokon
a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek (pl. pontosság, rendszeresség,
megbízhatóság, a részletszámítások és az eredmény ellenőrzése)

A kezdőszakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a továbbhaladás
biztosítása. Az alapozás az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segítik elő. Kiemelten
kezeljük azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következő iskolaszakasz tananyaga épül:
-

a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki a tízezres számkörben
segítjük a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben
fejlesztjük a szám- és műveletfogalomra épülő számolási készségeket
sík és térbeli tájékozódási képesség formálása
alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével transzformációkkal
alakítjuk a geometriai szemléletet
segítjük a problémalátást, a problémamegoldó képesség fejlődését
játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet alapozzuk meg
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szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai modell
kapcsolatáról.

Alapvető fontosságú a minőségi fejlesztés, a tanulók tempójának megfelelő haladás, ne a
többre, hanem az alaposabbra helyezzük a hangsúlyt.
A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt lehetőséget teremt a gondolkodási
módszerek alkalmazására, másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre,
tudatosságra nevel.
A matematikai képességek kiépítését és folyamatos fejlesztését az iskolai kezdő szakasz
alapvető feladatának tekintjük. A fejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy a negyedik
évfolyam befejezése után a tanulók a matematika és a matematikatanulás iránti pozitív
beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában
folyatathassák tanulmányaikat.
Fejlesztési követelmények

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása, a matematikai szemlélet
fejlesztése
Az általános iskola első négy évfolyamán matematikai fogalmak elsajátításának alapozása
történik. A számfogalom és műveletfogalom építése, a számolási készség fokozatosan bővülő
számkörben folyik.
A mennyiségek közötti kapcsolatok felfedezése, a változások, összefüggések megfigyelés
tárgyi tevékenységgel, a szóbeli kifejező képesség fejlesztése.
A tér- és síkgeometriai szemléletet tárgyi tevékenységgel, modellek segítségével alakítjuk.
A matematikai logika legegyszerűbb elemeivel fejlesztjük az összefüggések belátásának és
pontos megfogalmazásának képességét.
A matematika életkornak megfelelő elemi fogalmait a mindennapi életben való
előfordulásnak megfelelően használjuk. Folyamatosan fejlesztjük a lényeges és
lényegtelennek tűnő dolgok szétválasztását.
Felhívjuk a figyelmet a hétköznapi és a matematikai nyelv különbségére.
Konkrét tevékenységgel, kísérletezéssel példákat gyűjtünk a biztos, véletlen, lehetséges
esetekre.

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus
gondolkodásban
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges
megfogalmazását, modellezését alkalmazzuk.
A beszédértésre épül és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik a matematikai
szövegértő képesség.
A mérés témakörének tanításakor kiemelt szerepet tulajdonítunk a konkrét mérési
tevékenységben való jártasságnak.

Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
Az ismeretszerzésben az életkornak megfelelő induktív eljárások alkalmazása, a konkrétból
való kiindulás, a tapasztalat összegyűjtése vezet el az általánosabb összefüggések
megfogalmazásáig, elvontabb ismeretek rögzítéséig.
A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek alkalmazásán keresztül történik.
Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, megadott vagy választott
szempont szerinti csoportosítás, néhány elem sorba rendezése, elemek kiválasztása, adatok
gyűjtése, lejegyzése, grafikonok készítése, értelmezése, a szabályszerűségek észrevétele.
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A helyes tanulási szokások fejlesztése
A matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálása a
kezdőszakasz alapvető feladata. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási
képességek fejlődését eredményezi. A kognitív képességek együttes fejlesztéséhez a
matematika a következő területeken járulhat hozzá: az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten
elvárható, megfelelő pontosságú használata, fogalmak, eljárások eszközként való használata,
megoldási terv készítése, kellő pontosságú becslések, feladatmegoldások helyességének
ellenőrzése, a megértés igénye, tankönyvek, feladatlapok önálló használata.
A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett
számjegy- és jelírás, a rendezett írásbeli munka és az értelmes, rendezett szóbeli
megfogalmazás.
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1. évfolyam
SZÁMTAN ALGEBRA

 Fejlesztési feladatok

-

megfigyelőképesség fejlesztése
szám és műveletfogalom alakítása a húszas számkörben
darabszám, mérőszám, sorszám helyes használata

 Tananyag
Számfogalom a húszas számkörben
-

természetes számok 0-20-ig
számfogalom előkészítése, tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése,
csoportosítása, halmazok képzése
tárgyak hosszúságának, szélességének, tömegének, edények űrtartalmának összehasonlítása
darabszám, mérőszám, sorszám
tárgyak meg és leszámlálása egyesével, kettesével, számnevek sorolása növekvő és csökkenő
sorrendben
a természetes számok előállítása, a számok megjelenése sorszámként
számok tulajdonságai: a számok jele, összeg- és különbségalakjaik; a számok bontott alakja;
páros, páratlan számok

-

a számok összeg- és különbségalakjainak előállítása

-

számok kapcsolatai: nagyságrend, számszomszéd
rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen

 Továbbhaladás feltételei

-

tárgyak, személyek, dolgok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, válogatás tulajdonságok
alapján
számfogalom a húszas számkörben; biztos számlálás, mérés

657

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
-

számok írása, olvasása
a számok kéttagú összeg- és különbségalakjainak felsorolása
páros és páratlan számok felismerése

-

számok szomszédainak ismerete
növekvő és csökkenő számsorozatok képzéseműveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és
szöveg alapján
szóbeli számolási eljárások készségszintű alkalmazása a húszas számkörben
a lényegkiemelő és a problémamegoldó képesség formálása ábrázolással, szöveg
megfogalmazásával

-

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK


-

Fejlesztési feladatok
összefüggéseket felismerő és rendező képesség fejlesztése, periodikusság, ritmus, növekedés,
csökkenés megfigyelésével

műveletek értelmezése, műveletvégzés
-

összeadás, kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal és szöveges feladattal
az összeadás tagjainak felcserélhetősége
többtagú összeadások
két halmaz egyesítése hozzátevéssel
egy halmaz felbontása elvétellel
számok bontása két szám összegére
hiányos műveletek hiányzó számának pótlása
képről művelet megfogalmazása, művelet megjelenítése képpel

-

összefüggések a számok körében, relációk
állítások igazságtartalmának megítélése

-

tevékenységről, képről szöveges feladat alkotása
szöveges feladat megjelenítése tárgyi tevékenységgel, rajzzal
szövegről számfeladat alkotása
számfeladatról szöveg alkotása

összefüggések szöveges feladatokban

sorozatok

 Tananyag
-

tárgysorozatok képzése; periodikusság

-

sorozatok folytatása megadott, választott, felismert szabály alapján
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-

hozzátevés, elvétel tevékenységgel, a művelet megfogalmazása szóban
valamennyi kéttagú összeg és különbség ismerete húszas számkörben
gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés
számokkal
egyszerű összefüggések szóban és írásban, lejegyzése a relációs jelek alkalmazásával
egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel
szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, művelettel

 Továbbhaladás feltételei
-

egyszerű sorozatok képzése kirakással, rajzzal
növekvő és csökkenő sorozat felismerése
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számok, mennyiségek közötti kapcsolatok megjelenítése
több szabály keresése megadott elemű sorozatokhoz

GEOMETRIA, MÉRÉS
-

a tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása
testek, alakzatok érzékelhető tulajdonságainak felismerése
a becslés és mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján
számsorozat képzése növekvő, csökkenő sorrendben, leolvasás számegyenesről
felismert szabályok követése, periodikus ismétlődések, ritmus értelmezése mozgással, számmal

-

elemek párosítása
számok, mennyiségek közötti kapcsolatok jelölése nyíllal
számok táblázatba rendezése
grafikonok, szabályjátékok
egyszerűbb szabályszerűségek felismerése

-

testek építése modell alapján
síkidomok előállítása tevékenységgel
alakzatok néhány megfigyelt tulajdonsága, játékos tapasztalatszerzés síktükörrel
tájékozódás, helymeghatározás; irányok, irányváltoztatások

-

összehasonlítások, összemérések a gyakorlatban
mérési eljárások: kirakás, egyensúlyozás
mérőeszközök
azonos mennyiségek mérése különböző mértékegységekkel
mértékegységek: m, kg, l
egyszerű függvénykapcsolathoz összetartozó elempárok keresése

-

térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése
helymeghatározás a tanult kifejezések alkalmazásával (pl. alatt, fölött, mellett)
a m, kg, l egységek használata szám- és egyszerű szöveges feladatokban

függvények

geometria

mérés

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA
-

a matematikai tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése matematikai játékok segítségével
megfigyelő és rendszerező képesség fejlesztése játékokkal
az idő: hét, nap, óra
kapcsolatok felismerése mennyiségek, mértékegységek és mérőszámok között
mérési tapasztalatok megfogalmazása
„biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” érzékelése találgatással, próbálgatással
adatok gyűjtése, ábrázolása oszlopdiagram segítségével
a hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása
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2. évfolyam
SZÁMTAN ALGEBRA
-

tulajdonságok felismerése, elemek szétválogatása
összefüggések felismerése
viszonyítási képesség fejlesztése
algoritmusok követése műveletekben
kreativitás, önállóság
az összeadás és a szorzás kapcsolatának megértése
értelmezés rajzról, jelekről
emlékezetfejlesztés
analógiás gondolkodás

SZÁMFOGALOM A SZÁZAS SZÁMKÖRBEN

-

a természetes szám fogalma a százas számkörben
a szám mint halmazok tulajdonsága
halmazok összehasonlítása: számlálás
megállapítások: mennyivel több, kevesebb, hányszor annyit
meg- és leszámolás kettesével, hármasával, négyesével, ötösével, tízesével
a szám mint mérőszám
számok írása, olvasása 100-ig
római számok írása, olvasása a I, V, X jelek segítségével
számok bontása tízesek és egyesek összegére
számszomszédok
számok helye a számegyenesen
számok közelítő helye a többféle beosztású számegyenesen
számok tulajdonságai: páros, páratlan
oszthatóság öttel, tízzel, hárommal
számok kapcsolatai: számok nagyságának vizsgálata
MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS

-

műveletfogalom építése tevékenységgel: kirakások, darabszám, mérőszám megállapítása
halmazok összehasonlítása
viszonyítások: nagyobb, több, hányszor akkora
darabszám, mérőszám helyes használata
biztos számfogalom 100-ig
számok írása, olvasása
az egyes, tízes fogalmának ismerete

-

számok helye a számegyenesen

-

adott szám jellemzése a megismert tulajdonságokkal
alapműveletek értelmezése kirakással
műveletek megoldása szóban
szóbeli számolási képesség fejlesztése
megfigyelések a szorzó és bennfoglaló tábla esetei körében
megfigyelés
igaz, hamis állítások megfogalmazása, az igazság megítélése
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problémamegoldó képesség, kreativitás
a szöveges feladatok megoldási lépéseinek kialakítása és alkalmazása
szorzás bevezetése az egyenlő tagok összeadásával
szorzás, osztás, bennfoglalás értelmezése
részekre osztás, bennfoglalás jelölés bevezetése (részekre osztás 15/5, bennfoglalás 15:3)
maradékos osztás kirakással, a maradék jelölése
műveleti tulajdonságok
összeadás: a tagok felcserélhetősége
szorzás: a tényezők felcserélhetősége
műveletek sorrendje
az összeadás, kivonás kapcsolatai
a zárójel használatának bevezetése
szorzás és osztás kapcsolata
összeg és különbség szorzása, zárójel használata
három és többtagú összegek kiszámítása
ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK

-

megfigyelt mennyiségek, alakzatok jellemzése állításokkal
nyitott mondat kiegészítése
nyitott mondatok két, vagy több változóval
összefüggések rajzról, lejegyzés számokkal
alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz szerepe a nyitott mondat megoldásában
nyitott mondatokat igazzá, hamissá tevő elemek keresése
nyitott mondat felírása ábra alapján
egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatok megoldása
a kisegyszeregy biztonságos ismerete
a számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése
tagok felcserélhetőségének ismerete
fordított műveletek alkalmazása
a műveletek közötti kapcsolatok felismerése
a kapcsolatok kifejezése szóban
nyitott mondat kiegészítése, igazzá tevése
nyitott mondat készítése ábráról
szöveges feladatok értelmezése, megoldása:
- lejegyzés
- műveletek kijelö
lése
- számolás
- ellenőrzés
- válasz megfogal
mazása

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK
-

összefüggések, szabályok felismerése
szabályok megfogalmazása
periodikusság megfigyelése
kreatív gondolkodás
többféle szabály keresése adott elemű sorozatokhoz

GEOMETRIA, MÉRÉS
-

megfigyelés, összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés
tudatos eszközhasználat
sík- és térbeli tájékozódás
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tulajdonságok megnevezése
képről szöveges feladat megfogalmazása
szöveges feladatok megjelenítése, értelmezése, leírása számokkal
becslés, megoldás, válaszadás szóban és írásban
tárgy-, rajz- és jelsorozatok kiegészítése, folytatása adott, vagy felismert összefüggés szerint
egyenletesen növekvő, vagy csökkenő sorozatok
a kapcsolatok szavakkal való kifejezése
sorozat szabályának megfogalmazása szóban
egyszerű tapasztalati függvények
összefüggések keresése az adatok között
„gépjátékok”
függvénytáblázat kiegészítése, készítése, leolvasása
testek válogatása, osztályozása megadott szempont szerint
építések, geometriai tulajdonságok érzékelése
síkidomok másolása, előállítása
tapasztalatgyűjtés egyszerű alakzatokról
egybevágóság fogalmának alapozása
sokszögek néhány tulajdonsága
kerület mérése tevékenységgel
egyszerű tükrözés megfigyelése, tükörkép előállítása adott tengelyre
testek létrehozása másolással megadott egyszerű feltétel szerint
élek, csúcsok, lapok felismerése a kocka és a téglatest esetében
síkidomok létrehozása másolással
csoportosítás, válogatás tulajdonságok szerint

MÉRÉS
-

pontosság elérése, pontatlanság kifejezése
helyes eszközhasználat
a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése
ábrázolási képesség

MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉS

-

hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő összehasonlító mérése
mérés szabványegységekkel (m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc, nap, hét, hónap, év)
adatok gyűjtése, ábrázolása, táblázat, grafikon, oszlopdiagram segítségével
a „biztos”, „nem biztos”, „valószínű”, „lehetséges” fogalmak alapozása tevékenységgel
gyakorlati mérések a tanult egységekkel
a tanult szabvány mértékegységek ismerete, használata

3. évfolyam
SZÁMTAN, ALGEBRA
-

számfogalom bővítése
„mindegyik”, „van olyan”, „egyik sem”, „nem mind” kifejezések használata
a műveleti eljárások kiterjesztése az írásbeli műveletek körére
becslés értelmezése és gyakorlati alkalmazása
számolási készségek analógiájára szóbeli műveletek a magasabb számkörökben
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a gondolkodás fejlesztése többféle megoldás keresésével
számfogalom ezres számkörben
számok helye, közelítő helye a számegyenesen, nagysága, számszomszédai
oszthatóság kettővel, hárommal, néggyel, öttel
számok képzése, számjegyek helyi és alaki értéke
római számok leolvasása, írása I, V, X, D és C jelekkel
számok osztója, többszöröse
számok alakjai
a negatív számok és a törtszámok fogalmának előkészítése tárgyi tevékenységgel
műveletek értelmezése, művelet végzésműveleti tulajdonságok, műveleti sorrend
műveletek közötti kapcsolatok
számolási eljárások szóban: összeadás, kivonás, szorzás, osztás tízzel, százzal; összeadás és
kivonás írásbeli művelettel, írásbeli szorzás egyjegyűvel
biztos számfogalom ezres számkörben
számok írása, olvasása ezerig
számok helyi értékének biztos ismerete, számok képzése, helyi érték szerinti bontása
az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban
a logikai gondolkodás fejlesztése az igaz és hamis állítások megítélésével
megoldási algoritmusok megismerése, alkotása, alkalmazása
szövegek megjelenítése tevékenységgel, ábrázolással
a becslés képességének fejlesztése
matematikai kifejezőképesség fejlesztése
a döntési képesség formálása
a becslő, felismerő és alkotóképesség fejlesztése problémafelvetésekkel

GEOMETRIA, MÉRÉS
-

kreatív gondolkodás fejlesztése
megfigyelés, tulajdonságok számbavétele

összefüggések, kapcsolatok
-

állítások igazságának eldöntése
nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazokon
nyitott mondatok lejegyzése, megoldása
szöveges feladatok értelmezése, megoldása
szöveges feladatról nyitott mondat készítése, többféle megoldási mód keresése
adott szabályú sorozat folyatatása, sorozat szabályának felismerése, megfogalmazása szavakkal
összefüggések felismerése az sorozat elemei között

-

testek szétválogatása egy és két tulajdonság szerint
síkidomok előállítása szabadon
tengelyesen tükrös alakzatok előállítása tevékenységgel
tájékozódás vonalban, síkban, térben
a téglalap és négyzet tulajdonságai: oldalak, csúcsok száma, mérete; összehasonlítás
egyszerű nyitott mondatok kiegészítése igazzá, hamissá
nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése
szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése
a számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése
egyszerű sorozatok szabályának megállapítása
egyszerű sorozat folyatatása
síkidomok előállítása tevékenységgel
téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével

testek, síkidomok, transzformációk
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tapasztalatgyűjtés
a terület, térfogat, szög fogalmának alapozása
a pontosság mértékének kifejezése gyakorlati mérésekben
a matematika és a valóság kapcsolatának építése

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA
-

a kifejezőképesség, logikus gondolkodás fejlesztése
transzformációk, nagyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás

-

kerületmérés körülkerítéssel, területmérés lefedéssel
szög és térfogat mérése
mérés szabványegységekkel: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l, hl; g, dkg, kg, t
az idő mérése
egység, mennyiség és mérőszám kapcsolata
mérés az egységek többszöröseivel
át- és beváltások mérések esetében
a mértékegységek használata és átváltása szöveges és számfeladatokban
adatok megfigyelése, rögzítése, elemzése
a lehetséges és lehetetlen tapasztalati úton való értelmezése
a „biztos”, és „véletlen” megkülönböztetése
mérés alkalmi és szabványegységekkel
a mértékegység és mérőszám kapcsolatának megállapítása
át- és beváltások a tanult mértékegységekkel
a tanult szabvány mértékegységek gyakorlati alkalmazása
a „biztos” és a „véletlen” megkülönböztetése konkrét tapasztalatszerzés útján

mérhető tulajdonságok, mérés

4. évfolyam
SZÁMTAN, ALGEBRA
-

számfogalom bővítése tízezerig
biztonság a szóbeli műveletek végzésében
a becslés és kerekítés önálló alkalmazása
írásbeli műveletek alkalmazásszintű felhasználása

számfogalom tízezres számkörben
-

számok írása, olvasása tízezerig
római számírás
számok bontása, képzése a számjegyek alaki-, helyi-, valódi értékének értelmezése
számok nagysága, közelítő számok, kerekített értékek, halmazok, mennyiségek közvetítésével
a számok tulajdonságai, kapcsolatai, szomszédai, összeg-, különbség-, szorzat-, hányados és
összetett alakjai
törtszámok előállítása
a negatív szám fogalmának tapasztalati úton való előkészítése
a műveletek értelmezése tevékenységgel
becslés, közelítő érték megkeresése
műveleti tulajdonságok kiterjesztése a tízezres számkörre
összeadás, kivonás, szorzás, osztás fejben kerek számok esetében
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szorzás, osztás tízzel, százzal, ezerrel
írásbeli összeadás és kivonás négyjegyű számokkal
írásbeli szorzás kétjegyűvel, osztás egyjegyűvel
a zárójel használata, műveleti sorrend
biztos számfogalom tízezres számkörben
számok helyiérték szerinti írása, olvasása
számok képzése, bontása
számok nagyságának és a számjegyek biztos ismerete
a tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása
szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása
a becslés, az ellenőrzés eszközként való alkalmazása
a helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében
önállóság növelése a feladatok szövegének értelmezésében
megoldási algoritmusok kialakítása és alkalmazása
szöveges feladathoz többféle megoldás keresése
kerekített értékekkel végzett becslés
megoldási terv készítése feladatokhoz, írásbeli válaszadás szöveges feladathoz

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK
-

gondolkodási műveletek körének bővítése
lényegkiemelő képesség fejlesztése
absztrakciós képesség alapozása

GEOMETRIA, MÉRÉS
-

sík- és térgeometriai tapasztalatok szerzése
az alakzat egészének és részeinek érzékelése

összefüggések, kapcsolatok
-

a nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése
a tervszerű próbálgatás alkalmazása
szöveges feladatok értelmezése
alaphalmaz, részhalmaz és kiegészítő halmaz kapcsolatának értelmezése
szöveges feladatok megoldása: értelmezés, adatok kigyűjtése, rendszerezése, modellkészítés, a
probléma megoldása, a válasz megfogalmazása, az eredmény összevetése a valósággal
összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között
számtani sorozatok 10., 20., 100. elemének megállapítása
adatok sorozatba rendezése
hozzárendelések, leképezések

síkidomok, testek, transzformációk
-

testháló kiterítése tervezése, összeállítása: téglatest, kocka
síkidomok előállítása adott feltételekkel
az egybevágóság fogalmának formálása; síkidomok másolása, eltolás, tengelyes tükrözés,
elforgatás
térbeli és síkbeli tükörképek előállítása
nagyítás
a hasonlóság fogalmának tapasztalati előkészítése
szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel szöveges feladat megoldása
nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon
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egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása
megoldási algoritmusok alkalmazása
sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása
a szabály megfogalmazása egyszerű formában
összefüggés felismerése a táblázat elemei között
geometriai alakzatok építése síkban, térben
geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság alapján
transzformációk létrehozása eltolás és tükrözések segítségével
összehasonlítások, viszonyítások

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA
-

tapasztalatok szerzésével későbbi fogalomalkotás előkészítése
a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
a „gyakoriság”, „valószínű”, „kevésbé valószínű” értelmezése konkrét példákon

mérhető tulajdonságok, mérés
-

a hosszúság, űrtartalom, a tömeg és az idő mérése alkalmi és szabvány egységekkel
a terület mérése lefedéssel, kiszámítása a területegységek összeszámolásával, térfogatmérés
kirakással, építéssel
téglalap területének mérése; számolás a kirakást felidéző módon
szögmérés derékszöggel, felével, negyedével
adatok gyűjtése, ábrázolása grafikonon
a véletlen események gyakoriságának megállapítása kísérletek végzésével, ábrázolása oszlopdiagramon
a kísérleti eredmények összevetése a sejtéssel, az eltérés megállapítása és magyarázata
mérés szabványegységekkel
át- és beváltások a tanult mértékegységekkel
számítások a kerület és terület megállapítására
adatgyűjtés táblázatok leolvasásával
példák megfogalmazása a „biztos”, a „lehetséges” és a „lehetetlen” fogalmának használatával

Környezetismeret 1.-4. osztály
Célok és feladatok
Keltse fel a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a
természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, alkotóinak jelenségeinek
felfedezésére. Alapozza meg a környezet értékeit tisztelő, azokat megóvni kész
magatartásukat. Segítse őket tájékozódni a természeti és társadalmi környezetükben.
Ismerkedjenek meg a tanulók lakóhelyük, távolabbi környezetük jellemző anyagaival,
jelenségeivel, illetve azok változásaival, az emberek és környezetük kapcsolatával. Fedezze
fel a természet sokszínűségét, ébredjen rá pótolhatatlan, értékes mivoltára.
A tanulási-tanítási folyamatban – elsősorban- a tanuló lakhelyi, iskolai, települési környezete,
majd hazánk értékeinek megismertetésére, megszerettetésére törekedjünk. Alapozza meg a
hazához, nemzethez tartozás érzését.
A tantárgy fontos feladata, hogy az elemi természettudományos műveltség megalapozása
érdekében a tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez
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és a mindennapi életben való alkalmazásához szükséges képességeit folyamatosan és
rendszeresen fejlessze. Fogalomalkotást személyes tapasztalatszerzéssel készítse elő. Keltse
fel a természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata iránti igényt.
Tanítsa meg a tanulókat egyre nagyobb önállósággal, szabályosan, balesetmentesen
közlekedni, tájékozódni térben és időben. Kiemelt cél az óvatosságra intés.
Nyújtson ismereteket az anyag érzékelhető tulajdonságairól. Segítse észlelni, értékelni
mennyiségi és minőségi változásait. Fejlessze helyes egészségszokásaikat, alapozza meg
önmaga és környezete iránti felelősségérzetüket. Segítse a környezeti harmónia létrejöttéhez
és fenntartásához szükséges magatartásuk kialakulását.
Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzési- feldolgozási és alkalmazási képességek
A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt. Tudjon ismeretekhez jutni a
valóság megtapasztalásával, képi és szöveges ismerethordozók révén. Legyen képes a
természet tárgyait, élőlényeit, jelenségeit megfigyelni. Tanítói irányítással jusson
ismeretekhez a környezet jelenségeinek mérése, egyszerű kísérlete és modellezés által.
Ismerje fel a vizsgálódáshoz, méréshez szükséges eszközöket, használja őket
balesetmentesen.
Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok megadott szempontú csoportosításában;
megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerűen tudja megfogalmazni és tanítói
segítséggel rajzban és írásban rögzíteni. Legyen gyakorlata a tárgyak, élőlények, jelenségek
összehasonlításában. Legyen képes a természet és ember alkotta környezetről szerzett
ismereteit összevetni, csoportosítani, vizsgálódásainak eredményeit elemezni, értelmezni.
Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az
egészséges életkörülményeket. Legyen tudatában annak, hogy felelős a természet védelméért,
becsülje meg környezetének értékeit, ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját
(mentők, tűzoltók, rendőrség, polgári védelem).
Tájékozódás az anyagról
Ismerje meg élő és élettelen anyag néhány jellemző tulajdonságát, azokat tudja csoportosítani.
Legyen tájékozott arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk
egészséges fejlődéséhez és mely anyagok szennyezhetik leggyakrabban környezetünket.

Tájékozódás az időben. Az idő és természeti jelenségek.
Ismerje a napszakok és az évszakok változásait. Tudjon időt mérni. Tudja, hogy az idő
múlásával az élőlények változnak.

Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek.
Tudja viszonyítani a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméretéhez és
szabvány mértékegységekhez. Tudjon tájékozódni lakóhelyén. Ismerkedjen meg az őt
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körülvevő táj jellegzetességeivel, felszínének formáival. Tudja lakóhelye tájképi sajátosságait
összehasonlítani más hazai tájakkal.

Tájékozódás a természettudományos megismerésről.
Tudatosuljon benne, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás,
kísérletezés, mérés útján szerezzük meg. Tudjon írásban válaszolni egyszerű szóbeli és
írásbeli kérdésekre, tudjon önállóan környezetére vonatkozó kérdéseket megfogalmazni.
Tudjon beszámolni saját tapasztalataiból, egyszerű jelenségeket vázlatosan ábrázolni.
Közlekedésben való biztonságos részvétel.
Ismerje a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait, tudja miként kérhet segítséget
veszélyhelyzetben. Alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokásokat és
elvárt udvariassági szabályokat.
Emberismeret, önismeret, honismeret.
Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az
egészségmegőrzés szabályait. Ismerje a korszerű táplálkozás és egészséges életmód feltételeit.
Ismerkedjen szűkebb környezetének emlékeivel, hagyományaival. Gyakorolja azokat a
tevékenységeket amelyek lakóhelye, szülőföldje és hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez,
szeretetéhez vezetnek.
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1. évfolyam


Témakörök, tartalmak

A megismerési módszerek alapozása
-

megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás a tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak
élőlények érzékelhető tulajdonságai körében
tapasztalatok kifejezése élőszóban, rajzban tanítói segítséggel

Az élettelen természet alapismeretei
-

a nap időtartama, napszakok váltakozása, jellemzői
az időjárás elemeinek megfigyelése: napsugárzás, szél, felhőzet, csapadék
a víz megjelenési formái
évszakok jellemző időjárása
évszakok sorrendje, hónapok neve, sorrendje

Az élő természet alapismeretei
-

az élő és élettelen közti különbség
a közvetlen környezetben előforduló gyakori növények megfigyelése(méret, alak, szín, illat,
jellemző részei élőhelye)
Belépő tevékenységek

-

tapasztalatszerzés az osztályteremben és az osztálytermen kívüli séták és kirándulások során
a megfigyelés pontos meg fogalmazása szóban
saját élményekről beszámoló
a tanuló közvetlen környezetében élőlények megfigyelése tanítói irányítással
tapasztalatok rajzos rögzítése
anyagok, tárgyak, képek, szókártyák csoportosítása tetszőleges és megadott szempont szerint
csoportosítási szempont észrevétele
a megismert élőlények, jelenségek felismerése képes könyvek, diaképek, filmek segítségével
feladatértés bizonyítása színezéssel, aláhúzással, összekötéssel
beszámoló a napi időjárásról, a különböző napszakokban történtekről
az időjárás elemeinek és változásainak megfigyelése, rajzos rögzítése
eső, hó, zúzmara, köd, pára dér, jég

-

az időjárás okozta veszélyhelyzetek és a védekezés lehetőségei
napszakok, évszakok, hónapok sorba rendezése
évszakok jellemző időjárásának és a szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzeteknek felismerése
képről (villámcsapás, vihar, áradás)
- évszakokhoz kapcsolódó ünnepek - szüret, Márton-nap, karácsony, húsvét, madarak és fák napja
részvétel a helyi ünneplésben, népszokásban
a tanuló közvetlen környezetében előforduló növények és állatok megfigyelése, érzékszervi
tapasztalatszerzés tanítói irányítással

-

-

elemi ismeretek a növénygondozásról
a közvetlen környezetben élő állatok megfigyelése (méret, alak, szín, szag, hang, mozgás,
táplálkozás, jellemző tevékenység, szaporodás)
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Állatmesék és valóság
Testünk és életműködésünk
-

testünk főbb részei; szervezetünk megfigyelhető ritmusai (szívdobogás, légzés, ébrenlét,
mozgások), érzékszerveink szerepe a környezet megismerésében
az egészség és a betegség
az évszaknak és az időjárásnak megfelelő öltözködés
a tisztálkodás
a leggyakoribb balesetek megelőzésének módja
segítségkérés balesetkor (mentők, tűzoltók, rendőrség)

Tájékozódási alapismeretek
-

saját testhez viszonyított irányok (előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta, jobbra, balra)
az iskola neve. legfontosabb helyiségei, rendeltetésük; az iskola környékének jellemzői

Közlekedés
-

a gyalogosközlekedés legfontosabb veszélyhelyzetei, szabályai (átkelés az út testen, vasúti
átjárón); a közlekedési lámpa és a rendőr karjelzései

Lakóhely ismerete
-

a település (településrész) neve. a tanuló lakóhelyének pontos címe. az iskola pontos címe
a környék nevezetes épületei; lakóhely jellegzetességei
sokféleség bemutatása, a valóságban megfigyelt jellemzők felismerése képen
a közvetlen környezetben lévő gyakori növények, állatok, növényi részek közül néhány
megfigyelése, lerajzolása, egyszerű csoportosítások hasonló tulajdonságaik alapján
növények gondozása az osztályban, iskolakertben, tanítói kérdésre egy-egy élőlény
jellegzetességeinek felsorolása
a mese és valóság összevetése dramatikus helyzetjátékokban
tájékozódás a saját testen; játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek megkülönböztetésére; testünk
működésének, változásainak megfigyelése különböző hatásokra
az óvodai szokások folytatása, a helytelen szokások megbeszélése; játékos, dramatikus helyzet
gyakorlatok a helyes öltözködéssel, a tisztálkodással, a betegséggel, a balesettel kapcsolatban
játékos gyakorlatok, az irányok helyes használata
tájékozódás az iskola épületében, helyiségek rendeltetésének megbeszélése
beszámoló az otthontól az iskoláig vezető útvonalról
az iskola gyalogos megközelítése; közös gyalogos közlekedési élmény megélése, megbeszélése
a gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása dramatikus játékhelyzetekben; szabálytudat
alakítása
az iskola környékének bejárása
ismerkedés a lakóhely jellegzetességeivel

Család
-

tagjai, munkájuk
családtagok és rokoni kapcsolatok, nevük és munkájuk megnevezése, szerepjátékok

671

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
A továbbhaladás feltételei:
-

-

A megfigyelt állatok fő testrészei. Az emberi test részeinek megnevezése. Élő és élettelen
megkülönböztetése életjelenségek alapján. Részvétel a növénygondozásban. Csoportosítás
anyagok és tulajdonságok szerint.
Egészséges életmód (mozgás, pihenés, táplálkozás). Az időjárás legfontosabb összetevőinek
megfigyelése (időjárás, öltözködés).
Ismerje a lakóhelyén használatos közlekedési eszközöket és azok használatát. Alkalmazza a
gyalogos közlekedés szabályait. Úttesten biztonságosan tudjon átmenni. Becsülje meg személyes
és társai holmiját. Személyes tárgyak, játékszerek tisztántartása.

Az értékelés szempontjai:
Hogyan illeszkedik a tanuló a családi, iskolai közösségbe. Igyekszik-e alkalmazkodni az adott
közösség szabály- és normarendszeréhez. Mennyire képes együttműködni társaival,
felnőttekkel. Képes-e pontos megfigyelésre. Milyen a szóbeli kifejtési önállósága színvonala.
Meg tudja-e nevezni családtagjait és azok foglalkozását.
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2. évfolyam


Témakörök, tartalmak

A megismerési módszerek alapozása
-

megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, vizsgálódás a tanulók közvetlen környezetében
lévő tárgyak élőlények érzékelhető tulajdonságai körében
becslések, mérések alkalmilag választott és szabvány mértékegységekkel (m, dm, cm, kg, dkg, l,
dl, óra, perc, nap, hét) tanítói segítséggel
tapasztalatok kifejezése élőszóban rajzban, írásban tanítói segítséggel

Az élettelen természet alapismeretei
-

az érzékszerveink szerepe a környezetünk megismerésében.
a környezetben előforduló anyagok érzékelhető tulajdonságainak (szín, alak, hőmérséklet, felület,
keménység, rugalmasság, íz, szag) megfigyelése
megmérhető és nem mérhető tulajdonságok
anyagok csoportosítása (fa, fém, kelme, üveg, papír, cserép, ásvány)
anyagok tulajdonságai és felhasználásuk, hatásuk közötti kapcsolat
élelmiszerek

Az élő természet alapismeretei
-

a termesztett növények megfigyelése, leírása, vizsgálata. csoportosításuk felhasználásuk szerint.
növényi táplálékaink
egészséges táplálkozás
gyógynövények; gyógyító erejük


-

Belépő tevékenységek

a dolgok érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása
összehasonlítások az érzékletek alapján (nagyobb, hangosabb)
megfigyelések rögzítése írásban
a tanuló környezetében található gyakori tárgyakból gyűjtemények készítése és rendezésük
mérések, mértékegységek használata
a közvetlen és a közvetett tapasztalatszerzés megkülönböztetése
tanítói segítséggel a tanulói tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban
önállóan rövid írásbeli kérdésekre írásbeli válasz adása
rövid szóbeli beszámoló adása nem tanórán szerzett ismeretekből
helyzetelemzéskor kérdések és vélemények megfogalmazása
a tanuló közvetlen környezetében lévő tárgyak és élelmiszerek érzékelhető tulajdonságainak
megtapasztalása
érzékszervi tapasztalatokra épülő felismerő gyakorlatok
érzékelés és mérés alapján: összehasonlítás, sorbarendezés
tulajdonságok és funkció kapcsolata
környezetszennyező anyagok és következményeik
tanítói segítséggel tapasztalatok lejegyzése, rendezése
tapasztalatszerzés előzetesen megbeszélt szempont figyelembevételével
gyűjtőmunka élőhelyek szerint
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tea, főzet, forrázat
gyűjtőmunka beszámoló meghallgatása
állatok élete közötti különbség: vadon élő – tenyésztett; kedvtelésből – társként tartott
Az állatok viselkedésének megfigyelése. Leírása, összehasonlítása

Testünk és életműködésük
-

életműködésünk főbb jellemzői
legfontosabb szerveink és szerepük
a helyes fog- és testápolás
az orvos és fogorvos gyógyító munkája
környezetünk ártalmas hatásai(nap sugárzás, hő, zaj, szennyezett levegő, víz, talaj, erős fény, TV,
élősködők)
fogyatékos és sérült embertársaink

Tájékozódási alapismeretek
-

Út az otthontól az iskoláig. Iskola Környékének megfigyelése (közl. Eszközök, üzletek, szabadidő
eltöltésének helyei, intézmények, érdekes épületek)

Közlekedés
-

a közlekedés illemszabályai. helyes viselkedés járműveken.
gyermekekkel történt balesetek okai, megelőzésük
kerékpáros közlekedés szabályai
közlekedési táblák

Lakóhely ismerete
-

a település és környéke felszínének jellemző formái, vizei
a településhez fűződő hagyományok, mesék, mondák, történetek
a település utcái, házai egykor
lakóinak élete régen és most
az élőlények változásainak megfigyelése az időben (növekedés – fejlődés - pusztulás)
az idő és az életmód kapcsolatának észrevétele (téli álom, költöző madár, lombhullató, több évig
élő növény
ismétlődő jelenségek
élőlények csoportosítása a jellemző jegyek alapján: növény, állat, fás szárú, lágy szárú, emlős,
madár
8-9 éve gyerek helyes napirendje
fogalomalkotás a belső szerveinkről, szerepükről
a fog-és testápolási technikák gyakorlása
játékok: sérülés, betegség, gyógyítás, gyógyulás
segítségnyújtás
tapasztalatgyűjtés az iskola környékén: séta, kirándulás a település környékének nevezetes
helyeire
az iskola környéke nevezetes épületeinek, természeti formáinak megfigyelése, számbavétele, sorba
rendezése
rajz és képgyűjtemények
közös élményszerzés különböző közlekedési eszközökön
veszélyhelyzetek felismerése az iskola megközelítésekor
a település jellemző természeti formáinak megfigyelése, elnevezése
természeti értékeink szépségeinek felfedezése
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helytörténeti bemutatóhely, kiállítás megtekintése
történetek, emlékek, mondák gyűjtése, olvasása
helyi hagyományok ápolása

A továbbhaladás feltételei:
-

-

-

A tanítói kérdések alapján tudjon szóban beszámolni megfigyeléseiről, tapasztalatairól. Tanítói
segítséggel rögzítse tapasztalatait. Ismerje fel a tanult jelenséget rajzról, képről. Csoportosítson
megadott szempont szerint ismert körben.
Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket.
Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja az évszakokat, hónapokat helyes sorrendben.
Nevezze meg az évszak jellemző időjárási jelenségét.
Mutasson be egy élőlényt, sorolja fel jellemző jegyeit.
Tájékozódjon a saját testén.
Ismerje és használja a helyet és a helyzetet jelentő kifejezéseket. Nevezze meg otthona és iskola
közötti veszélyforrásokat, ismerje azok elkerülési módját. Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit.
Ismertesse egyet a település hagyományai közül. Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén.
Egészséges életvitelre, életmódra szoktatás.
Az erdő élővilágának megismerése (az erdő szintjei). Aktív részvétel a növénygondozásban.
Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség szerepét, értesítésük helyes sorrendjét.
Teljes biztonsággal közlekedjen gyalogosként.
Ismerje a tiltó, veszélyt jelző táblákat (alak szín).

Az értékelés szempontjai:
-

Szívesen vállal-e megbízatásokat, azokat teljesíti-e.
Felismeri-e a helyes és helytelen cselekedeteket szituációs játékokban.
Képes-e megfigyelésre, be tud-e számolni a végzett megfigyelésről.
Milyen a szóbeli kifejezés önállósága.
Milyen szintű a tevékenysége (csoportosítás, környezetvédelem, növénygondozás).
Képes-e az időjárás önálló megfigyelésére, az adatok lejegyzésére.
Ismeri-e az életjelenségeket, azok összefüggéseit.
A gyalogos közlekedés helyzeteit tudja elnevezni képről és gyakorlatban.
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3. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Megismerési módszerek alapozása
-

-

megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, vizsgálódás, egyszerű kísérletek végzése a
tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények, érzékelhető tulajdonságaik körében, a
folyamatok nyomon követése egyszerű természeti jelenségek felismerése
becslések egyszerű mérések szabvány egységekkel (m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml,
óra, perc, mp) tanítói segítséggel
tapasztalatok általánosítása
ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem megszerezhető ismeretek forrásaival
(gyermekenciklopédiák, egyszerű képes határozók, térképek, álló és mozgó képek. a tapasztalatok
kifejezése élőszóban, írásban tanítói segítséggel

Az élettelen természet alapismeretei
-

a környezetben előforduló anyagok mérhető tulajdonságai
a változások megfigyelése
a hőmérséklet változása
a halmazállapot-változás a mindennapi életben
időjárási jelenségek és az anyag tulajdonságainak változása
fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése
az olvadás és oldódás megkülönböztetése
vizsgálódás mágnesekkel
éghető és éghetetlen anyagok
az égés mint veszélyforrás
veszélyre figyelmeztető jelek, jelzések


-

Belépő tevékenységek

tanítói segítséggel a tapasztalatok lejegyzése
egyszerű kísérletek megfigyelése és elvégzése
oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a mindennapi tapasztalatok között
mérések, méréssorozatok végzése
tapasztalatok megjelenítése ábrával, rajzzal
saját korábbi tapasztalatok beépítése
gyermekenciklopédiák, könyvek használata adott fel dolgozási algoritmus segítségével
TV műsorok, reklámok és az azokban előforduló helyes és helytelen tájékoztatások megfigyelése,
elemzése
megfigyelések, tapasztalatok mérési eredményének rögzítése írásban önállóan, előzetes
megbeszélés után
mondatok rövid szövegek igazságtartalmának eldöntése tapasztalatok, megfigyelések alapján
rövid, szóbeli beszámoló a megfigyelésekről, tapasztalatokról
tapasztalatszerzés a különböző anyagok halmazállapotainak főbb jellemzőiről
halmazállapot-változás megtapasztalása, feltételeinek előállítása
oksági összefüggés keresése a halmazállapot-változás és egyes hétköznapi jelenségek között
az anyagok változása, annak folyamán megfigyelhető tulajdonságok észrevétele (égés, oldódás,
forrás)
teendők tűz esetén

676

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
-

önmentési gyakorlat

Az élő természet alapismeretei
-

a növények életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata
a környezet változásainak (fény, talaj, időjárás, szennyező anyagok) hatása a növények életére
a növényi élet évszakos ritmusa
az állatok életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata
a környezet változásainak hatása az állatok életére
állatok évszakok szerinti viselkedése
a növények és állatok kapcsolata
helyes viselkedésünk a természetben

Testünk és életműködésünk
-

testünk mérhető tulajdonságai
életünk nélkülözhetetlen környezeti feltételeinek vizsgálata
a környezet változásainak hatása életünkre
egészséges életmód. helyes napirend
az egészség és a sport
a betegség tünetei (rossz közérzet, láz, fájdalom, hasmenés, hányás, vérzés)
a leggyakoribb fertőző betegségek és megelőzésük
védőoltások fontossága
beteglátogatás, betegápolás szabályai
a kuruzslás veszélyei

Tájékozódási alapismeretek
-

útvonalrajzok, térképvázlatok térképszerű ábrázolások ismert terepről.
a valóság térképi ábrázolása jelekkel.
a négy fő világtáj.
az iránytű

Közlekedés
-

a lakóhely jellemző közlekedési eszközei.
helyi és távolsági tömeg közlekedés eszközei.
helyes és helytelen utazási szokásaink
a gyermekek, mint a balesetek okozói
a növények változásának folyamatos megfigyelése
egyszerű kísérletek az életfeltételek bizonyítására
különböző állatok viselkedésének, életmódjának, az élőhelyükhöz és más élőlényekhez fűződő
kapcsolataiknak megfigyelése a valóságban, valamint álló, mozgóképekben
az ember szerepének tisztázása a környezetében élő más élőlények életfeltételeinek alakításában
tetteink következményeinek kutatása
az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése
saját tapasztalatok megbeszélése, összehasonlítása a társakéval
magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, balesetek megelőzése közötti oksági
összefüggések keresése (kézmosás, zsebkendő használat)
dramatikus játék során helyes egészségszokások gyakorlása
a térképvázlaton útvonalak bejelölése, bejárása
szimbolikus jelek alkalmazása
tájékozódás iránytű segítségével
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utazás tömegközlekedési eszközökön
a szabálytudat alakítása
helyes magatartásformák bemutatása, gyakorlása valós helyzetekben
a gyermekbalesetek és a veszélyhelyzetek okainak keresése
kapcsolat keresése a viselkedés és a balesetek között

Országismeret
-

élet a fővárosban és az ország más vidékein.
hazánk fővárosa Budapest
ismerkedés a főváros nevezetes és
a gyermekek szempontjából érdekes épületeivel,
létesítményeivel, helyeivel
közvetlen vagy közvetett tapasztalat szerzés a nevezetességekről

A továbbhaladás feltételei:
-

A tanuló rögzítse írásban a tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek
megfelelő módon. Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról.
Olvassa le helyesen a hőmérőt.
Használja helyesen a tanult mértékegységeket.
Nevezze meg az anyag halmazállapotát, azok néhány jellemzőjét. Közvetlen környezetéből
nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra.
Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat.
Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.
Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlényfajt, sorolja fel az élőlény
életfeltételeit.
Ismerje meg hogyan kerülhetők el a betegségek. Tudjon különbséget tenni az egészséges és a
beteg állapot között.
Állapítsa meg a fő világtájakat iránytű segítségével.
Nevezze meg a felszíni formákat, felszíni vizeket, nevezetes épületeket, közlekedési eszközöket.
Ismertessen egyet a település hagyományai közül.
Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén.

Az értékelés szempontjai:
-

Be tudja-e mutatni lakóhelye jellemzőit, értékeit, érdekességeit néhány mondattal.
Érdeklődik-e régebben élt emberek életmódja, szokásai, hagyományai iránt. Gyűjtőmunkáját fel
tudja-e használni vélemény alkotásához.
Lakóhelyének úthálózatát forgalmi jellemzőivel együtt ismerje. Gyalogos közlekedés teljes
szabályainak ismerete.
Képes-e pontos megfigyelésre jelenségek és folyamatok szóbeli bemutatására.
Milyen szinten képes a tapasztalatok rögzítésére az adatok visszaolvasására.
Milyen szintű a vizsgálódásra használt eszközök alkalmazása.
Ismeri-e a megismert állatok testfelépítését és életmódja közötti összefüggéseket.
Ismeri-e a felszíni formákat.
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4. évfolyam


Témakörök, tartalmak

A megismerési módszerek alapozása
-

-

megfigyelés, csoportosítás, leírás, összehasonlítás, egyszerű kísérletek végzése a tanulók
közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében, a folyamatok
nyomon követése, következtetések egyszerű összefüggések felismerése
önálló mérés a gyakori szabvány mértékegységek alkalmazásával
az ismeretforrások felhasználása a megismeréshez tanítói segítséggel
a tapasztalatok rögzítése élőszóban, rajzban, írásban tanítói segítséggel

Az élettelen természet alapismeretei
-

az otthon tisztasága, szennyező forrásai; környezetünk tisztasága, szennyezettsége
a lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége; szennyező források a környezetben,
a szennyezés hatása az élőlényre, emberre; a megelőzés, védekezés lehetőségei
különválogató hulladékgyűjtés
a környezet szennyeződése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, az önvédelem
lehetőségeinek megismerése


-

Belépő tevékenységek

a tapasztalatok lejegyzése, rendezése, elemzése tanítói segítséggel
folyamatos megfigyelés
méréssor megtervezése, végzése
az egyéni ismeretszerzés megalapozása
búvárkodás a könyvtárban
önálló beszámolók a könyvtári tájékozódás eredményeiről
összefüggő feleletek tanítói kérdésekre, a jelenségek megfigyelésével, okok keresésével
következtetések levonása
folyamatos megfigyelések egyszerű vizsgálatok kísérletek a levegő, a víz, a talaj tisztaságáról
környezetünkből vett vízminták egyszerű vizsgálata
egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére
a lakóhely levegőtisztaságának megfigyelése
levegő- víz- talajvizsgálat érzékszervekkel és egyszerű vizsgáló eszközökkel
jelentőségének felismerése és szükségességének belátása
a lakóhely környezetében előforduló anyagok összetettségének észrevétele
kapcsolat keresése az egyes anyagok tulajdonságai és a környezetszennyezés között
jelenlegi viselkedésünk, szokásaink és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű
összefüggések fel ismerése

Az élő természet alapismeretei
-

-

a tanuló környezetében megfigyelhető élőhelyek jellemzői. az erdő, a füves és vizes élőhelyek
néhány gyakori jellemző növény- és állatfajának jellemzői (mérete, testfelépítése, jellemző részei,
szervei, táplálkozása, szaporodása, változása, ill. viselkedése, alkalmazkodása)
az ember hatása az élőhelyekre
a természet védelmének fontossága, védett helyi természeti értékek
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Testünk és életműködésünk
-

az ember életkori szakaszai a különböző korú emberek szervezetének, életműködéseinek,
viselkedésének összehasonlítása
helyes és helytelen szokásaink
az egészséget károsító szokások kialakulása, veszélye, felkészülés az elutasításra
reklámok hatása életmódunkra

Tájékozódási alapismeretek
-

a domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen; különböző domborzatú tájak, legnagyobb folyóink,
tavaink felismerése Magyarország domborzati és vízrajzi térképén
lakóhely a térképen

-

tájaink képekben

Közlekedés
-

kerékpáros közlekedés szabályai; kerékpározás veszélyei
Utazás megtervezése
Kerékpáros balesetek elkerülése

-

egyszerű összefüggések keresése az élőlény élőhelye, életmódja, testfelépítése között
a helyi környezet és az élőlények környezetalakító hatásának vizsgálata
lakóhelyen megfigyelhető néhány lágy és fás szárú növény, valamint emlős, madár, gerinctelen
állat tulajdonságainak megismerése, ezek táplálékláncba sorolása
annak észrevétele, hogy jelen cselekedeteink befolyásolják a jövőt
kapcsolat keresése az ember és a természet veszélyeztetettsége között
megfigyelés, mérés a testen
mérések rögzítése tanítói segítséggel
dramatikus játékok az életkorok jellemzőiről
reklámok elemzése, hatásuk és a valóság
közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni formáiról és a felszíni vizeiről, valamint a
helyben nem tapasztalható felszíni formákról és vizekről
tájékozódási gyakorlatok a lakóhely térképével, egyszerű tájolóval
elemi szintű tájékozódás Mo. domborzati térképén
lakóhely megkeresése
Magyarország nagytájainak felismerése jellemző képek, leírások alapján
gyakorlatok a kerékpáros közlekedés szabályainak el sajátítására
egyszerű utazás megtervezése menetrend segítségével
veszélyhelyzetek elemzése

-

Országismeret
-

hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben
településtípusok (város, falu, tanya)
népcsoportok kisebbségek hazánkban
híres magyarok, hírük a világban
a lakóhely nevezetes szülöttei

-

lakóhely és környékének természeti és kulturális értékeinek megkeresése a térképen, felismerése
térképről
jellemző képek gyűjtése, rendezése

-
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-

tájékozódás arról, hogy a magyarokon kívül más népek is élnek határainkon belül, és magyarok
élnek a határainkon kívül is
híres emberek fennmaradt emlékeinek felkutatása a lakóhely múltjából

A továbbhaladás feltételei:
-

A tanuló keressen más ismerethordozókat a tankönyvön kívül, és azokból keressen információkat
a tananyaghoz. Legyen képes információ kiemelésére: képről, ábráról, szövegről.
Válaszoljon a tanítói kérdésre néhány összefüggő mondattal.
Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely
környezetéből.
Állattartás örömei és gondjai (etetés, tisztántartás, foglalkozás az állattal).
Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket.
Nevezzen meg környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító
hatásait.
Tudjon méréseket végezni tanult körben az emberi testen, nevezze meg élettani jellemzőiket.
Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét és mi veszélyezteti azt leginkább.
Alapvető összefüggés felismerése az életmód és a szervezet egészségi állapota között (légzésszám,
pulzusszám, testhőmérséklet).
Ismerje a domborzati jelöléseket a térképen.
Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Mo. domborzati térképén.
Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit. Mutassa be lakóhelyéhez közeli kirándulóhely
egyikét (Zselici Tájvédelmi Körzet, Kaposdada).
Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között.
Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket.
Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben.
Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat.
Legyen igényes környezete tisztaságára, óvja, védje azt.
Ismerje családja, saját élete nevezetes eseményeit. Értelmezze a család néhány funkcióját.

Az értékelés szempontjai:
-

A tanuló helye a csoport kapcsolatrendszerében. Alkalmazkodik-e a közösségi élethez.
A gyermek ismerje fel a feladatait a családban.
Milyen tájékozottságot mutat az ország- és népismeret elemi szintű tartalmainak, ismereteinek
körében.
Gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása (jelzőtáblák,
útburkolati jelek).
Udvarias magatartási szokások ismerete a közlekedésben.
Önállóság a megfigyelésben, gondolatok szabatos megfogalmazása.
Megismert növények és állatok pontos leírása, életfeltételeinek megnevezése.
Térképolvasás, tájékozódás színvonala.
Környezetvédelmi tájékozottság.
Testrészek, érzékszervek ismerete, funkciója és a belső szervek szerepe.
Helyes testápolás elsajátítása és helyes táplálkozás ismerete.

Idegen nyelv 4. osztály
Célok és feladatok
A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegen nyelv oktatás alapvető célja lélektani
és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a
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diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főképp a receptív készségek
fejlesztésével.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelv elsajátítás folyamataira épül. A
gyermekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek
megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a
szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában.
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert
tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el.
A kerettanterv 1-4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira,
fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének
fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos
feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem,
név, szín, szám stb.) a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed
(köszönés, mondóka, körjáték, dal). Természetes része a gyerekek órai beszédének a magyar
nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként használnak, a tanár
célnyelvhasználatával párhuzamosan. A követelmények a természetes nyelvelsajátítás
folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén mozognak. Az olvasás és az írás
bevezetésével célszerű várni, míg a gyerekekben felmerül erre az igény.
Fejlesztési követelmények
-

Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát.
Alakuljon ki a tanulóban a pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt.
Fejlődjön együttműködési készsége, tudjon részt venni pár- és csoportmunkában.
Ismerkedjen meg néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával.
Témalista

-

Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása.
Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása; kedvenc állatok;
kedvenc játékok.
Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron; testrészek.
Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei.
Szabadidő, szórakozás: kedvenc sport; gyűjtemények.



Témakörök tartalmak

Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
-

Köszönés, elköszönés
Bemutatkozás
Köszönet és arra reagálás
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs
szándékok
-

Tetszés, nemtetszés

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
-

Dolgok, személyek megnevezése
Információkérés, információadás
Igenlő, vagy nemleges válasz
Tudás, nem tudás

Fogalomkörök
-

Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok
Mennyiségi viszonyok
Minőségi viszonyok
Logikai viszonyok
Szövegösszetartó eszközök

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése

A tanuló megért:
-

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, maximum kétmondatos kérést, utasítást megért, arra
cselekvéssel válaszol
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést
Beszédkészség

A tanuló:
-

hiányos, vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány mondókát, verset, dalt)
tanult minta alapján reprodukál.
Olvasott szöveg értése

A tanuló:
-

felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott néhány szóból álló
mondatot elolvas
ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál
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Íráskészség

A tanuló:
-

felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány
szóból álló mondatokat

Ének-zene 1-4. osztály
Általános követelmények az ének-zene tantárgyban:
1 - 4. évfolyam
Célok és feladatok
Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és
jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás színesíti
a fantáziát, formálja az ízlést, és fogékonnyá teszi a gyermeket más emberek, közösségek és
kultúrák befogadására. A zene megszerettetéséhez az egyes zeneművek élményt nyújtó
megismerésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult légkör, jó iskolai
környezet, valamint a tanulók pozitív viszonya tanítójukhoz. Ezek a zenei élmények alakítják
az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és a zenehallgatási szokásokat.
Az énekhang minden gyermek veleszületett hangszere. ezért az énekes tevékenységek a zenei
foglalkozások alapját képezik. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az
ismeretszerzés tapasztalati alapja. a mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos
éneklés az egymásra figyelés és a közösség formálás mással alig pótolható lehetőségét kínálja.
A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmus játékok és az énekléshez kapcsolódó különféle
mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti az esztétikus, jól koordinált
mozgás, szép testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség kialakítását, illetve erősödését.
Az éneklési kultúra a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei kifejezése az
előadói , karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja. A néphagyománynak és
népszokásoknak, valamint a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos szerepe van a zenei
anyanyelv megismerésében. A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek
elsajátítása megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételeit. a gyermekek csoport
előtti éneklése módot ad az egyéni készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés
kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyerekek fejlesztésére.
A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást és kedvet ébreszthet a rendszeres
hangszertanuláshoz.
Fejlesztési követelmények:

Éneklés


A zene megszerettetése, az éneklési kedv felkeltése
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Az éneklési kultúra kialakítása, fejlesztése (csoportos és egyéni szép éneklés helyes
légzéssel, értelmes szövegkiejtéssel, helyes artikulációval, pontos dalkezdéssel és
zárással jó ritmusban a dalok hangulatának megfelelően)
Énekes játékok, táncos dallamok előadása mozgással, tánclépéssel, esetleg tanult
vagy rögtönzött koreográfiával
Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és kottából
Könnyű kétszólamú művek éneklése

Zenei hallás




Zenei hallás fejlesztése a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó - és dinamikaérzék
kialakítására irányul
Zenei emlékezet és képzelet fejlesztése (a hang tulajdonságai, hangszerek
hangszíne, hangközök)
Zenei élmény szóbeli, vizuális, mozgásos megjelenítése

Zenei írás - olvasás




Ritmikai és dallami elemek megismerése, felismerése, megszólaltatása ritmus és
szolmizációs jelek alkalmazása kézjelről, kottaképről
Ismert dalok szolmizált olvasása és felismerése
A megismert szolmizált hangok éneklése dalokban, motívumokban, írása tanult dó helyekkel

Zeneértés




Meghallgatott zeneművek felismerése, megnevezése
Az emberi hangszínek, hangszerek hangszínének megkülönböztetése
A zenei karakterek különbségének, kifejező erejének megfigyelése

1. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Éneklés
-

magyar népi mondókák és gyermekjátékok, népdalok
ünnepkörök dalai (mikulás, lucázás, karácsony, márc. 15., anyák napja)
művészi értékű komponált gyermekdalok

Zenehallgatás
-

tárgyi, környezeti zajok, zörejek
énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres feldolgozások
karakterdarabok figyelemmel kísérése
Tanult magyar népzenei anyag, eredeti felvételen
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Improvizáció
-

Dallammodellként tanult mondókák, gyermekversek, énekes játékok
tanult dallami elemek

Zenei ismeretek
-

tartalmaknál részletezve, címszavak szerint
egyenletes lüktetés
motívumhangsúly, ütemsúly
kettes ütem
elemi ritmusértékek (negyed és szünet, páros nyolcad)
ritmusvisszhang - felelgetős
ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel

Belépő tevékenységek
-

-

dalos játékok előadása
éneklés szöveggel emlékezetből
ismert dallamfordulatok kézjeles
Éneklése tanári irányítással
dalok, mondókák ritmusának hangoztatása
megfelelő tempóválasztás és tempótartás
helyes testtartás, levegővétel
megadott hangmagasság felismerése, átvétele
dinamikai ellentétpárok (halk - hangos) megkülönböztetése
Alapvető tempókülönbségek (gyors - lassú) összehasonlítása
1 - 2 perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal feldolgozása), hangszínhallás fejlesztése:
- emberi hangfajták hallás utáni megkülönböztetése (gyermek, női, férfi)
- hangszerek felismerése hangzás alapján (ritmushangszerek, metallofon, furulya zongora,
hegedű) zenei karakterek hallás utáni figyelése
énekes és ritmikus variációs játék elemi ritmusértékek felhasználásával
énekes párbeszéd visszhangjáték, névéneklés
ritmus és dallammotívum variálása
dalismeret
ritmikai
magas - mély képzet
pentaton, dallamelemek
szolmizációs szótagok (szó-mi, lá-szó-mi)
a vonalrendszer ismerete
tanult pentaton dallamelemek
szolmizációs szótagok (kézjel, betűkotta, hangjegy)
elhelyezés vonalrendszerben
pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá alaphanghoz viszonyított értelmezéssel)
hangos - halk, piano - mezzoforte - forte (p - mf - f)
tempó: gyors – lassú
ritmushangszerek; gyermek-, női-, férfihang; metallofon, zongora, hegedű, furulya
dallami
olvasás – írás
tonalitás
előadási
hangszín
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A továbbhaladás feltételei
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az első
és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.

2. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Éneklés
-

újabb népi mondókák, népi gyermekjátékdalok, népszokások
magyar és rokon népek dalai
nemzetiségi és etikai kisebbségek dalai
ünnepkörök dalai (új esztendő, farsang, húsvét, iskolai ünnepek)
műdalok (az életkornak megfelelően válogatva)

Zenehallgatás
-

ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó szerelvények (vokális - hangszeres)
magyar (tanult kisebbségi) és rokon népek népzenei felvételei
gyermekdalok és magyar népzene feldolgozásokban
cselekményes zenék

Improvizáció
-

dallammodellként:
magyar gyermekdalok
népzenei és műzenei énekes anyag
olvasógyakorlat

Zenei ismeretek
-

félértékű hang és szünete
ritmusosztinátó, ritmuskánon
ritmushangszerek
pentaton dallamhangok (lá-szó-mi-ré-dó-alsó lá)
olvasás – írás
Belépő tevékenységek

-

népi gyermekjátékok, népszokások előadása
éneklés osztinátóval, egyszerű tánclépéssel
ritmuskánonok megszólaltatása csoportosan
zenei hangsúlyok kifejezése az énekes előadásban
pentaton dallamok éneklése, tanulása kézjelről
dallamváltozatok felismerése hallás után
újabb zenei együttesek és felismerésük hangzás alapján (gyermekkar; vonós - , fúvószenekar;
hegedű, fuvola, fagott)
különböző karakterek, hangmagasságok hallás utáni megfigyelése
egyszerű zenei kérdés - felelet motívumpár hallás utáni felismerése
ritmusosztinátó szerkesztése és előadása
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-

ritmusfelelgetős
ritmuskíséret rögtönzése (kötött pl: osztinátó és szabad)
irányított improvizáció a zenei kérdés-felelet formájára
ritmika
dallam
az újonnan belépő pentaton dallamhangok (kézjel, betűkotta, hangjegy)
első alsó pótvonal
pentaton hangkészlet elhelyezése különböző magasságokban az öt vonalon
olvasógyakorlatok
tonalitás
forma
hangszínpentaton fordulatok (dó, vagy alsó lá hanghoz viszonyított értelmezéssel)
lá és dó pentaton, átmenő fá és ti hangkészletű dallamok
zenei kérdés - felelet, motívumpár
gyermekkar; fúvós- és vonós zenekar; hegedű, fuvola, fagott

Értékelés
Az éneklés értékelése:

Közösségi és egyéni (a dalok hangulatának, ritmusának megfelelő előadás) teljesítmény
alapján ösztönző, segítő osztályzattal
Zenei ismeretek értékelése:

Folyamatos megfigyelés - szövegesen és osztályzattal is.
Szempontjai:
-

ritmus és dallam motívumok felismerése, reprodukálása, illetve önálló lejegyzése
dalszöveg és játék ismerete
hangok elhelyezése a vonalrendszerben
pótvonal alkalmazása
betűs kotta másolása

A továbbhaladás feltételei
Éneklés

-

20 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal csoportos éneklése emlékezetből
gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete
tanult népszokások ismerete
kifejező éneklés
egyenletes, lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás
együttműködés csoportos éneklésben, népi játékban
dallammotívumok csoportos éneklése szolmizációs kézjelről
Zenehallgatás

-

vokális és hangszeres hangszínek felismerése
vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése egymástól
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Improvizáció

-

saját név megjelenítése (ritmikai, dallami)
Zenei olvasás - írás, zenei ismeret

-

a tanult ritmus értékek (negyed, negyed szünet, páros nyolcad, felérték és szünetjel) felismerése és
megszólaltatása kottaképről
a vonalrendszer ismerete
tudjon dalritmust és a már tanult pentaton relációkat olvasni és kottába írni tanári irányítással

3. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Éneklés
-

szerepjátszó gyermekjátékok, magyar népdalok, népszokások dallamanyagának bővítése
európai gyermekdalok
nemzetiségi és etnikai kisebbségek újabb dalai
újabb műdalok
ünnepkörök dalai (tavaszi népszokások, lucázás)
iskolai ünnepek újabb dalai
könnyű kánonok

Zenehallgatás
-

eredeti népzenei felvételek (kisebbségi és nemzetiségi is)
cselekményes zenék
nőikar, férfikar, vegyes kari művek
műzenei szemelvények

Improvizáció
-

dallammodellként:

olvasógyakorlatok
magyar népzene, műzene, más népek dalai
Zenei olvasás – írás
-

olvasógyakorlatok
magyar népdalok
életkornak megfelelő műdalok
Belépő tevékenységek

-

népi gyermekjátékok összekapcsolása táncos mozgáselemekkel, tánc párban
alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés
több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből
népdalkánonok csoportos előadása
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kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása
ritmushangszerekkel kísért éneklés
az eddig tanult zenei kifejezőeszközök alkalmazása
hangulatok, előadásmódok (parlando), karakterisztikus elemek megállapítása
tartalom és zenei kifejezőeszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenékben
hangfajok (nőikar, férfikar), kórustípusok hallás utáni megnevezése
hangszerek hallás utáni azonosítása (kürt, üstdob)
variációk (szaporítás - ritkítás) szerkesztése
játékok a dinamikával és tempóval
hiányzó ritmus - vagy dallammotívum pótlása
azonos dallamhoz különböző befejezés rögtönzése
dallam kiegészítés
az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése kottaképről
utószolmizálás
daltanulás kézjelről és betűkottáról
új ritmusmotívumok és dallammotívumok leírása tanári irányítással

Zenei ismeretek
-

egész értékű hang és szünete
átkötött hang
önálló nyolcad és szünete
szinkópa
4-es ütem
kétszólamú ritmus gyakorlat
felső dó, alsó szó
dallamosztinátó
belépő új dallamhangok, ritmusértékek és képletek (kézjel, betű, hangjegy)
alkalmazkodó ritmus
tempo giusto, parlando, legato – staccato
magyar népdalok sorszerkezete
kürt, üstdob
női kar, férfi kar, vegyes kar
ritmikai
dallami
olvasás – írás
előadásmód
népzene
hangszín

Értékelés
Éneklés

-

helyes, tiszta éneklésre serkentő, folyamatos
a dalok előadásának módját érintő egyéni teljesítmény minősítése jeggyel
Zenei ismeretek és zenehallgatás

-

Szövegesen és érdemjeggyel folyamatos megfigyelés alapján

Szempontok:
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közösségi munka
fejlődés elismerése
dalfelismerés motívumokból
lejegyzés önállóan közös előkészítés után
ritmikai elemek felismerése, reprodukálása, ritmusírás
-

osztályszinten - zenei részletek közös szereplőinek felismerése, zenei hangzások elkülönítése
szóló és zenekari hangzás közötti különbség felismerése
meghallgatott zeneművek fő témáinak ismerete

A továbbhaladás feltételei
Éneklés

-

további 10 - a tartalom címszó alatt felsorolt - dal közös éneke emlékezetből
tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazása tanult dalokban
Zenehallgatás

-

az újonnan megismert hangszerek megnevezése hangzás alapján
kórustípusok hallás utáni felismerése
Improvizáció

-

azonos dallamhoz befejezés rögtönzése
Zenei írás - olvasás, zenei ismeret

-

ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint
megismert dallamrelációk felismerése kottaképről

4. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Éneklés
-

újabb magyar népdalok (eltérő stílusrétegből)
európai népdalok
nemzetiségi és etnikai kisebbségek újabb dalai
egyházi népénekek
jeles napok, ünnepkörök dalai (betlehemes játék, virágvasárnap kiszehajtás, húsvét)
iskolai ünnepek újabb dalai
könnyű kétszólamúság (kánonok, bicíniumok)
Himnusz
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Zenehallgatás
-

karművek (tanult énekes anyag vegyes kari feldolgozásai)
népdalfeldolgozások (giusto karakter), a szülőföld dalkincse
hangszeres karakterdarabok
műzenei szemelvények

Improvizáció
-

dallammodellként

tanult ritmikai és dallami elemek, olvasógyakorlatok
magyar népdalok és más dallamok
zenehallgatási szemelvények
Zenei olvasás - írás
-

tanult dalanyag
öt - lés hétfokú olvasógyakorlatok

Zenei ismeretek
-

pontozott fél kotta és szünetjele
nagy éles - nyújtott ritmus
3-as ütem, váltakozó ütem
Belépő tevékenységek

-

fokozatos halkítás - erősítés műzenei példákon, a zenei mondanivaló kifejezésére
bicíniumok csoportos előadása
szolmizált éneklés
hétfokú dallam éneklése szolmizálva, kézjelről
ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az eddig tanult ritmusérzékekkel és - képletekkel a tanult
ütemformákban
éneklés az eddig tanult tánclépésekkel, páros tánc fogás módjai
a vegyes kar szólamainak felismerése és megnevezése
hangszerismeret bővítése: klarinét, cselló
a zeneművekben megszólaló ismert hangszerek megnevezése
fokozatos halkítása, erősítés (crescendo - decrescendo) megfigyelése műzenei példákon
variációs készségfejlesztés a megismert ritmikai és dallami elemekkel
ritmuskíséret rögtönzése ismert dallamhoz az újonnan tanult ritmusokkal
rögtönzés tanult népdalok mintájára (kezdő sorának megtartásával)
mozdulatrögtönzés a zenehallgatáshoz
a tanult ritmusképletek felismerése, olvasása kottaképről és írása
dallamolvasás fá és ti hangokkal
hétfokú dallamfordulatok kottaképi elhelyezése
ritmikai
fá és ti hangok, hétfokúság
belépő új szolmizációs hangok kézjele, betűjele, elhelyezés relációkban a vonalrendszerben
ismert hangkészletekben kottaolvasás tanári irányítással
prima volta - secunda volta
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-

pentachord, hexachord

-

népdalformák
crescendo – decrescendo
klarinét, cselló
vegyes kar szólamai

-

dallami
olvasás – írás
tonalitás

-

forma
előadásmód

-

hangszín

Értékelés
Osztályzattal

-

újonnan tanult 10 dal ismeretének ellenőrzése, értékelése (dallam és szöveg könyv nélkül)
zenei elemek 8 ritmikai és dallami) felismerése, közös reprodukálás, dallamírás, ritmusírás
emberi hangok, tanult hangszerek felismerése
Szóban

-

folyamatosan állandó megfigyelés alapján ösztönözve a tanulókat

A továbbhaladás feltételei
Éneklés

-

további 10 magyar népdal, műdal közös éneklése emlékezetből
a himnusz éneklése pontos szöveggel
iskolai ünnepélyek dalainak éneklése
Zenehallgatás

-

a meghallgatott zenés mesék felidézése
zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése
tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban
Improvizáció

-

ritmussor szabad és adott szempontok szerinti rögtönzése (maximum nyolc ütem terjedelemben)
Zenei olvasás - írás, zenei ismeret

-

tudjon ismert dalokat tanári segítséggel szolmizálni
a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről, hármas
ütemben is
tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói segítséggel
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Rajz és vizuális kultúra 1-4. osztály
Célok és feladatok
A tantárgy átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata vizuális
megismerő, befogadó, alkotó képességeik fejlesztése, a kommunikáció köznapi, művészi,
műszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése.
Lehetővé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világában
való eligazodást és személyes alkotói utak bejárására bátorít. Fejleszti síkbeli, térbeli
ábrázoló, kifejező, közlő, alakító, konstruáló képességeiket; feladata a látás és a kéz
intelligencia kiművelése. A tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a tanulók
kritikus befogadási képességének megalapozása. Az általános nevelési célokhoz a kreativitás,
a problémafelismerő és –megoldóképesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a
nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával járul hozzá.
A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt
be, jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás
formálásához. Esztétikai érzékenységük fejlődését a manuális munka, a látványélmények és a
bemutatott műalkotások szolgálják. A tanítás során a kerettantervi követelmények
leghatékonyabban a több –témakör szempontjait magába foglaló komplex feladatokkal
teljesíthető.
Fejlesztési követelmények:
-

-

legyen képes a gyermek gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel a megismert
technikák egyre jártasabb használatával megjeleníteni
értse a műalkotások, képi közlések, tárgyak életben betöltött szerepét
tudjon a térben tájékozódni, tudja a maga számára értelmezni a tankönyveiben, környezetében
található vizuális közlő, eligazító jeleket
általános nevelési követelmény a saját és mások munkájának megbecsülése, a kultúra és a
környezetvédelem fontosságának megértése, az esztétikai élmények iránti nyitottság, törekvés az
értékes és az értéktelen megkülönböztetésére.
legyenek képesek alkotásaikat segítséggel értékelni, elemezni, társaik teljesítményeit is
figyelemmel követni
legyenek képesek vizuális emlékezetük megtartó erejére építve az ábrázolás-alakítás során vizuális
esztétikai képzetekkel végzett gondolkodási, képzeleti műveletekre

A vizualitás nélkülözhetetlen a többi érzékszerv tapasztalatainak rendezésében, a tanulásban,
a művelődésben, a mindennapi életben. Általa sajátítja el a tanuló a vizuális információk
formáit és ismeri meg lelőhelyeit.

1. évfolyam
Belépő tevékenységformák
-

személyes élmények, látvány, történet kifejezése síkban és térben, rajzolással festéssel,
mintázással
műalkotások, illusztrációk szemlélése, megbeszélése
látványok megfigyelése és értelmezése
vizuális jelek felismerése, megértése
tárgyak csoportosítása, rendezgetése, formájuk és rendeltetésük megfigyelése
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-

tárgykészítés, díszítés, környezetalakító tevékenység



Témakörök



Tartalmak

Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció

Nyelv
-

formák, vonalak és színek használata, megnevezése
kiemelés mérettel és színnel
képi elemek helyének meghatározása és rendezése

Alkotás
-

élmények személyes hangú kifejezése rajzokban, festményekben
szépirodalmi téma megjelenítése síkban, térben

Befogadás
-

tanulói munkák és műalkotások szemlélése
szépirodalmi illusztrációkon a cselekmény és a szereplők jellemzőinek összekapcsolása

Nyelv
-

vonalak és foltok képeken és ábrákon
a jelek vizuális tulajdonságai

Alkotás
-

tárgyak, élőlények témába ágyazott ábrázolása legjellemzőbb vonásaik megragadásával

Befogadás
-

elemi térviszonyok megfigyelése
testmozgások, gesztusok legfontosabb jellemzőinek megállapítása

Tárgy- és környezetkultúra
Technikák

Nyelv
-

forma- és színismétlések, ritmusok
tárgyak térbeli helyének meghatározása
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Alkotás
-

egyszerű tárgyak készítése elképzelés alapján és mintakövetéssel
díszítés, a környezet szépítése

Befogadás
-

tárgyak formája és rendeletetése közötti összefüggés felfedezése
tárgyak csoportosítása rendeltetésük, színük, formájuk, anyaguk szerint
ceruza-, filctoll-, kréta- és ecsetrajz
vízfestés
anyagalakítás, hajtogatás, vágás
nyomatkészítés

Továbbhaladás feltételei
Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt,
az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.

2. évfolyam
Belépő tevékenységformák:
-

egyéni élményfeldolgozás
a kifejező eszközök árnyaltabb alkalmazása
műalkotások megismerése, alkotók és művek megnevezése
ábrázolás közvetlen szemléletre támaszkodó emlékezet alapján
képzetépítés, az egyéni formakincs gyarapítása
tárgyformálás, díszítés, forma és rendeltetés viszonyának tapasztalati megismerése



Témakörök



Tartalmak

Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció

Nyelv
-

árnyaltabb vizuális minőségek
formák, színek szimmetrikus elrendezése, egyensúly

Alkotás
-

elképzelt jelenet ábrázolása rajzban, festményben, szoborban
művészeti élmény (pl. bábszínház) megjelenítése síkban, térben
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Befogadás
-

a legismertebb festészeti műtípusok megismerése, felismerése
a körplasztika és dombormű jellemzőinek összevetése
néhány festmény és szobor alkotójának, a műcímének megnevezése

Nyelv
-

a síkbeli ábrázolás elemei (pontok, vonalak, foltok, színek)
a vonalfajták

Alkotás
-

élőlények, tárgyak ábrázolása szemlélet és emlékezet alapján
mimika, grimasz tanulmányozása, megjelenítése az élményfeldolgozásban
változások tudatosan megfigyelt vizuális jellemzőinek megjelenítése
saját információközlő jelek létrehozása (pl. tornazsák megjelölése)

Befogadás
-

karakteres emberi gesztusok olvasása
élőlények, tárgyak adott szempontok szerinti vizsgálata

Tárgy- és környezetkultúra
Technikák

Nyelv
-

funkcionális és díszítő formálás, a díszítés mintái, elemei

Alkotás
-

környezetalakító tevékenység
tárgyak készítése könnyen alakítható anyagokból

Befogadás
-

tárgyak megadott szempontok szerinti csoportosítása, vizsgálata
ceruza-, filctoll-, golyóstoll-, kréta- és ecsetrajz
papírvágás, ragasztás
nyomtatás, nyomhagyás
konstruálás talált tárgyakból

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások:
Első, második osztályban:
 Steindl Imre: Országház
 Medgyessy Ferenc: Anyaság
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Szőnyi István: Este
Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja
Ferenczy Noémi: Noé bárkája – gobelin – részlet
cifra szűr, bölcső, csengős népi játék

Továbbhaladás feltételei:
-

élményeit szabadon jelenítse meg síkon és térben, használja kedvelt színeit, rajzi formáit
kapcsolódjon be a látványok, műalkotások, iskolai munkák megbeszélésébe, tetszésítéletét szóban
is tudja megfogalmazni
rajzaiban legyen képes az alapvető térviszonyok jelölésére
tudjon elkészíteni egyszerű tárgyakat, díszeket saját elképzelése, vagy minta követése alapján
tudja használni az eszközöket
tudjon színezni, festeni, agyagból, vagy gyurmából mintázni
legyen képes élményeinek, elképzeléseinek árnyalt vizuális megjelenítésére
tudja értelmezni környezete emberi gesztusait, fogja fel a tájékoztató, felhívó jelek üzenetét
ismerje fel a megismert műalkotások típusait, a megismert művek közül legalább egynek-egynek
tudja megnevezni alkotóját is

3. évfolyam
Belépő tevékenységformák
-

események illusztrációja, történetek kifejezése képsorozatokban
műalkotás vizsgálata adott szempont szerint
műfajok és műtípusok ismerete, műélmény megfogalmazása
nézetek alkalmazása a térábrázolásban
tárgyábrázolás megfigyelés alapján
mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése
ábra és üzenet kapcsolatának vizsgálata
térkép, alaprajz megértése
önálló tárgykészítés adott rendeltetésének megfelelően
mai és régi tárgyak formájának, funkciójának összevetése
a lakóhely egy jelentős emlékének, közgyűjteményének megismerése
könyvtárhasználat



Témakörök



Tartalmak

Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció

Nyelv
-

az ábrázolási szándék, a vizuális nyelvi elemek és az elrendezés viszonya
vonal-, folt-, forma- és színritmusok
komponálás különböző formákban
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Alkotás
-

térviszonyokat és mozgást kifejező ábrázolások a téma feldolgozásában
események, történetek illusztratív jellegű elbeszélő ábrázolása
átélt művészeti események feldolgozása síkban és térben

Befogadás
-

műalkotás olvasása, műélmény megfogalmazása
egyes képzőművészeti műfajok és műtípusok jellemzőinek elemzése
könyvtárhasználat, elérhető helytörténeti vagy közgyűjtemény felkeresése

Nyelv
-

a folt a felület betöltésének eszköze
forma egyszerűsítése foltra

Alkotás
-

elképzelt tér ábrázolása felülnézetből, esetleg makettjének közös elkészítése
változások, folyamatok, jellegzetes állapotok, helyezetek ábrázolása képsorokkal

Tárgy- és környezetkultúra
Technikák

Befogadás
-

egyszerű alaprajzok és térképek olvasása, értelmezése, összevetésük a valós terekkel
történés sorrendjének értelmezése fázisrajzok alapján
a fázisrajz és a folyamatábra rendeletetése
képi információk értelmezése: egyszerűség, érthetőség, a jelek és a jelentés viszonya

Nyelv
-

a használati tárgyak külső megjelenésében látható jelentés; ennek kifejező eszközei
a tervezés és eszköze a vonal

Alkotás
-

az egyszerű tárgyalkotó folyamat végigvitele: ötlet, elkészítés, kipróbálás
környezetalakító tevékenység

Befogadás
-

a jelen és a múlt néhány tárgya és a lakóhely jellegzetes építményeinek elemzése
a tárgyalkotás, konstruálás lépései, folyamata
az alaprajz fogalmának megismerése értelmezése
rajzolás rosttollal, krétával, ceruzával
a mintázás újabb technológiai változatai: építés lapokból szabásminták alapján
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-

kollázstechnikák
ismeretek a megismert műalkotás-technikákról: akvarell, olajfestmény, kő-, agyag-, bronzszobor

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások:







füstös konyha
matyó tisztaszoba
mai lakóház külső és belső képe
Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum
Ferenczy Béni: Játszó fiúk
Paul Cèzanne: Csendélet

Továbbhaladás feltételei
-

aktívan vegyen részt a műalkotásokkal való foglalkozásban, és tudja megfogalmazni műélményét
a bemutatott műalkotások közül legalább három-három festményt, szobrot ismerjen fel s ezeket
szerző és cím szerint tudja megnevezni
feladataihoz használja a könyvtár művészeti könyveit
ismerje és nevezze meg lakóhelyének egy-egy nevezetes épületét, köztéri szobrát
rendelkezzen helytörténeti vagy közgyűjteményben szerzett élménnyel

4. évfolyam
Belépő tevékenységformák
-

ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás kiemeléssel
vizuális nyelvi elemek árnyalt alkalmazása
a gondolat, hangulat kifejezéséhez az eszköz megválasztása
műalkotások hatása, témája és technikája közötti összefüggés jellemzőinek felismerése
népművészeti tárgyak megismerése
a térábrázolás új eleme a közvetlen megfigyelésen alapuló forma és szín tanulmány, a takarás
megfigyelése, a dinamikus mozgásábrázolás
nézetrajzok, útvonalrajzok, térképek készítése
tárgyelemzés, épületelemzés az anyag, a rendeltetés és a forma kapcsolatának feltárásával



Témakörök



Tartalmak

Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció

Nyelv
-

ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt
a színek hangulati hatása
kiemelés forma- és színminőséggel
egyensúly és feszültség, szimmetria és aszimmetria
komponálási, kifejezési eljárások gondolkodási módszerei
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Alkotás
-

élmények, emlékek feldolgozása közös alkotásokban
képek, tárgyak jelentésmódosítása formaátírással, átszínezéssel, megszemélyesítéssel

Befogadás
-

egyes képzőművészeti műtípusok jellemzői
képzőművészeti alkotások leírása, és a mű típusából adódó hatás értelmezése
festmény, grafika és szobor szerzője, címe, műfaja, technikája, műtípusa
a múzeumok szerepe
az elérhető közgyűjtemények, kiállítások megtekintése
könyvtári munka

Nyelv
-

a vonal kiemelő szerepe, vázoló vonalak, a körvonal, vonalrendszerek, szerkesztett és szabadkézi
vonalak
a sötét-világos, hideg-meleg színkontrasztok figyelemfelhívó jellege

Tárgy és környezetkultúra
Technikák

Alkotás
-

modellek rálátásos ábrázolása megfigyelés alapján
jelalkotó forma-, vonal- és színredukciók

Befogadás
-

térkifejezési módok
a felülnézet
magyarázó rajzok, folyamatábrák
vizuális közlő jelek funkciója; olvasásuk, üzenetük értelmezése
színismeretek összefoglaló áttekintése
ábra és látvány kapcsolatának elemzése

Nyelv
-

a tárgyakat használó egyéni stílusa, formajegyei
az épület külső kifejezőeszközei

Alkotás
-

egyszerű tárgy, épület modellezése

Befogadás
-

az épített környezet és egyes épülettípusok elemzése
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-

köznapi és ünnepi tárgy elemzése a forma legegyszerűbb összefüggésének bemutatásával
a helytörténeti gyűjtemények, közgyűjtemények rendeltetése
kollázs és montázs: fonás, madzagszövés, gyöngyfűzés
művészeti technikák ismertetése a megismert műtípusok kapcsán

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások:














mai lakóház belső és külső képe
hímes tojás
mézeskalács báb
aratókorsó
tálak
miskakancsó
magyar koronázási jelvények
Hősök tere
Vajdahunyad vára
Ligeti Miklós: Anonymus
Götz János: Szarvas
Michelangelo: Ádám teremtése
Fényes Adolf: Babfejtők

Továbbhaladás feltételei:
-

legyen jártas a műalkotások közös elemzésében, formáljon önálló véleményt, tetszésítéletét
indokolja
ismerje a képzőművészet több műtípusát
ismerjen fel, nevezzen meg művészeti ág, cím és alkotó szerint az elemzett alkotások közül
legalább három-három művet
a könyvtár művészeti albumait önállóan tudja használni
rendelkezzen alapvető színismeretekkel, színhasználati jártassággal
legyen képes az elemzett mindennapi tárgyak, eszközök formája és funkciója közötti kapcsolat
felismerésére
az életkornak megfelelő jártassággal készségszinten tudja alkalmazni a tanult technikákat és
ábrázolási módokat
alakuljanak ki készségei az egyszerű, eszköz nélküli és kéziszerszámmal végzett anyagalakításban

Technika és életvitel 1-4. osztály
A tantárgy feladatai az 1-4. évfolyamokon
A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati
tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok és a
belőlük készült tárgyak közt. A ház körüli hagyományos és kézműves technológiák ismerete.
Az adott lakókörnyezet előnyeinek és hátrányainak felismerése.
Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méretazonosság megállapítása. Önálló tervezés és
kivitelezés az építésben és tárgyalakításban. Tervek, elképzelések rajzi megjelenítése egyéni
elképzelés szerint. A munkaeszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használata.
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A szárazföldi, vízi és légi közlekedés története, ezek szerepe. Kerékpározás forgalomtól elzárt
területen, megismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Balesetmentes szabadidő
töltés és játék.
Környezetkímélő és a természetet szerető életmód kialakítása.
Fejlesztési követelmények:
Feladatok és tevékenységformák

A szükségletek és lehetőségek felismerése
-

tervezési és technológiai tevékenységek szükségességének felismerése

Tervezés
-

részletes tervek elkészítése, és ehhez szükséges elméleti alapok átgondolása és ezek alapján reális,
megfelelő és megvalósítható terv kidolgozása.

A munka megszervezése és kivitelezése
-

egyszerű tárgyak, szerkezetek, berendezések létrehozása, kivitelezése
a szükséges források és folyamatok ismerete és gyakorlott használata

Értékelés
-

saját és mások terveinek, technikai rendszereinek megértése, megvitatása, eredményeinek,
hatásainak értékelése
más korból vagy kultúrából származó rendszerek működésének összehasonlítása

készségek fejlesztése
A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és
munkafázisok megtervezésével, valamint a végrehajtás és az eredmény együttes értékelésével
nagymértékben javítja a tanuló beszéd- és kifejezőkészségét. A műszaki ábrázolás és
kommunikáció a tanulók képolvasási, logikai és rajzolási készségét, a tervezés a számolási
készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab vagy rendszer elkészítése a manuális
készséget fejleszti.
Képességek fejlesztése
A szükségletek és lehetőségek felismerése, és a munka elvégzése a tanuló koncentráló,
problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési, elemző, szintetizáló, rendszerező és
összpontosító képességét fejleszti.
Emellett növeli a kreativitást, a kézügyességet és pontosságra való igényt, továbbá elősegíti a
jó térlátást, a tájékozódást a térben és a síkon.
Az értékelés segít a kritikus önértékelés és mások helyes megítélésének képességét kiformálni
és rászoktat az ellenőrzés igénylésére.
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1. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Anyagok
-

ismerkedés az anyagokkal
az anyagok tulajdonságainak vizsgálata érzékszervvel

Az anyag felhasználása. Kézművesség
-

összefüggések felismerése az anyagok tulajdonságai és a belőlük készíthető tárgyak között az
anyagok alakítása során (pl. papír tépése, sodrása, ragasztása)
kézműves szakmák azonosítása (pl. fazekas, kosárfonó, kötélverő, kádár, bognár)

Mérés
-

becslés, mérés, egymás mellé rendezés, azonos méretre alakítás

Közlekedési ismeretek
-

a közlekedésben való részvétel gyakorlása, figyelmes közlekedés
az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása
a veszélyhelyzetek elkerülése


-

Belépő tevékenységek

a természetes és a mesterséges környezet anyagai
a lakás, az iskola, a játszótér tárgyai és anyagaik
az anyagokhoz kötődő mesterségek és szakmák
az eszközök rendeltetésszerű és balesetmentes használata
a gyalogos közlekedés szabályai
a biztonságos tömegközlekedés

Fogalmak
Anyagok témakör:

alak, alakíthatóság, alaprajz, becslés, hosszúság, keménység, képlékenység, körvonal,
magasság, mélység, méret, puhaság, simaság, szélesség, szilárdság, távolság, természetes és
mesterséges anyagok, terv, törékenység
Közlekedési ismeretek:

gyalogos közlekedés, jel, jelzés, jelzőlámpa, közlekedési szabályok, tömegközlekedés
Továbbhaladás feltételei
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges
feltételeket, az első és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
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2. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Az ember és környezete
-

az évszakok és az időjárási elemek megismerése
a lakóhely szűkebb földrajzi környezetének bemutatása
a természetes és az ember alkotta környezet megkülönböztetése, jellemzőik elmondása

Anyagok, megmunkálásuk és felhasználásuk
-

tárgyak készítése hagyományos kézműves technológiával
természetes és mesterséges anyagokból

Tervezés, építés
-

egyszerű tárgy tervezése és készítése
makett építése építőelemekből

Mérés
-

a becslés és méretmegadás gyakorlása
körvonalrajzok készítése

Közlekedési ismeretek
-

a veszélyhelyzetek felismerése és elkerülésük
biztonságos közlekedés tömegközlekedési eszközökkel

Háztartástan, életvitel
-

az otthon és az iskola eltérő feladatainak összevetése a jó közérzet szempontjából
a ház körüli teendőkben való részvétel
a közelben lévő szolgáltató egységek felkeresése, megismerése


-

Belépő tevékenységek

védekezés a környezet kellemetlen hatásai ellen
lakóhely és lakótér
az ember természetalakító munkája
az anyagok feldolgozása
a papírkészítés folyamata
a nyersanyag, az alapanyag és a termék fogalma
a helyes szerszámhasználat
a makett
az elrendezés, az esztétikum és az egyensúly szerepe
a mérés szerepe a technikában
a kicsinyítés és nagyítás fogalma
a biztonságos közlekedés
a forgalomirányítás szerepe a közlekedés biztonságában
jelzőtáblák, jelzőlámpák, gyalogátkelőhelyek

705

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
-

vasúti átjáró, sorompó, fénysorompó
a házimunkák fajtái
a ruházkodás
a gyapjú földolgozása
a textil megmunkálása
szolgáltatások

Fogalmak
Ember és környezete:

lakóhely, lakótér, mesterséges és természetes környezet
Anyagok, megmunkálásuk és felhasználásuk:

alapanyag, anyag-átalakítás, anyagtakarékosság, anyagvizsgálat, nyersanyag, termék
Tervezés, építés:

alak, alaprajz, körvonalrajz, látszati rajz, méret, vázlatrajz
Közlekedési ismeretek:

átjáró, fénysorompó, forgalomirányítás, jelzőlámpa, jelzőtábla, közlekedési eszköz, sorompó
Háztartástan. életvitel:

háztartás, ruházkodás, szolgáltatás, takarékosság
Továbbhaladás feltételei
-

az ember természetátalakító munkájának megismerése
az anyagok tanult tulajdonságainak ismerete
eszközök és szerszámok biztos, balesetmentes használata
látszati rajz, vázlatrajz készítése
egyszerű tervezés és építés
a háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások megismerése és elmesélése

3. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Az ember és környezete
-

a környezet tárgyainak anyagai és eredetének megismerése

Anyagok, megmunkálásuk és felhasználásuk
-

anyagok összeválogatása használati tárgyak készítéséhez a szerkezet, tulajdonság, funkció
összefüggéseire alapozva
tárgykészítés saját ötlet figyelembe vételével
nyírás, szövés, fonás, faragás
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-

szerszámok és eszközök balesetmentes használata

Tervezés, építés
-

egyszerű épület makettek irányított elkészítése

Műszaki ábrázolás
-

méretek leolvasása rajzokról
a rajz és a tárgy megfeleltetése

Mérés
-

a mérési eredmények feljegyzése

Közlekedési ismeretek
-

a közlekedési eszközök használatának szabályai
biztonságos közlekedés tömegközlekedési eszközökkel

Háztartástan, életvitel
-

a háztartást megkönnyítő eszközök megismerése és használatuk
az életkornak megfelelő önkiszolgálás
a balesetveszélyek felismerése és megelőzése a háztartásban


-

Belépő tevékenységek

a biológiai élőhelyek hasznosítható anyagai
a hasznosítható élettelen anyagok
az anyagok vizsgálata
az anyag látható szerkezete
a szerkezet és tulajdonság összefüggése
az anyagok átalakítása
a mai és a régi használati tárgyaink funkciója
a lakás szerepe
az emberi alkotással létrehozott belső terek esztétikája
a méretmegadás elemei, méretvonal, méretszám
mérés centiméter pontossággal, mérési eredmények
alaprajz
a közlekedés kialakulása, a kerék szerepének fontossága
utazás a városban
utazás vasúton
közlekedésbiztonság
háztartási eszközök és biztonságos használatuk

Fogalmak
Ember és környezete:

élőhely, élővilág, tárgyi környezet
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Anyagok

átalakító műveletek, előkészítő műveletek, formálhatóság, ipar, látható szerkezet,
népművészet, terhelhetőség
Tervezés, építés

belső tér, méretszám, méretvonal, település
Közlekedési ismeretek

közlekedés, közlekedésbiztonság, közlekedési eszközök
Háztartástan, életvitel

háztartási eszközök, napirend, takarékoskodás, testápolás
Továbbhaladás feltételei
-

az élő és tárgyi környezetünk kapcsolatának megismerése
az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseinek megtapasztalása
tárgykészítés folyamán
szakszerű és biztonságos szerszámhasználat
egyszerű makett elkészítése
egyszerű, sematikus ábra olvasása és értelmezése
mérés centiméter pontossággal

4. évfolyam


Témakörök, tartalmak

Az ember és környezete
-

a városi és a falusi élet összehasonlítása
a nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

Anyagok, megmunkálásuk és felhasználásuk
-

önálló tervezés és kivitelezés pl. papírdoboz, ékszerek tervezése és kivitelezése különböző
anyagok felhasználásával
az alapanyagok célszerű kiválasztása
a festés, szövés, papírmerítés technológiai lépései

Tervezés, építés
-

a forma, a funkció és a méret közötti összefüggések megállapítása és felhasználása a tervezés
során

Mérés, műszaki ábrázolás
-

a mérés és a rajzeszközök használatának gyakorlása
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-

a tárgy jellemzése alaprajz és nézetrajz alapján

Épített környezet
-

egyszerű makettek készítése és a kész munka összehasonlítása a tervekkel

Közlekedési ismeretek
-

a kerékpáros közlekedés gyakorlása, táblák, lámpák, útburkolati jelek megismerése

Háztartástan, életvitel
-

egyszerű háztartási munkák elvégzése
a legszükségesebb szolgáltatások használata pl. telefonos tudakozó, mentők, tűzoltók, rendőrség
hívása


-

Belépő tevékenységek

épített környezet, korszerű építmények
a nagyvárosi élet
az anyagok vizsgálata
az üveg, a műanyag
az alapanyag, a résztermék, a félkész termék, a termék, a hulladék és a melléktermék fogalma
cserélhetőség, szabvány
a rendeltetés, a célszerűség, a szerkezet, a tulajdonságok és a forma összhangja
alaprajz és nézet
nézeti ábrázolás, nézetrajz
a szerkezet és a forma kapcsolata
a szín, a forma és a harmónia hatása a közérzetre
a modern közlekedés eszközei
szárazföldi, vízi és légi közlekedés
helyi és távolsági közlekedés
balesetmentes szabadidőtöltés és játék
az időjárásnak megfelelő öltözködés
a lakásból elérhető legfontosabb szolgáltatásokFogalmak
Az ember és környezete

épített környezet, nagyvárosi élet
Anyagok

cserélhetőség, hulladék, melléktermék, műanyag, résztermék, szabvány, szerkezeti anyagok,
technológia, termék
Tervezés, építés

cél, célszerűség, esztétikum, feladat, makett, műveleti sor, rendeltetés, stabilitás, termék, terv
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Közlekedési ismeretek

helyi közlekedés, irányítási rendszer, légi közlekedés, szárazföldi közlekedés, vízi közlekedés,
távolsági közlekedés
Háztartástan, életvitel

egészségügyi szolgáltatások, háztartási munka
Továbbhaladás feltételei
-

a nagyvárosi környezet építményinek megismerése
a hulladék és melléktermék fogalmak pontos használata
az anyagok takarékos és célszerű használata
egyszerű makett készítése
a közúti kerékpáros közlekedés szabályainak betartása
az időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások

Testnevelés 1-4. évfolyam
CÉLOK ÉS FELADATOK
Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő – oktató munkájának szerves
részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek
integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját
értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy
ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy
fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés
öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik
teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kultúrált, felismerik a testnevelés és a sport
egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon
magatartásuk részévé.
Az alsó tagozatos testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel
ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai
aktivitásukat megalapozza. Ez teszi alkalmassá arra őket, hogy a későbbiekben képesek
lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes elsajátítására, motorikus
képességeik hatékony fejlesztésére.



Az egészséggel kapcsolatos feladatok:

A testi fejlődés, érés támogatása, a higiéniai szokások kialakítása, erősítése, az ellenálló
képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása.
Megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a
károsodások csökkentésére. A prevenció lényegének és relaxációs eljárásoknak a
megismerése, megértése.
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A mozgáskultúra fejlesztése:

Az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás
elsajátítása; a kondícionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni
adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat megszerzése; a
feladatmegoldáshoz, játékhoz, sporttevékenységhez, és azok károsodás nélküli végzéséhez
kapcsolódó ismeretek megszerzése mozgáskommunikáció.



Tanulási, játék-és sportolási élmények nyújtása:

Elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység öröme.



Értékes személyiségvonások fejlesztése:

A félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése,
kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás.
FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK


-

-

A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük.
Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet. Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék
meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és
mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence
középállásának automatizálása.
A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedésekkel
szemben.


-

-

A mozgáskultúra fejlesztése

Tudjanak gyorsan illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és a terephez igazítani,
futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-dobástechnikákat, ezzel is gazdagítva
alapvető készségkészletüket.
Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz-és függéshelyzeteket, legyenek képesek egyszerű
hely-és helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben.
Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szintű
játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban.
Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet.
Sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére.
Fejlődő tendencia jellemezze kondícionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos
cselekvési biztonságukat.
Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a különböző
feladatmegoldások során.
Legyenek képesek összerendezett mozgásokra.
Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját.


-

Az egészséges testi fejlődés segítése

A mozgásigény fenntartásának követelményei

Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, sportolást.
Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük.
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1. évfolyam
Belépő tevékenységformák
-

-

Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltöző és gyakorlóhely rendjének kialakítása.
Játékos és határozott formájú szabad- társas- és kéziszer-gyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás
különböző testhelyzetekből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a futásfeladatokban,
térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenő nélkül, illetve kisebb séták
beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok végzése. Szökdelések és ugrások megfelelő
ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerű támasz- függő- és
egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása.
Labdás feladatok. Néhány egyszerű, a szabadban végezhető játék az évszaknak megfelelően.
Barátkozás a vízzel, vízbiztonság szerzése. 8-10 m távolság átúszása lábletétel nélkül.



Témakörök



Tartalmak

Rendgyakorlatok
Előkészítés és prevenció
Járások, futások
Szökdelések, ugrások
Dobások

-

alakzathoz kötött mozgások kialakítása
testfordulatok helyben
menet megindítása, megállítása
vonulás ütemtartással tapsra, zenére
köralakítás
szétszórt alakzat kialakítása
sorakozás alapformái, vezényszavak
játékok: szobor, baglyocska stb.
gimnasztikai formájú szabad- társas és kéziszer-gyakorlatok

-

ritmikus feladatok énekre, zenére
tartásjavító és gerincdeformitást megelőző (korrigáló) gyakorlatok
az előkészítést jól szolgáló gyakorlatok
járások, futások kötetlenül és alakzatban meghatározott útvonalon is rövid és nyújtott lépésekkel
utánzó járások: gólya, óriás, törpe
járás feladatokkal
járás dalra, zenére
futás feladatokkal
futás iram- és irányváltással
kötetlen tartós futás
játékok: futóverseny, sorverseny stb.
szökdelés egy, váltott, páros lábon
szökdelések kötéláthajtással
távolugrás helyből és nekifutással
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-

játékok: szökdelő fogó, kecskézés stb.
egy, és kétkezes dobások
célbadobás 4-5 méterre
kislabdadobás
fiúk: 9-10m
lányok: 8-9 m
dobások különböző méretű és súlyú labdával

Támasz- függés- egyensúlygyakorlatok
Labdás gyakorlatok
Küzdőfeladatok, játékok
Szabadidős sporttevékenységek
Úszás
-

helyváltoztatás állatmozgást utánozva
helyváltoztatás talajon és szereken
gurulóátfordulás előre, hátra
tarkónállás
zsugorfejenállás
felugrás kéztámasszal különböző szerekre és leugrások
feladat bordásfalon, kötélen, rúdon
egyensúlyozó járás vonalon padon és talajon
játékok: sor- és váltóversenyek állatmozgást utánozva stb.
labda megfogása, felemelése, visszahelyezése
labdagörgetés egy, két kézzel
gurítás, terelgetés, adogatás
eldobott labda elfogása utána futással
feldobott labda elfogása
labdavezetés kézzel helyben és továbbhaladással
feladatok labdával járás közben
játékok: labdacica, vadászok, stb.
tolások, húzások párokban
leülés, felállás párokban kézfogással és hátukat összetámasztva
karemelés, leszorítás
játékok: vörös pecsenye, kakasviadal stb.
séta, kerékpár, szánkózás, hócsata
ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök
futó- fogójátékok
sorakozás és vonulás derékig érő vízben
szabadgyakorlatok vízben
siklási kísérletek
kartempó, lábtempó
kar- és lábmunka összehangolása
játékok: hajóvontatás, halacska stb.

A továbbhaladás feltételei
Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai feladatok
teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás,
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mászás, stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok
során.

2. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Megegyezik az 1. osztály anyagával.



Témakörök



Tartalmak

Rendgyakorlatok
Előkészítés és prevenció
Járások, futások
Szökdelések, ugrások
Dobások

-

sorakozás vonalban

-

köszöntés, jelentés
köralakítás kézfogással
kar- vállgyakorlatok
has- hátgyakorlatok
törzsgyakorlatok
pad- bordásfal gyakorlatok
alakzatok gyors felvétele, változtatása
ritmikus feladatok énekre, zenére
tartásjavító és gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló) gyakorlatok
motorikus képességek alapozását jól szolgáló gyakorlatok
járások, futások kötetlenül és alakzatban
futás iram- és irányváltoztatással
futás tárgykerüléssel, cikcakk akadályok fölött, között
30 m futás max. sebességgel
6-8 perc megállás nélküli futás
játékok: tolvajlépés, tűz-víz-repülő, stb.
szökdelés egy, váltott, páros lábon
el-, le-, fel-, átugrások biztonságos végrehajtása
ugrókötélhajtás 30 mp-ig egy és két lábon
helyből távolugrás
távolugrás nekifutással
ugrás szerekről szerekre
magasugrási kísérletek
játékok: szökdelő fogó, kecskézés, stb.

-

egy és kétkezes dobások

714

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
-

felső egykezes dobások
dobások 6 m-re lévő célra
kislabda hajítás
fiúk: 10-12 m
lányok: 9-11 m
- dobások akadályok mellett és fölött

Támasz- függés- egyensúlygyakorlatok
Labdás gyakorlatok
Küzdőfeladatok, játékok
Szabadidős sporttevékenységek
Úszás
-

helyváltoztatás állatmozgást utánozva
mászó- kúszó gyakorlatok
helyváltoztatás rézsutos padon hason és hanyattfekvésben
pók- és rákjárás
gurulóátfordulás előre guggolótámaszból
gurulóátfordulás hátra
tarkónállás
zsugorfejenállás
kézállásba lendülési kísérletek
fekvőtámaszok
függeszkedés bordásfalon
lebegőállás
játékok: sor- és váltóversenyek
álló labda megfogása, felemelése, visszahelyezése
guruló labda megállítása, felvétele kézzel
labdagörgetés egy, és két kézzel
feldobott labda elfogása
labdavezetés helyben és továbbhaladással
labdavezetési kísérletek lábbal
játékok: labdacica, adogatóverseny, stb.
sportszerű küzdelem a saját és társ testi épségének megóvása érdekében
húzások, tolások állásba
test-test elleni küzdelem játékos feladatok során
páros és csoportküzdelmek
játékok: lovascsata, körszakítás
séta, kerékpározás
hócsata, hóemberépítés
szánkózás, szánkóverseny
egyéni sor- és váltóversenyek
küzdő játékok
siklás és kartempó
kar- és lábmunka összehangolása
játékok: halacska, gyöngyhalász
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A továbbhaladás feltételei
-

Tudjanak kötéláthajtást végezni helyben és haladással. Tudjanak ugrásfeladatokat végrehajtani egy
és páros lábon. Célba dobás 40%-os biztonsággal. Biztonságos labdakezelés, továbbítás. 3-4 játék
ismerete témánként.

3. évfolyam
Belépő tevékenységformák
-

A rendgyakorlatoknál az egyértelmű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés
nélküli végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása.
Rajtolás jelre. Gyorsfutás 20-30 méteren versenyszerűen. Tartós futás 8-10 percen keresztül.
Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva.
A hajító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből kiindulva.
Dobóterpeszből(a hajító karral ellentétes láb van elől) célba dobás a dobásbiztonságot növelve.
Futó- ugró- és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között.
A torna (jellegű) gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással történő
végrehajtása.
Együttműködés a társakkal a labdás játékokban.
Sportszerű test-test elleni küzdelem.
Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék.
Megadott távolság átúszása.



Témakörök



Tartalmak

Rendgyakorlatok
Előkészítés és prevenció
Járások, futások
Szökdelések, ugrások

-

kétsoros vonal, kettős oszlop alakítása

-

megindulás, megállás két ütemben
menet ütemtartással
nyitódás, zárkózás, tér- és távköz felvétele
tartásjavító gyakorlatok
test- kar- törzs- és lábgyakorlatok
önállóan, társutánzással, szaknyelvi utasításra végzett szabadgyakorlatok
pad- bordásfal- zsámoly gyakorlatok
játékok: fogójátékok, kakasviadal
előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési játékok
a mozgásanyag nehezített változatai
- futó állóképesség fejlesztése tartós futásokkal (7-9 percig)
közepes iramú futás 500-600 m-en
álló- guggoló rajtok
futóversenyek

716

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
-

rajtversenyek különböző testhelyzetekből
játékok: vak fogó, balatoni halászok, stb.
ugrókötél áthajtás előre, hátra
szökdelés oldalirányba, cikcakkba, dalra, zenére
akadályok átugrása, felugrások akadályra
zsugorkanyarulati ugrások
ugródeszkáról történő felugrások
távolba ugrás nekifutással egy lábról, páros lábról
magasugrás (átlépő technika)
játékok: kakasviadal, kenguru fogó stb.

Dobások
Támasz, függés, egyensúly gyakorlatok
Labdagyakorlatok
Küzdőfeladatok, játékok
Szabadidős sporttevékenységek
Úszás
-

dobások különböző súlyú labdával
dobások előre, hátra, oldalt
célba dobás 8-10 m-ről
kislabda hajítás
fiúk: 12-14 m
lányok: 10-12 m
indulás, megállás labdával
gurulóátfordulás előre, hátra guggoló támaszból és terpeszállásból
sorozat gurulóátfordulás előre
szekrényugrás (széltében, hosszában)
zsugorfejállás
fejenállási és kézenállási kísérletek
függés szereken
függés térd és lábemeléssel
lajhármászás szereken
függésben továbbhaladás
járás és fordulat gerendán
állásból ereszkedés guggolásba, felállás kéz segítsége nélkül
játékok: kígyóvedlés, talicskázás, pókfoci, stb.
labdás ügyességfejlesztés
gurítás kézzel, lábbal
labdaátadások társnak
dobások, rúgások célba, távolra
pattintott átadások
rúgási kísérletek belsővel
játékok: labdahajsza, pontszerző, stb.
húzások, tolások
páros és csoportos küzdelmek
kézráütés fekvőtámaszban
játékok: kakasviadal, botbirkózás
gyalogos, kerékpáros túrák
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hócsata, korcsolyázás, szánkózás
úszásnemek megfelelő elsajátítása
vízbeugrás
játékok: dugattyú, búvár Kund, stb.

A továbbhaladás feltételei
-

Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása.
Tudjanak futni 6-8 percig, gyorsfutás 30-40 méteren.
Tudjanak célba dobni 8-10 m-re 50%-os biztonsággal.
Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére.
A test-test elleni küzdelem elfogadása.
Tudjanak párban és csoportban együtt játszani, és ismerjenek témánként 3-4 játékot.

4. évfolyam
Belépő tevékenységek
-

-

Az óraszervezés szempontjából szükséges foglakozási formák fegyelmezett és az életkornak
megfelelő alakisággal történő végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt szokásrend betartása.
A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a
ritmus és a mozgás összhangjának megteremtése, mászás rúdon vagy kötélen.
Vágtafutás, illetve tartós futás 10-12 percig.
Helyből és nekifutásból történő ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással, harmonikusan.
A feladatnak legjobban megfelelő dobásmód megválasztása, a hajító mozdulat elfogadható
végrehajtása. Célba dobás elfogadható biztonsággal.
Jó futó- ugró- és dobókészség kialakítása.
Testtömegük megtartása támaszban és függésben. Egyensúlyozás, térben tájékozódás.
A tornagyakorlatok koordinált végrehajtása.
Játék sikerélményt biztosító szinten.
A labdához és a társakhoz igazodás, a megoldási lehetőségek felismerése, a társakkal
együttműködés, a játék- és magatartási szabályok betartása.
A siker és a kudarc sportszerű elviselése a küzdő feladatokban és a játékokban. Néhány egyszerű,
a feltételeknek és az évszaknak megfelelő, a szabadban végezhető játék ismerete és játszása.
Biztonságos mozgás vízben, alapfokú úszástudás és egy meghatározott távolság átúszása.



Témakörök



Tartalmak

Szervezési feladatok
Előkészítés és prevenció
Járások, futások

-

sorakozás kétsoros vonalban, kettős oszlopban

-

egyes, kettes, hármas oszlop
vigyázz- és pihenjállás
nyitódás és zárkózás egész távolságra menet közben
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vonulások, fejlődések
játékok, mint eddig
tartásjavító kar- törzs- és lábgyakorlatok
a lábfej deformitását ellensúlyozó gyakorlatok
játékos előkészítő és motorikus képességeket fejlesztő gyakorlatok és játékok
a medence középállásának automatizálását biztosító gyakorlatok
járás behunyt szemmel előre hátra és oldalt
jelre tanult testhelyzet gyors felvétele
oldalpárban kéz-vállfogással érintőjárás
tartós futások feladatokkal
kötetlen tartós futás (10-12 percig)
közepes iramú futás 300-600 m-en
váltófutások
játékok: füle-farka, kotló és lánya stb.

Szökdelések, ugrások
Dobások
Támasz, függés, egyensúlygyakorlatok
Labdagyakorlatok
Küzdőfeladatok, sportjátékok
-

szökdelőiskolák
sorozatugrások egy és páros lábon
felugrások jelekre futás közben
ugrások helyből és nekifutással
távolugrás, magasugrás nekifutással
helyből magasugrás
leugrás függésből
játékok: ugróiskolák, kötélhajtó verseny
hajítási kísérletek kidobóállásból befordulással és nekilépésből
dobások jobb, bal, egy, és két kézzel
dobások távolba, célba
kislabdahajítás
fiúk: 15-20 m
lányok: 13-16 m
játékok: vadászlabda, fogyasztó, döngető stb.
bakugrás társon át
guggolótámaszból vetődés mellső fekvőtámaszba és vissza
kézenállásba fellendülés bordásfalnál társ segítségével
fejenállási kísérletek, ebből gurulóátfordulás
3-4 részes ugrószekrényre felguggolás és függőleges leugrás
repülő gurulóátfordulás előkészítés
kismacska ugrás, guggoló átugrás
függeszkedés bordásfalon
kötélmászás
gyűrűn ugrással átfordulás hátsó függőállásba és vissza
szerek egyensúlyozása kézen, fejen
járás, futás szereken, lengőpadon
dobások szereken állva
játékok: pókfoci, szoborjáték, stb.
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labdavezetés mindkét kézzel társhoz igazodva
kétkezes mellső átadás átvétel párokban helyben és mozgással
labdapasszolgatási kísérletek párokban helyben
hajítás, rúgás, dobás helyből és nekifutással
kapura lövés kézzel, lábbal
kosárra dobási kísérletek álló helyből
sportjátékokat előkészítő labda nélküli és labdás mozgások
játékok: tűzharc, partizán, stb.
szabadulás csuklón fogásból
grundbirkózás, kötélhúzás
páros és csoportos küzdelmek
játékok: kakasviadal, körszakító, stb.

Szabadidős és sporttevékenységek
Úszás
-

csúszkálások

-

számháború
járőr verseny
hógolyó
lesiklás szánkóval
futó- fogó játékok
labdajátékok
küzdő játékok
ugróiskola
kerékpározás
további úszásnem kar- és lábtempója
játékok: víz alatti csata, fejelő csata, stb.

A továbbhaladás feltételei
-

Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása.
Részvétel a közös gimnasztikában.
Mászás kötélen 2-3 fogással.
A futás- az ugrás- és a dobásfeladatok elfogadható végrehajtása.
A támasz- függő- és egyensúlygyakorlatok teljesítése.
Részvétel a testnevelési és sportjátékokban.
Biztató kísérletek a tanult úszásnemben.
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Jogi státusz

Az intézmény neve: Kaposszerdahelyi Általános Iskola
Az alapítás éve: 1990.
Az Alapító Okirat, a legutóbb kiadott határozat száma: 21/1996. VII. 11.
Az alaptevékenység: 4 évfolyamos általános iskolai oktatás
Képzési idő: 4 év
Kimenet: 4. osztályos általános iskolai bizonyítvány
Ingatlanjaink: Általános Iskola, 7476 Kaposszerdahely, Kossuth L. u. 59. (Hrsz.: 9)
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Nevelési program
Az iskola küldetésnyilatkozata, jövőképe, gyermekképe, sikerkritériumok
Az iskola küldetésnyilatkozata
Iskolánk egy életre szóló útravalót kíván adni az idejáró diákoknak, mert valljuk, hogy csak a
sokoldalú emberek állják meg helyüket az életben, csak a biztos alapokon nyugvó tudásra
lehet építeni. Iskolánk nevelő-oktató jellegű, fő hangsúly ebben a korban a nevelő jellegen
kell, hogy legyen! Szeretnénk olyan tanulókat nevelni, akik szeretik és védik a környezetet, a
természetet, akik megbízhatóak-becsületesek, kreatívak, gyakorlatiasak és elfogadják a
másságot is. Az életre nevelünk és tanítunk, nem hiszünk csak a lexikális tudásban. Iskolánk
személyiségfejlesztésre törekszik, ahol minden kisdiák képességei szerint a legtöbbet tudja
kihozni magából. Tanulóközpontúságunkat a gyakorlathoz szeretnénk igazítani, mert
felfogásunk szerint az iskolában folyó hatékony, kiváló munkának kell ezt biztosítani.
Legfontosabb partnerünk, szövetségesünk a szülők, törekvéseink, főbb nevelési elveink
közösek. Munkáltatónk a fenntartó helyi önkormányzat bennünk mindig igazi partnerre talál,
ha a község művelődéséről, kultúrájáról van szó. Vezérelvünk, nem tantárgyakat, hanem
gyermekeket tanítunk, a jövő nemzedékét. Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel,
ezért minden intézményünkben dolgozótól elvárjuk, hogy törekedjék a fejlődésre, a
kiválóságra! Igazi emberi értékeket szeretnénk átadni a gyermekeinknek saját
példamutatással, hogy sugárzó tekintetük, a fény, amit a csillogó kis szemükben látunk, erőt
adjon hivatásunk megvalósításához.
Az iskola jövőképe
A Kaposszerdahelyi Általános Iskola a jövőt illetően törekszik arra, hogy az óvodából
kikerülő kisgyermekek ide iratkozzanak be (100%). Két éven belül a 4 önálló osztály indítását
tervezzük. Lehetőséget biztosítunk a városban élő, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek
beiratkozására is, akik számára a kiscsoportos oktatást nyújtjuk.
Pedagógusaink (fejlesztő, gyógypedagógus) szakszerű foglalkozási tervet dolgoznak ki.
Iskolánk továbbra is részt kíván venni a városi és kisiskolák közti versenyeken, helyet kíván
adni itteni verseny lebonyolításához is. Pályázat segítségével a következő 3 évben
folyamatosan bővítjük az iskola számítógépes parkját, így az általunk nyújtható tudásanyag is
bővül. Így lehetőségeink szerint kívánjuk fejleszteni a számítógépes ismeretek tanítását 1.
osztálytól.
Vállaljuk továbbra is 2 idegen nyelv oktatását. Meglévő szakköreink – furulya, színjátszó,
kézimunka – hatékonyak. Bővíteni kívánjuk a palettát agyagszakkörrel is, bevonva a helyi
keramikusokat. Az egészséges életmódra nevelés céljából továbbra is szorgalmazzuk az
ingyenes úszásoktatást a kaposvári Gyakorló Ált. Iskolában. Tanulócsoportjainkat eljuttatjuk
erdei iskolába. A helyi adottságokat kihasználva lovas-klubot kívánunk létrehozni az idejáró
tanulók valamint családtagjaik bevonásával.
Pedagógusainkat állandó önművelés-, továbbképzésre serkentjük, kötelezzük az alapfokú
számítástechnikai ismeretek elsajátítását, valamint a nyelvtudásuk fejlesztését. Az EUintegrációból adódó lehetőségeket (pályázatok, kapcsolatok, pl. erdélyi testvérfalu iskolájával)
a jövőben ki szeretnénk használni.
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Korszerű, stabil,
megvalósítjuk.

naprakész

ismeretek

nyújtását

kötelező

jelleggel

elismerjük

és

Gyermekképünk
A nálunk induló kisgyermek ismereteit rendszerben látja át, fogékony marad a természet
szépségei iránt, és társas kapcsolataiban építő jelleggel működik közre. Igényli a környezete
rendezettségét, otthonosságát, s ezt önállóan meg is próbálja megteremteni. Képes az 5.
osztály új tantárgyai között helyt állni. A 4. év végére tájékozódni képes a könyvtárban, az
Interneten valamint szert tesz a számítógép használatához szükséges alapvető jártasságra (beés kikapcsolás, egyszerű Windows műveletek…).
A negyedik év végére átéli a kisebb-nagyobb közösség előtti szereplés érzését, megtanulja az
alapvető úszásnemeket.
Legalább évi két alkalommal (ősz, tavasz) részt vesz fogászati szűrésen (az iskola
szervezésében), s a rendszeres fogmosás igényévé válik.
Sikerkritériumunk:
Akkor vagyunk sikeresek, amennyiben:
 tanulóink megállják a helyüket a fogadó általános iskolában2, vagyis tanulmányaikat
folytatni tudják
 kiröpült tanulóink rendszeresen látogatják az iskolai rendezvényeket
 ha képességeiknek megfelelően a minimum követelményeket mindenképpen teljesítik
 ha nincs ellentét a pedagógusok között, ill. szülők és pedagógusok között3
 ha a gyerekek bíznak bennünk4
 ha a szülő partnernek tekint minket a napi munka során5
 a 4. év végére egyetlen tanulónk se fél a víztől.

2

Visszajelzés, kapcsolattartás: Fekete László Általános Iskola igazgatóhelyettesével
Mérése: kérdőívvel, évente
4
Nehezen mérhető – inkább érezzük, hogy problémájával hozzánk fordul.
5
Mérése: kérdőívvel, évente
3
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Az iskolában folyó munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Alapelvek
a) Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve: Minden nálunk tanuló kisdiák
értékelésében, emberi megítélésében, fejlesztésében önmaga lehetőségeit tartjuk számon,
amennyiben lehetséges, mindenkit önmagához mérünk, és erre buzdítjuk őket is.
b) Hagyományok tiszteletének elve: A tanulók szűkebb és tágabb környezetében élő
hagyományok megismertetése, történelmi hátterük megvilágítása, a hagyományok
továbbélése számunkra nagyon fontos. Számos lehetőséget teremtünk meg ezen alapelv
megvalósítása érdekében.
c) A pedagógus vezető szerepének elve: a pedagógusnak vezető szerepe van – természetesen
a megfelelő egyenrangúság betartásával - a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók
aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük
fejlődésének támogatásában.
d) A koncentráció elve: adott tantárgy tanítása során alkalmazkodás és építés a korábban, ill.
más tantárgyból elsajátított tudásra.
e) A komplexitás elve: a különböző (biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi)
törvényszerűségek folyamatos figyelembe vétele és összehangolása a nevelés – oktatás során.
f) A szemléletesség elve: a befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és
módszertani eljárások alkalmazása.
g) Általános célok, etikai elvek: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rögzíti, hogy minden ember
elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, őt semmilyen
hátrányos megkülönböztetés ne érje. Az esélyegyenlőségi tervet egységesen a Hunyadi János
Általános Iskola készíti el.
Az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai és a hozzájuk kapcsolódó feladatok
Iskolánk típusa általános iskola, s mint ilyen fő célja a tudományos alapokon nyugvó,
továbbépíthető ismeretanyag valamint általános emberi és nemzeti értékek közvetítése a
tantárgyak ismeretanyagán keresztül és az iskolai élet megfelelő szervezésével. Az
iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Figyelembe vesszük az adott közösség, az adott gyermekek képességeit, életkorát és a
környezet nyújtotta lehetőségeket. Úgy gondoljuk, hogy minden gyermeknek meg kell adni a
lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének maximumát, s biztos alapokkal érkezzen a felső
tagozatba. Távolabbi cél: hogy egészséges és képzett felnőtté válhasson, aki hisz és bízik
önmagában, energikus, felelősséget érez környezete és embertársai iránt.
Az integráltan oktatott és sajátos nevelési igényű tanulók esetében cél:
 a fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása,
társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása.
 a hátrányos szociokulturális környezetből érkező tanulók felzárkóztatása,
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségének leküzdése.
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 a specifikus nevelési szükségletű gyermekek képességeinek optimális kibontakoztatása
és harmonizálása, hogy a közösség érdekében minél könnyebben beilleszkedjenek.
Az integrál nevelés törvényi feltételeinek biztosítása:
 speciális gyógypedagógiai segítségnyújtás
 a sérült tanulók folyamatos és szakszerű ellátása érdekében együttműködés a
pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekkel
 fejlesztés tanórai keretek között, habilitációs, rehabilitációs foglalkozások keretében
egyéni és csoportos formában
 igény és lehetőség szerint terápiás célú fejlesztő foglalkozások biztosítása intézményen
belül és kívül
 megfelelő tanulás-szervezési formákkal és módszerekkel tevékenységben
érvényesüljön a differenciált, egyéniesített fejlesztés
 a követelmények teljesítéséhez szükség szerint hosszabb időkeret biztosítása

A kompetencia-alapú oktatáshoz való viszony
2010-ben kötelezően bevezetik az iskolák a kompetencia-alapú oktatást. Ennek jegyében
kiemeljük a kulcskompetenciák elsajátításához szükséges képességeket, attitűdöket,
amelyeket folyamatosan fejlesztünk.
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését
és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az
élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős
tevékenységek stb. során.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
 megfelelő szókincs
 verbális és nonverbális kommunikációs képesség
 funkcionális nyelvtan
 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek
 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása
 különböző típusú szövegekben való tájékozódás
 információk feldolgozása
 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média,
stb.)
 érvelés képessége
 empatikus képesség
 esztétikai érzék
 kíváncsiság
 tantárgyra jellemző szaknyelv használata
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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 (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális
tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős
tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.
Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése,
beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén
társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
 megfelelő szókincs
 funkcionális nyelvtan
 nyelvi stílusok ismerete
 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete
 nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete
 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása
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 felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz
kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását
(képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására.
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
 analízis - szintézis
 matematikai fogalmak ismerete
 összefüggések felismerése
 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát
 tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket
 bizonyítások megértése
 matematikai kommunikációs készség
 megfelelő segédeszközök használata
 az igazság tisztelete
 a dolgok logikus okának és érvényességének megkeresése
 mindennapokban használható tudás
 problémamegoldó készség
 lényeglátás
 kíváncsiság
 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás
 kreativitás
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,
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.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
 összefüggések felismerése és kifejezése
 lényeglátás
 fogalomalkotás
 esztétikai érzék
 kreativitás
 rendszerszemléletű gondolkodás
 logikai képességek
 rajzolási készség
 tervezés és kivitelezés
 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása
 kíváncsiság
 környezettudatosság
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környezet- és természetvédelem
egészséges életvitel
nemzeti tudat megalapozás
európai azonosságtudat
az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét,
a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során
 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések
megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során,
problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében
Digitális kompetencia
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a
virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
 eszközök megismerése, használata
 szövegszerkesztési ismeretek
 információkeresés és kezelés
Hatékony, önálló tanulás
Minden műveltségi területen 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. Ez egyrészt új ismeretek
megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását
jelenti.
A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és
élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a
munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
 motiváció
 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása
 önismeret
 önértékelés, illetve mások objektív értékelése
 figyelem
 segédeszközök használata
Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
Kommunikációs képességeket fejlesztő programok
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
1. évfolyam
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 Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével történő kulturált nyelvi
magatartás kialakítása.
 A beszédtevékenység fejlesztése. Szókincsbővítés, mondatalkotás gyakorlása,
csiszolása.
 Választékos szóhasználat kialakítása.
 A beszédértés fejlesztése.
 Alapvető kommunikációs és illemszabályok kialakítása.
2. évfolyam:
 A köznyelvi kiejtés továbbfejlesztése az egyéni lehetőségek figyelembe vételével.
 Beszédtevékenység fejlesztése: mondatalkotás, szókincsbővítés, szövegalkotás
 A beszédértés és szövegértés fejlesztése.
 A kommunikációs képességek fejlesztése szerepjátékokban.
 A szóbeli szövegalkotás elemeinek elsajátítása.
3. évfolyam:
 A köznyelvi kiejtés további fejlesztése.
 A beszédtevékenység további fejlesztése, a mondanivaló árnyalt kifejezése.
 A beszédértés, szövegértés fejlesztése.
 A kommunikációs és illemszabályok fejlesztése, az illő nyelvhasználat megtanítása.
 Az igényes kommunikációs magatartás kialakítása.
4. évfolyam:
 A köznyelvi kiejtés, beszédértés, szövegértés további fejlesztése.
 A kommunikációs és illemszabályok további fejlesztése szituációs játékokkal, az
olvasmányok dramatizálásával.
 A nonverbális elemek használata a mondanivaló árnyalt kifejezése érdekében.
 Az összefüggő beszéd fejlesztése a téma tartásával, az egyenes gondolatmenet
követésével, helyes mondatok alkotásával.
A kommunikációs képességek fejlesztése szervesen beépül a mindennapi tanítás-tanulási
folyamatba.
A kommunikációs képességfejlesztés megjelenési formái a tantervi követelményekben és
a mindennapi tanulási folyamatban:
magyar irodalom:
 finommozgások mondókával
 helyesejtési normákhoz igazodó versmondás
 szópárok olvasása
 szószerkezetek olvasása
 ritmusgyakorlatok
 közmondások, szólások megismerése, értelmezése, megfelelő kommunikációs
helyzetben történő alkalmazása
 hangsúlygyakorlatok
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szinonímakeresés
mesebefejezés a kép alapján
légzéstechnikai gyakorlatok
versmondás helyes levegővétellel
szövegfeldolgozás során a párbeszédes részek jelölése, ennek gyakorló felolvasása
szerepek szerinti olvasás
tematikus képekről mondatok alkotása
szövegértés fejlesztése: szövegértő feladatlapok megoldása, válogató olvasás
szituációs gyakorlatok: felnőttekkel kommunikációs kapcsolat létesítése
vallási ünnepekhez kapcsolódó kommunikációs helyzetek dramatizálása az
ünnepekről szóló olvasmányok feldolgozásakor
vallási ünnepekhez tartozó versek, mondókák, köszöntők tanulása (pl.
betlehemezés, újévi köszöntés, locsolóversek)
olvasmányélményekhez kapcsolódóan családi ünnepekhez kapcsolódó szokások
játéka, dramatizálása
tartalommondás az időrendi sorrend betartásával
illemszabályok feldolgozása különböző helyzetekre (pl. utazás, nyaralás,
ünnepségek, vendégeknél)
családi ünnepeken használt nyelvi fordulatok, mondókák, dalok tanulása (névnap,
születésnap, ballagás, búcsú, szüret)
a nem mindennapi élethelyzetekhez alkalmazkodó viselkedési formák, sémák
elsajátítása (pl. színház, könyvtár, tömegközlekedés)
telefonálás különböző kommunikációs helyzetekben az illemszabályoknak
megfelelően (pl. segélykérés: tűzoltók, mentők, rendőrök, ismerősökkel,
ismeretlenekkel)
versek, olvasmányrészletek dramatizálása
kifejező versmondás gyakorlása
szókincsbővítés az olvasmányok ismeretlen szavai által, szógyűjtéssel
a megismert rokon értelmű szavak mondatba foglalása mindennapi élethelyzetben
szólások- közmondások magyarázata
mindennapi napkezdő beszélgetés, hét elején a hétvége történéseinek
megbeszélése, szünetek után szóban, írásban, rajzzal élménybeszámoló
események sorbarendezése
erkölcsi ítéletalkotás olvasmányok illetve a szereplők viselkedése alapján
mesemondás egy szereplő szemszögéből
hétköznapi és mesebeli kifejezések összehasonlítása

magyar nyelv:
 nyelvtörők, mondókák, motivációs gyakorlatok a tanóra elején
 légzőgyakorlatok
 artikulációs gyakorlatok
 időtartam gyakorlatok
 hangsúlyozás gyakorlása
 szópiramis olvasása
 betűkihagyás javítása
 ritmusgyakorlatok
 nyelvi játékok: egy hangalak, több jelentés; az ékezet jelentésmódosító szerepe
 a kiejtés elvének alkalmazása szópárok összehasonlításával
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 mondatalkotás szópárokkal
 szavak gyűjtése, csoportosítása, analóg sorok összeállítása (pl. tejtermékek,
szócsaládok, madarak nevei, -ály végű szavak stb.)
 rokon értelmű szavak gyűjtése
 ellentétes értelmű szavak gyűjtése
 árnyaltabb kifejezésmód érzékeltetése rokon értelmű szavakkal
 nyelvi szabályjátékok
 szöveg szerkesztése mondatok sorbarendezésével, szétválogatásával
 szövegbe nem illő mondatok kiválogatása
 nyelvhelyességi gyakorlatok (pl. -suk, -sük)
 mondatok befejezése kötőszó után
környezetismeret:
 napszakok, az ezeknek megfelelő köszönések különböző kommunikációs
partnereknek
 napirend, hetirend kialakítása képekről, képsorokról, időrendiség betartása
 családi és vallási ünnepek feldolgozása
 népszokásaink, hagyományaink megismerése
 családi ünnepeken használt nyelvi fordulatok, mondókák, dalok tanulása (névnap,
születésnap, ballagás, búcsú, szüret)
 a nem mindennapi élethelyzetekhez alkalmazkodó viselkedési formák, sémák
elsajátítása (pl. színház, könyvtár, tömegközlekedés)
 telefonálás különböző kommunikációs helyzetekben az illemszabályoknak
megfelelően (pl. segélykérés: tűzoltók, mentők, rendőrök, ismerősökkel,
ismeretlenekkel)
 a metakommunikáció: mimika, gesztus, testbeszéd jelentései (pl. melyik ábra mit
fejez ki)
Színjátszó szakkör:
 vallási, családi ünnepekhez kapcsolódó kommunikációs helyzetek dramatizálása
közös énekléssel, versmondással, élménybeszámolóval (pl. betlehemezés, újévi
köszöntés, locsolás)
 népszokások megismerése, őrzése (népi gyermekdalok, gyermekjátékok
megismerése, játszása)
 nyelvtörők, nyelvi játékok, mondókák gyakorlása
 illemszabályok feldolgozása különböző helyzetekre (pl. utazás, nyaralás,
ünnepségek, vendégeknél)
 családi ünnepeken használt nyelvi fordulatok, mondókák, dalok tanulása (névnap,
születésnap, ballagás, búcsú, szüret)
 a metakommunikáció: mimika, gesztus, testbeszéd jelentései (pl. melyik ábra mit
fejez ki)
 a metakommunikáció: mimika, gesztus, testbeszéd jelentései (pl. melyik ábra mit
fejez ki)
 mesék dramatizálása
 szerepek szerinti olvasás
 kifejező versmondás gyakorlása
 utánzójátékok
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fogalmazás:
 mindennapi napkezdő beszélgetés, hét elején a hétvége történéseinek
megbeszélése, szünetek után szóban, írásban, rajzzal élménybeszámoló
 erkölcsi ítéletalkotás megfogalmazása olvasmányélmények alapján, illetve a
szereplők cselekedetei alapján
 események sorbarendezése, következtetések levonása
 szókincsbővítés az olvasmányok ismeretlen szavai által, szógyűjtéssel
 a megismert rokon értelmű szavak mondatba foglalása mindennapi élethelyzetben
 a kreativitás fejlesztése a szereplők párbeszédének megelevenítésével
 ok-okozati összefüggések felismerése, megfogalmazása
 lehetséges előzmények, következmények keresése, megfogalmazása
 az események továbbgondolása
 vitára való ösztönzés egy adott témában, mások véleményének meghallgatása,
tiszteletben tartása
 címadási gyakorlatok
 mondatbővítési gyakorlatok
 történetalkotás képsor segítségével
 a köszönés, bemutatkozás, kérés, tudakozódás, segítségkérés, a segítség
megköszönésének gyakorlása társas beszédszituációkban (pl. eladó-vásárló, rendőrkérdező, könyvkölcsönzés, ismerkedés hasonló korú gyerekekkel; közlekedés,
utazás, vásárlás)
 a levélírás, üdvözletírás szabályainak megismerése
 a gyermekek élethelyzetébe illeszkedő levél írása és postázása
 boríték címzése, válaszlevél megfogalmazása
 különböző alkalmakra szóló üdvözletek szövegezése
 magánjellegű levél megfogalmazása ismerősnek, barátnak
 jelentősebb események megörökítése napló formájában

1.

2.

3.

Célunk:
Az
alapkészségek
elsajátítása, felzárkóztatás,
tehetséggondozás
Olyan
nyitott
iskola
létrehozása,
amelyben
gyermek, szülő, pedagógus
jól érzi magát.

Olyan iskola létrehozása,
amely a személyiségfejlesztés
és
a
teljesítmény
centrikusság harmóniájára
törekedve a térítésmentes
tehetséggondozásnak és a

Feladatok:
-

az alapvető bizalom kialakítása fő partnereinkkel a
szülőkkel, a gyerekekkel történhet a következő
alkalmakkor:
 nyílt napokat szervezünk évente két alkalommal
 szülői értekezletet tartunk évente két alkalommal
 fogadó órát tartunk évente egy alkalommal
 minden első osztályos tanulónkhoz elmegyünk
családlátogatásra
az iskolapszichológus évente egy alkalommal fórumot
tart felmerülő nevelési kérdésekről
 A médiában ill. a sajtóban kiírt pályázatokon való
rendszeres részvétel annak érdekében, hogy
megfelelő szakembereket tudjunk alkalmazni a
tanulók hatékony fejlesztése érdekében – utazó
logopédus, gyógypedagógus. Évente legalább egy
alkalommal sikeres pályázat írása e témában.
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felzárkóztatásnak
színtere.
4.

egyaránt A tehetséges gyermekek egyéni felkészítése a városi
szintű ill. kisiskolák közötti kulturális és
sportversenyekre.
A
nemzet
történelmi
 A nemzeti jelképeink megismerése
ünnepeinek, a magyar ill.
 Múltunk
fő
történelmi
eseményeinek
helyi
hagyományaink
megismertetése kisiskolás szinten
megismerése, ápolása és
 A nemzeti ünnepekről való megemlékezés osztály
megőrzése
ill. faluszinten. (október 6., márc. 15., EUcsatlakozás)
 Hagyományok ápolására való tanítás a tanórákba
ill. tanórán kívüli foglalkozásokba építetten minden
pedagógus fontos feladata (advent, karácsony,
farsang, húsvét, anyák napja megünneplése)
 Új hagyományok megismertetése: Föld napja,
Madarak és Fák napja, Állatok világnapja … ld.
környezeti nevelési program
 Hazánk történelmi helyszíneinek megismerése a
tanulmányi kirándulások során. (erről bővebben a
környezeti nevelési programban)
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5.

Konstruktív
kialakítása

6.

A szép természeti környezetből
fakadó előnyök kihasználása,
A társadalmi elesettségből
adódó szociális hátrányok
legalább
részbeni
ellensúlyozása
Kulturált
viselkedésre,
toleranciára, alkalmazkodásra
nevelés.

7.

8.

szokásrendszer

 a házirend ismertetése, megvitatása minden tanév elején
 a napirendben szabályosságok szigorú betartásának
megkövetelése
 következetes pedagógusi hozzáállás – a jutalmazás ill. büntetés
rendszeréhez
 a feladatok részletezését lásd a környezeti nevelési és
egészségnevelési programban.

 alapvető illemszabályok megismertetése (közlekedés a buszon,
köszönés, udvariasság, vendégvárás…)
 a másság elfogadására való nevelés minden lehetőséget nyújtó
alkalommal

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott nevelési eljárások:
1.

Módszerek a szokások kialakítására:
 követelés, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés
 a tanulói közösségek tevékenységének megszervezése
 hagyományok kialakítása

2.

Magatartási modellek bemutatása, közvetítése:
 elbeszéléssel, bemutatással, nevelői példamutatással

3.

Meggyőződés kialakítására irányuló módszerek:
 magyarázat, beszélgetés – a betartandó magatartási normákról.
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Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskola alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségfejlesztését szem előtt tartsa. Ezzel a
körrel kapcsolatos feladataink:
 A tanulók erkölcsi nevelése: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása
és meggyőződéssé alakítása.
 A tanulók értelmi nevelése: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez
szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés
igényének kialakítása.
 Az egészséges életmódra nevelés: A mindennapos testnevelés megszervezése, minták
nyújtása a sport és az egészséges táplálkozás igényének felkeltéséhez. A mindennapos
tisztálkodás, a kulturált, időjárásnak megfelelő öltözködésre való nevelés is fontos.
Bővebben lsd. az egészségnevelési programban.
 A tanulók emocionális és akarati nevelése: Az élő és élettelen környezet jelenségeire,
a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra
késztető érzelmek kialakítása. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének
kibontakoztatására vonatokozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a
céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. Az emberek által végzett munka
fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására
irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
 A tanulók nemzeti és állampolgári nevelése: A szülőhely és a haza múltjának és
jelenének megismertetés. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése,
emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés
felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
 A tanulók közösségi kapcsolatokra felkészítő nevelése: Az emberi együttélés
szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az
együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció
elsajátítása.
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A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A gyermek egész élete során közösségben fog élni, fontos számára, hogy megtanulja kezelni a
kapcsolatok kiépítése és megtartása során felmerülő problémákat. Alkalmazkodnia kell, és
aktívan részt venni a szűkebb és tágabb közössége életében, szervezési és rendezési
feladatokat kell majd ellátnia, éreznie (és betartania) kell a közösség öntudatlanul kialakuló
hierarchiáját. Mindez nem megy egyszerű módon, sok követendő mintát kell nyújtani
számukra az iskolai nevelés-oktatás során.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok színterei:
tanórák valamint a tanórán kívüli foglalkozások (szünetek, napközi, kirándulások, versenyek,
ünnepek…)
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
Minden tanuló ismerje meg a társas együttélés szabályai közül azokat, amelyek a közösségben
való harmonikus együttéléshez elengedhetetlenek.
Kapcsolódjon be közvetlen környezetének, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
A tanulók tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is az adott témáról szabatosan kommunikálni.
Ismerje meg kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk értékeit.
Legyen nyitott a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és a másság iránt.
Tanuljon meg tanulni.
Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésre.
Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelői feladatok:
 Az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint
ezek életének tudatos nevelői fejlesztése. Pl. tanórákon munkaformák változatos
kihasználása, tanórákon kívüli tevékenységeknél: szakkörökön, túrákon.
 Anevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkori sajátosságoknak megfelelő magatartáshoz
 A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák,
formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
 Nevelői segítséggel tudjanak célt kitűzni maguk elé, és a cél elérésért összehangolt módon
tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják
 Juttassa a tanulókat megfelelő viselkedési modellekhez
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Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
Az iskola adottságai, amelyek támogatják a beilleszkedést:
 kis létszámú osztályok
 családias légkör
 napközi
 differenciálás tanórákon
 családlátogatás minden tanulónál (osztálytanító és napközis tanító)
Továbbá:
 Együttműködés a helyi óvodával és a gyermekjóléti szolgálattal, ezen keresztül a
Gondozási Központtal
 Jó kapcsolat kialakítása a tanulókkal, szülőkkel
 utazó logopédus alkalmazása a beszédzavarok okozta hátrány leküzdésére
 A hátrányos szociális helyzetű családok segítése a fenntartó önkormányzattal
együttműködve
 Tervünk, hogy bekapcsolódunk a DADA programba.
Együttműködés az óvodával:
 a vezetők találkozásai, értekezletek
 a leendő első osztályos tanító látogatásai az óvodában
 a volt óvodások elsősként újra ellátogatnak az óvodába
 az óvodások részt vesznek egy-egy tanórán
 közös programokon való részvétel
 egymás farsangján való részvétel
Együttműködés a Gyermekjóléti szolgálattal, a helyi Gondozási Központtal:
 évente egy alkalommal a gyermekjóléti szolgálat helyi vezetője fórumot tart az
iskolában
 rendszeresen személyes találkozás keretében tárgyal az iskola vezetőjével
 évente két alkalommal, Idősek napján illetve Gyermeknapon közös program szervezése
történik (Idősek napján a gyerekek készülnek műsorral, ajándékkal, Gyermeknapon az
idősek készítenek meglepetést és játéklehetőséggel, házilag készített finomságokkal
várják a tanulókat)
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„Kérlek fogadj el olyannak, amilyen vagyok
S akkor egyre jobb leszek.”
(Simon S.)
Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, a bekerülés módja:
Az iskolai munka sikerességének alapja, hogy a kisgyerek az iskolába való beilleszkedése
milyen módon megy végbe. Ezért nagyon fontos a pedagógiai munkának az a szakasza, amely
ezt a folyamatot végzi. Ennek a munkának fő szereplői a gyerekeken kívül az óvónők,
tanítónők, logopédus, fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó szakemberei, akik együttes
munkája eredményezheti a gyerekek sikeres átmenetét az óvodából az iskolába.
Az óvoda személyiségfejlesztő, nevelő feladatot lát el, az iskola e feladatokat másokkal még
kiegészíti. Az óvodában szinte minden pedagógiai tevékenység a játékból indul ki,
kötetlenebb, szabadabb légkörben. Iskolába kerüléssel ezek az arányok megváltoznak, a fő
tevékenységet, a játékot felváltja a tanulás. Kötöttebb kereteken belül, sok szabályt betartva,
amelyek szükségesek az iskolai munkához.
A gyermek jellemzői az óvodáskor végére
A gyermek belső érés, valamint a családi és az óvodai nevelés eredményeként a kisgyermekek
többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez
szükséges fejlettségi szintet. Az iskolaérettségnek, az iskolai életre való felkészültségnek testi,
lelki és szociális kritériumai vannak, amelyek közül egyik sem hanyagolható el.
A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz,
testarányai megváltoznak, megkezdődik a fogváltás.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődéssel készen áll
az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek, érzékelése,
észlelése tovább differenciálódik. Megjelenik a szándékos figyelem, növekszik a tartama,
terjedelme, könnyebbé válik megosztása, átvitele. Kialakulóban van az elemi fogalmi
gondolkodás, érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél. Képes figyelni másokra, alapvető
ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről.
Az óvodáskor végére a gyermek szociálisan is éretté válik az iskolakezdésre, készen áll az
iskolai élet és a tanító elfogadására. Képes fokozatosan kialakuló együttműködésre felnőttel
és gyerektársaival. Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni. Késleltetni tudja
szükségleteinek kielégítését. Feladattudata kialakulóban van.
Az iskolakezdés nehézségei
Az iskolába lépő gyerek általában már alkalmas az iskolai munkára. az iskolai életformába
való beilleszkedés mégis igen nagy feladat elé állítja őt. A kötelességszerű tanulás, az iskolai
élet szabályainak megtartása és a hasonló korúakkal való szervezett együttműködés komoly
erőpróba számára. Valamennyi gyerek érzi az első iskolaév nehézségeit, de nem egyforma
mértékben. Maga az iskolaérettség is különböző fokú az egyes gyerekeknél. A társadalmi
hatások is nagyon különbözőek. Az iskolának minden tanuló számára biztosítani kell az
egyenlő és kedvező feltételeket. Ilyen feltételnek tekinthető, hogy a pedagógus legyen képes a
különböző szociális, kulturális, etnikai hátterű családokkal azonos szintű együttműködésre.
Minden család kapjon esélyt a partneri együttműködés lehetőségére. Ennek feltétele, hogy a
pedagógus már a kezdetektől ismerje és kövesse a családokat.
Megkönnyítheti ennek a célnak a megvalósítását, ha az óvoda és az iskola között kellően
szoros a kapcsolat. Így és ezért törekedtünk arra, hogy az óvoda és iskola kapcsolata tartalmas
és harmonikus legyen. Együttműködésünkre jellemző a kölcsönös nyitottság, érdeklődés és a
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bizalom, amely hozzájárul egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek, programjának
megismeréséhez, összehangolásához.
Közösen fogalmaztuk meg azokat a feltételeket, amelyek garanciái a zavartalan
iskolakezdésnek.
 A gyermekek teljes körűen és teljes időben látogassák az óvodát.
 A gyermekek segítő szándékú megismerése az óvodában kezdődjön el.
 Minden szükséges esetben történjen iskolaérettségi vizsgálat, és folytatódjék a kapott
adatok közös elemzésével.
 A kapcsolattartás legyen kellőképpen szoros és rendszeres a logopédussal és a nevelési
tanácsadó szakembereivel.
 Az első osztályt indító pedagógusok látogassanak el az óvodai nagycsoportba, és ott a
foglalkozások alkalmával figyeljék meg a lelendő iskolásokat.
 Mindannyian törekedjünk a gyermek alapos megismerésére.
 A pedagógusok beszélgessenek egymással a gyermek fejlettségi szintjéről és igényeiről.
 Szervezzünk közösen szülői értekezletet.
 A szülők kapjanak tájékoztatást az iskola alapelveiről, céljairól, alkalmazott eszközeiről és
módszereiről.
 A találkozó alkalmával az iskola vezetője adjon átfogó tájékoztatást az iskolai életről.
 A nagycsoportos gyerekek vegyenek részt az első osztály bármely tanóráján, hogy legyen
tapasztalatuk és élményük az iskolai munkáról.
 A két nevelőtestület tagjai közötti a gyermekről való zavartalan információcserét
szolgálja.
 Az óvónők az iskolába lépés után is tartsák a kapcsolatot a tanítókkal, kísérjék
figyelemmel az első osztályosok beilleszkedését, fejlődését.
 Legyenek a két intézménynek közös programjai.( Télapó, Nyílt-nap stb.)
Alkalmazott módszereink a fejlettség megítéléséhez:
 Megfigyelés
 Beszélgetés, magyarázat
 Iskolaérettségi vizsgálat
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A gyermek igényeit feltáró és leíró dokumentumok:
 A nevelési tanácsadó szakvéleménye
 A tanulási képességet vizsgáló szakértő és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye
 Az óvónők gyermekről készített jellemzése
Az iskola és a tanítók feladatai a folyamatban
A nagycsoportos munka 2. félévében (január-február) a tanítók megismerkednek a csoport
munkájával és a gyerekekkel. A lehetőségekhez képest részt vesznek csoportfoglalkozásokon
és fejlesztő foglalkozásokon. Igyekeznek minél jobban megismerni az addig végzett munkát,
módszereket, szokásokat és ezeken keresztül a gyerekeket.
A beiratkozás előtt szülői értekezletet szerveznek a leendő 1. osztályos gyerekek szüleinek,
ahol tájékoztatják őket az iskolai munkáról, lehetőségekről, elvárásokról.
Beiratkozás után a tanító iskolalátogatást szervez, ahol a gyerekek megismerkednek az iskola
épületével, dolgozóival, felkeresik egykori ovis társaikat, így szeptemberben már ismerős
helyre, ismerős arcok közé érkeznek.
A tanítók megismerik az óvónők, a logopédus, fejlesztő pedagógus, a szakértők információit a
gyerekekről, melyekre építve tervezhetik oktató-nevelő munkájukat.
Lassított iskolakezdéssel, ún. „hat hetes” előkészítő időszakkal segíti a részképesség
gyengeséggel rendelkező tanulók fejlesztését. A hathetes előkészítő rész fejlesztő játékai,
feladatai nem korlátozódnak csak erre az időszakra, hanem beépülnek az oktató-nevelő
munka folyamatába.
A fejlesztés fő területei:
 Beszédfejlesztés
 Percepció fejlesztés
 Mozgás fejlesztés
A fejlesztő pedagógus számára az óvodai fejlesztő munka információi lehetőséget nyújtanak a
további munkához. Indokolt esetben (szakszolgálatok szakértői véleménye) kiscsoportos
formában egyéni fejlesztési tervek alapján is folytatódik az egyénre szabott fejlesztés.
Az együtt dolgozó tanítók, logopédus, fejlesztő pedagógus munkájuk összehangolásával,
kooperatív és individuális tanulási technikák mellett, differenciált tanulásszervezéssel, a
tanórákon megfelelő szintű feladattípusokkal kompenzálják, vagy megerősítik a tanuláshoz
szükséges kompetenciákat.
A fejlesztő-, felzárkóztató program célja:
 a gyermek képességeinek, részképességeinek fejlesztése
 a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása
 személyre szabott, meglévő ismeretekre építő fejlesztő munka
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A logopédus feladatai, tevékenysége
Vizsgálatok:
A középső csoport végén, az 5. életévet betöltően kerül sor a beszédhibás gyerekek szűrésére.
A nagycsoport év elején kerül sor a diszlexia előrejelző gyorsteszttel történő vizsgálatra,
amellyel a sikeres olvasás, írás elsajátításához szükséges képességeket vizsgáljuk.
A nagycsoport első félévében kerülhet sor – indokolt esetben, az óvodapedagógus jelzése
alapján, - a G-O-H hallást szűrő készülékkel a gyerekek hallásának vizsgálata.
A logopédiai vizsgálatok tapasztalata alapján a logopédus szükség szerint további
szakvizsgálatra (audiológia, fül-orr gégészet, szemészet, gyermek pszichológia-, pszichiátria)
irányíthatja a gyerekeket. A nyelvi zavar súlyossága esetén javasolhatja a gyermek logopédiai
óvodai elhelyezését. Ebben az esetben a Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság felé jelzi a problémát.
Fejlesztő tevékenységek, terápiák:
 megkésett/akadályozott beszédfejlődés terápiája
 pöszeség terápiája
 centrális pöszeség terápiája
 nyelvi rendszerkiépítése
A diszlexia-prevenció, a grafomotoros fejlesztésés a vizuomotoros koordináció fejlesztése
óvodánkban a fejlesztő pedagógus feladata.
Óvoda, óvónők feladatai, tevékenységük
Az óvoda nagycsoportja a gyermek számára kötelező, ezért az óvoda számára fontos, hogy a
törvény által előírt kötelezettségnek minden szülő eleget tegyen, betartsák a törvényi
előírásokat. (Többszöri hiányzás esetén felszólítása szülőnek.)
Fontos, hogy egészségileg, testileg is iskolaéretten kerüljenek az iskolába a gyerekek:
Az orvosi vizsgálatokat a gyermekorvos végzi a beiratkozás előtt, és ő adja ki az erről szóló
igazolást, ami feltétele a beíratásnak. A védőnő folyamatosan figyelemmel kíséri a gyerekek
egészségügyi és testi fejlődését.
A logopédus által elvégzett szűrővizsgálatok alapján általános fejlesztésben részesíti a rábízott
gyerekeket. Adott gyermek iskolaérettségének eldöntésében véleményét, segítségét kérheti a
Nevelési tanácsadónak, TKVSZRB-nak. A kapott szakvéleményeket a tagintézmény-vezető
és a leendő elsős tanító az óvónőkkel és a fejlesztő pedagógussal közösen véleményezik.
A nagycsoportos óvónő tájékoztatást nyújt a tanítóknak a gyerekek aktuális fejlettségi
szintjéről, illetve betekintést biztosít a szakszolgálat által végzett vizsgálatok eredményeibe,
véleményeibe. Részletes felvilágosítást ad a kialakított szokásokról, hagyományokról.
Listát készít a tanító számára az óvodában megismert mesékről, dalokról, játékokról,
versekről.
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Fejlesztő pedagógus, feladatai, tevékenysége:
Alkalmazott terápiák:
 dislexia-prevenció
 grafomotoros fejlesztés
 vizuomotoros koordináció fejlesztése
Feladata: A szűrővizsgálatok során prevecióra javasolt gyerekek fejlesztendő
részképességeinek további feltárása SINDELAR-méréssel. A kapott eredmények jelölik ki,
határozzák meg a további munkát. A fejlesztő munka fő területei:
Mozgásfejlesztés:





alapmozgások,
téri orientáció,
testséma,
finommozgások

Percepció fejlesztés






vizuális
auditív
taktilis, kinesztetikus
szerialitás ejlesztése
keresztcsatornák fejlesztése

Beszédfejlesztés







artikuláció, beszédmotorika
légző gyakorlatok
szókincsfejlesztés
mondatalkotás
beszédmegértés
beszédritmus fejlesztés

Nagycsoport végén mérés, az elért eredményekről tájékoztatja a leendő elsős pedagógust.
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Tehetség-, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Tanórai lehetőségek:
 egyéni képességeknek megfelelő tanulás szervezés, differenciálás
 felkészítés egyénileg a városi tanulmányi versenyekre, ill. sportversenyekre
Tanórán kívüli lehetőségek:
 differenciált házi feladat adása
 válaszható szakkörök (furulya, citera, számítógépes)
 2 nyelvi szakkör közül választhatnak (angol, német)
 vetélkedők, versenyek (pl. állatok világnapján akadályverseny elméleti és ügyességi
fordulókkal)
 rendszeres kulturális tevékenységeink: színház-, mozi- és múzeumlátogatás
 KI MIT TUD? Szervezése
 néptánc oktatása a Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézet gondozásában
 drámapedagógia szakkörön való részvétel
Fellépési lehetőségek:
 iskolai szinten:
 Tanévnyitó
 Aradi vértanúk napja
 Télapó ünnepség
 Karácsonyi ünnep
 Farsang
 Anyák napja
 Ballagás
 községi szinten:
 Idősek napja
 Szüreti bál
 Karácsonyi muzsika Ünnepváró Koncert
 1848-as forradalom és szabadságharc
 Fesztivál a faluért
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Drámapedagógia
A gyerekek maradandó tudásához az élményként megélt tananyag a leghatásosabb elem.
Az óvodából az iskolába kerülés, a nyári szünet után az újbóli iskolába járás sok gyerekben
szorongást kelthet. Lassan, fokozatosan kell építgetnünk, meleg, szeretetteljes légkört kell
kialakítani, olyan őszinte légkört, ahol a gyerekek elfogadják egymást és a nevelőt is.
A közösségbe kerülésen túl a gyerekek beilleszkedését is segíteni kell, hátrányaik
kompenzálására van szükség. Ezen hátrányok leküzdésében, valamint a tanítási-tanulási
módszerek színesebbé tételére szolgál a drámapedagógia.
Ez a módszer gyermekközpontú, személyiségfejlesztő, a szocializációt elősegítő. Aki játszik,
megtanul jól mozogni, ügyességre, leleményességre tesz szert. Ismeretei világosabbá válnak,
javul gondolkodásmódja, beszédkészsége, gazdagodik, színesedik szókincse, erősödik
figyelme. A drámajáték alkalmazása során az utánzás, a megjelenítés segítségével teremthető
meg a társas interakció.
Technikáinak alkalmazása során a gyerekeket előre megtervezett munkára szoktatja, fejleszti
önálló, rugalmas gondolkodásukat, aktivitásukat.
A nyelvi gyakorlatok, nyelvtörők, mondókák fejlesztik a beszéd tisztaságát, a nyelvi
kommunikációt, az írásos és szóbeli közlések tartalmi és formai elemeit csiszolják.
A mozgásos gyakorlatokkal erősödik a gyerekek térbeli biztonsága. A különféle feladatok
elősegítik a viselkedési bátorság kialakulását, fantáziát. A mozgás fejlesztésére különös
gondot fordít, hisz ennek fejlődése szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, és erre
épülnek a kommunikációs készségek, a beszéd, később pedig az olvasás, írás.
A drámapedagógiai módszer alkalmazásával modellezhetjük világunk valamely problémáját,
témáját (pl. ez lehet irodalmi alkotás, erkölcsi kérdés, a gyerekek által felvetett probléma), és
lehetőségünk van arra, hogy a kiválasztott témában mélyebbre ássunk, a dolgok előzményeit,
következményeit vizsgáljuk, illetve modellezhetjük, hogy milyen következményekkel járhat
döntésük, és egy más döntésnek milyen következménye lehetett volna az adott helyzetben.
Nevelési funkciót is betöltenek ezek az órák, hiszen elősegítik a közösségért tevékenykedő
ember kialakítását, és olyan tapasztalatokra tesznek szert a gyerekek, amelyek segítenek a
közösségbe beilleszkedni, önismeretre, empátiára nevelnek.
Kiemelt célok:
A szocializáció terén:
 az együttélés szabályainak ismerete, betartása
 a hátrányos, veszélyeztetett családi körülmények közül érkező gyerekek
beilleszkedésének segítése
 a toleranciára, a másik tiszteletére, elfogadására, értékeinek felfedezésére való
nevelés
 a gyerek tudjon helyesen viselkedni különböző helyzetekben (pl. ünnepségeken,
étteremben)
 illemszabályok betartása
 az együttműködési készség és képesség előnyei kritikus helyzetekben
A drámapedagógiai módszerek segítségével
 az ön-és emberismeret fejlesztése
 alkalmazkodó képesség fejlesztése
 önuralom, önfegyelem növelése
 térbeli tájékozódás, fizikai ügyesség fejlesztése
 önálló, rugalmas gondolkodás fejlesztése
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koncentráló, megfigyelő képesség fejlesztése
fantázia, kreativitás fejlesztése
kapcsolatteremtés, kapcsolattartás szabályainak megismerése és megtartása
szociális érzékenység fejlesztése
viselkedési bátorság növelése
tiszta, érthető beszéd fejlesztése
verbális és nonverbális kifejezőeszközök gazdagítása és használata
improvizatív és empatikus képesség fejlesztése
esztétikai érzékenység fejlesztése
őszinte együttműködés kialakítása
beszéd-és mozgáskultúra fejlesztése.

A drámapedagógia elemeit a tanórába építve, illetve a színjátszó szakkör keretein belül
alkalmazzuk. A színjátszó szakkör célja a fent említetteken túl az is, hogy gyermekeink az
iskolai és községi szintű rendezvényekre színvonalas műsorokkal készülhessenek. ezek a
rendezvények kitűnő alkalmat nyújtanak tehetségük megmutatására. Ilyen lehetőség az Idősek
napja, a Szüreti bál, a Hurkafesztivál, Télapó ünnepség, Karácsonyi Muzsika Ünnepváró
Koncert, Farsang, Március 15., Anyák napja, Fesztivál a faluért, Tanévzáró és ballagás. A
felsorolásból is látszik, hogy egész évben találunk olyan rendezvényt, amire műsort állíthat
össze a színjátszó csoport. A heti egy alkalomba ezeken felül még beépítettünk sok-sok
mesefeldolgozást, valamint zenés mozgásgyakorlatokat, nyelvtörőket, mondókákat. A
színjátszó szakkör remek alkalmat biztosít hagyományaink, népi szokásaink
megismertetésére, gyakorlására is.
A drámapedagógiai módszerek alkalmazása során, illetve a színjátszó szakkör működése
révén a gyerekek felszabadultan, nyíltan és őszintén megnyilatkozhatnak egymás és a
pedagógus előtt is. Cél, hogy szívesen vállaljanak szerepet, értsék meg a szereplők
lelkivilágát, cselekedeteik mozgatórugóját. Szeressék meg a meséket, történeteket, verseket.
Érezzék meg, hogy az előadás a közös munka gyümölcse.
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Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse: 1 fő önkormányzat által alkalmazott külső
személy.
Minden pedagógusnak alapvető feladata, amennyiben súlyos problémát észlel, jelentse a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, ill. a családvédelmi szolgálatnak.
Minden pedagógus családlátogatáson vesz részt tanítványai körében. A családlátogatások
feladata, hogy felmérjék, a gyermek milyen családi környezetből érkezik, milyen gyermek- és
ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák adódnak. Részt vesznek a gyermek tanulást
valamint lelki fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásban,
megszüntetésében.
További tevékenységeink:
 ingyenes tankönyv biztosítása az önkormányzat által minden tanuló számára
 ingyenes úszásoktatási lehetőséget biztosítunk
 ingyenesen vehetnek részt a tanulók a tanulmányi kiránduláson (a jótékonysági bálon
befolyt összegből finanszírozzuk)
 a városi versenyek nevezési díját az iskola állja
 az iskolapszichológus évente egyszer a felmerülő problémákkal kapcsolatos előadást,
fórumot tart
Az iskolánk együttműködik a területileg illetékes:
 gyermekjóléti szolgálattal,
 polgármesteri hivatallal,
 orvossal, védőnővel,
 egyházakkal
Pedagógiai tevékenységek a gyermekvédelem céljainak megvalósítása érdekében:
 tehetséggondozó foglalkozások,
 differenciált oktatás
 személyes, egyéni tanácsadás
 a falu által szervezett egészségvédő és mentálhigiéniás programokon való részvétel,
segítség a szervezésben (Vöröskereszt által kiírt rajzpályázatok, játszóházak, Egészségnap;
A kihívás napja…)
 napközis foglalkozások,
 iskolai étkezési lehetőségek,
 az egészségügyi szűrővizsgálatok,
 tanulók szabadidejének szervezése,
 a szülőkkel való együttműködés,
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása
Tanórákon:
Tanórán kívül:

- differenciált óraszervezéssel
- korrepetálással – pl. hosszabb betegség esetén
- logopédiai foglalkozás igénybevételével – beszédhibás tanulók
számára
- egyéni fejlesztő program készítésével minden tanév elején

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
 szociális háttér feltárása
 ingyenes tankönyv biztosítása minden tanuló számára a helyi önkormányzat által
 ingyen úszásoktatási lehetőség
 ingyenes részvétel a tanulmányi kiránduláson
 jótékonysági bálok szervezése
 étkezési kedvezmények
 mentálhigiénés programokon való részvétel
 szülők, családok életvezetési gondjainak enyhítése
- pszichológiai előadás
- ruhagyűjtés, játékgyűjtés és kiosztás
 pályázati lehetőség a faluban működő Kuratóriumhoz, egyszeri tanulmányi ösztöndíjra
 más településről bejáró tanulóink számára az utazási költség térítése
 szoros kapcsolat a szociális hátrányok enyhítése érdekében a helyi önkormányzattal
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök
és felszerelések jegyzéke [1/1998. (VII.24.) OM. rendelet alapján]
A tanítást segítő eszközök további jegyzéke a mellékletben található.
Helyiségek

tanterem
tornaterem
sportudvar
igazgatói iroda
nevelőtestületi szoba
könyvtár
egészségügyi helyiség
Eszközök, felszerelések

sportszertár
közösségi tér
ebédlő
melegítő konyha
tálaló – mosogató
hideg – meleg vizes
zuhanyzó
személyzeti wc
tanulói wc
raktár
szertár

Mennyiségi mutató
(rendelet szerint)
osztályonként 1
1
1
1
1
1
1
Mennyiségi mutató
(rendelet szerint)

Tényleges mutató
(leltár szerint rendelkezünk
vele)
3
3 osztály – tornaszoba
1
1
-

1
1
1
1
1
Nemenként 1

Tényleges mutató
(leltár szerint rendelkezünk
vele)
1
1
1
1
1
-

Nemenként 1
Nemenként 1
1
1

1
4
1
-

Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai
1. tanterem
Eszközök, felszerelések

tanulói asztalok, székek
nevelői asztal, szék
eszköztároló szekrény
tábla
ruhafogas
szeméttároló
függöny

Mennyiségi mutató
(rendelet szerint)
Tanulók száma szerint
1
1
1
Tanulók száma szerint
1
Ablakonként 1

Tényleges mutató
(leltár szerint rendelkezünk
vele)
8-16
1-2
2
1
1
1
3

A partnerek együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei
Az iskola alapvető partnerei a szülők, tanulók, pedagógusok.
Fontos továbbá a kapcsolattartás a fenntartóval, a fogadó iskolával is
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Partner

Szülők

Tanulók

Pedagógusok

Kapcsolattartás
módja
- szülői értekezlet
- fogadó óra
- nyílt nap
- családlátogatás
- napi személyes
kapcsolat, igény
szerint
- tájékoztató füzet
- üzenő füzet
- faliújság
- napi személyes
kapcsolat
- tájékoztató füzet
- üzenő füzet
- faliújság
- közlés

- napi személyes
kapcsolat
- értekezlet
- nevelői szoba
faliújsága
- pedagógus nap
az önkormányzat
szervezésében

Kapcsolat
tartó
személyek
Osztályfőnök
Napközis
nevelő
Igazgató

Osztályfőnök
Szaktanárok
Napközis
nevelő

Formák

A
továbbfejlesztés
lehetőségei

- szóbeli
- írásbeli
csoportos
(közérdekű
témák)
egyéni
(személyes
témák)
- írásban
- szóban
- négyszemközt
- osztály szinten

- évente egyszer
iskolai
fórum
megtartása
problémákról,
tervekről
- évente egyszer
kérdőív kitöltése
év végén, az éves
munkával
kapcsolatos
kérdésekkel

- szóbeli
- írásbeli
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Felvevő
iskola

heti
személyes A
felvevő - szóbeli
kapcsolat
iskola igazgató - írásbeli
- közvetett kapcsolat: helyettese
posta, telefon
- részvétel egymás
rendezvényein

Fenntartó

- személyes kapcsolat - Polgármester,
értekezleteken
felelősök,
- közvetett kapcsolat –
hivatalos levelekben,

- a felvevő iskolában
évente egyszer német
óra tartása
- felkészülés egymás
rendezvényeire
- szervezett részvétel
játszóházakban

- szóbeli
- írásbeli

Egészségnevelési program
Helyzetelemzés
Minden tanév elején helyzetelemzést végeznek az osztályfőnökök a következő területeken:
 szociális háttér
 egészségi állapot
 edzettségi szint
 személyi higiénia
 étkezési szokások és kultúra
A helyzetelemzés alapján pedagógusaink fokozott figyelmet fordítanak a problémás
területekre.
Az iskolai egészségnevelést elősegítő tevékenységformák:
 Mindennapos testnevelés
Keretében heti 3 alkalommal testnevelési óra, ill. úszás szerepel.
Heti 2 alkalommal délutáni testnevelési foglalkozást szorgalmazunk.
Minden nap, nagyszünetben különböző csoportos játékokat szorgalmazunk, időjárásnak
megfelelően.
 Balesetvédelemi oktatás
Évente egy alkalommal minden gyermek részt vesz balesetvédelmi oktatásban.
Egész évben minden pedagógus feladata, hogy a felmerülő balesetvédelmi szituációkat
megelőzze, megakadályozza.
 Közlekedési szabályok ismerete, gyakorlása
Az iskola kapuja az úttestre néz, gyalogátkelő-hellyel nem rendelkezünk, ezért fontos a
megfelelő közlekedési viselkedés elsajátítása – tanórákon, ill. valós szituációkban. A gyalogos
közlekedés szabályait naponta gyakorolják, ill. látják a gyerekek hazainduláskor, a kerékpáros
közlekedéssel kapcsolatban évente egy alkalommal szervezett kerékpártúrán mutatják meg,
mit tudnak.
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 Egészségnevelés
Rendszeresen téma a környezetismeret ill. magyar órákon olvasmányokban, feladatokban,
szituációs játékokban, valamint napközis vetélkedőkön az egészséges öltözködés,
tisztálkodás, táplálkozás.
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Szükséges változtatások:





illemhelyek korszerűsítése
tornaterem létrehozása
ebédlő
szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése

Önmaguk és egészségi
állapotuk ismerete

Az egészséges életmód
gyakorlását szolgáló
tevékenységformákat
bemutatni,
gyakoroltatni

Tanórán
kívüli tev.

Kiemelt feladat

Tanórához kapcs.

Kiemelt feladatok

X

X

X

Krízishelyzetek
felismerése,
cselekedés
krízishelyzetben

X

X

Az
egészséges
környezet jelentősége

X

Tevékenységek színterek szerint
Rajz órán: - önarckép készítése
Magyar órán: olvasmányok, szituációs
játékok, fogalmazások
Testnevelés órán: felmérések által,
önértékeléssel
Rajz órán: helyi és központilag kiírt
rajzpályázatokon való részvétel
Testnevelés órán: mindennapos mozgás
– minták nyújtása, a lehetőségek
megmutatása,
Napközis foglalkozás: témahetek
A gyerekeknek nem kell minden nap
hazavinni minden tankönyvet.
Környezet órán: akik segítenek a bajban
(tűzoltók, rendőrök, mentősök)
Magyar órán: telefonálás módja
+ közlekedési helyzetek gyakorlása
+ szituációs játékok
+ akkumulátoros kisjárművekkel való
közlekedés rendőrök vezetésével
+ kerékpártúra, gyalogtúra
Balesetvédelmi oktatás
Tűzvédelmi oktatás
Terv: DADA program
+ Akciók: szemétgyűjtés a parkerdőben;
papírgyűjtés; kimerült elemek egy
helyre
gyűjtése,
elszállítása
a
hulladékudvarba
+ szelektív hulladékgyűjtés
+ virágos kert gondozása
+ fa-, cserjeültetés megszervezése a
szülői munkaközösséggel
+ a tanulói környezet (padok,
osztálytermek, dekorációk) alakítása
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Színes programokon
való
részvétel
a
motiváció
elvének
érvényesítéséhez

X

X
Étkezési
alakítása

szokások
X

X

Személyes
higiénia
jelentőségének
felismertetése

X

X

+ ülésrend változtatása 3 havonta
+ tiszta, kulturált öltözködés – rajzban,
játékkal megerősítve
+ napközis fodrász –verseny
Részvétel a következő – falu, ill.
vöröskeresztes szervezet által szervezett
rendezvényeken:
- a kihívás napja,
- egészségnap
- gyermeknap
- évi egy gyalogtúra
- évi egy kerékpárverseny
- lovaglási lehetőség kihasználása
- akadályverseny és sportversenyek kül.
alkalmakkor
- tévénézési szokások alakítása –
olvasóvá nevelés megvalósítása a
szülőkkel együttműködve.
- rendszeres –ingyenes- úszásoktatáson
való részvétel
Környezet óra: étlap összeállítás
Salátakészítő verseny
- Napközis témahét keretében saláta
készítés – általuk megszervezve az
alapanyag gyűjtést.
- fogászati vetélkedő
Környezet
órán:
mindennapos
tisztálkodás
fontossága,
öltözékük
óvása, tisztasága
Fogászati vetélkedő,
benti cipő jelentősége
rendszeres egészségügyi szűréseken
való részvétel (védőnő, gyermekorvos,
fogorvos)

Az integrált neveléshez-oktatáshoz való viszony
Tevékenység

A bevezetés éve

Elérendő céljaink

I. Az alkalmazás feltételei
1. Integrációs stratégia elkészítése
1.1.1. Helyzetelemzés az A helyzetelemzés elkészítése.
integráció
szempontjai,
elvárható
eredményei
alapján.

A
helyzetelemzés
évenkénti felülvizsgálata.
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1.1.2. A HHH
beazonosítása

tanulók

A HHH tanulók évenkénti
beazonosítása
1.2. Célrendszer
Az általános célok intézményi A
célok
rendszeres
megfogalmazása
szintű megfogalmazása- a helyi felülvizsgálata.
sajátosságok
figyelembevételével.
1.3. Beiskolázási terv
Beiskolázási terv készült.
Hosszútávon használható
beiskolázási
terv
elkészítése, a tanulók
szüleinek
bővebb
informálása.
Szervezet-fejlesztési terv
Iskolaszervezési intézkedések, A szervezetfejlesztési terv
technikai
feltételek, teljesítésének áttekintése,
módszertani
feltételek
és szükséges
korrekciók
pedagógus készségek listája elvégzése.
elkészült.
Továbbképzési terv
Az intézmény rendelkezésére Beiskolázási
terv
álló
humán
és
eszköz aktualizálása.
erőforrások feltérképezése.
Az
erőforrás
terv
felülvizsgálat,
aktualizálása,
szükség
esetén korrigálása.
2. Az iskolába való bekerülés előkészítése
2.1. Az
iskolába
segítése

óvodából
az Közös program készült:
való átmenet célmeghatározás
kapcsolattartás
módja,
kapcsolattartás ütemezése,
projekt-team alakítása.

Egyéni fejlesztési terv
alapját
alkotó
közös
a vizsgálati anyag készítése.

2.2. Heterogén osztályok Iskolaszervezési intézkedések,
kialakítása a jogszabá- technikai
feltételek
lyoknak megfelelően
kialakítottak.
Jogszabálynak
megfelelő
integrációs feltételrendszer jött
létre.
3. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése
3.1. Szülői házzal

3.2. Gyermekjóléti
szolgálattal
3.3. Szakmai
szakszolgálatokkal

A pedagógusok a szülőkkel
egyéni kapcsolattartási rendet
alakítottak
ki
(alkalom,
rendszeresség, tartalom stb.)

Kommunikációs
terv
készítése a szülőkkel való
kapcsolattartás formájára
és tartalmára vonatkozóan.

Együttműködési terv készül a
feladatokat, ütemezést.
és A nevelési tanácsadó és a
pedagógiai intézet igénybe
vétele,
együttműködési

A
kapcsolatrendszer
hatékony működtetése.
Hatékonyabb
együttműködés
kialakítása.
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megállapodás aláírása.
3.4. A
kisebbségi Kapcsolatfelvétel a Cigány Együttműködés
a
önkormányzatokkal
Kisebbségi Önkormányzattal.
multikulturális tartalmak
révén.
3.5. Civil szervezetekkel
Kapcsolat
felvétele
és Hatékony és rendszeres
együttműködési megállapodás kapcsolatfenntartás.
aláírása a helyben működő civil
szervezetekkel.
II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei
1. Kompetenciafejlesztő programok és programelemek
Kulcskompetenciákat
fejlesztő programok
programelemek

Döntés
születik
a Programadaptáció és/vagy
és kulcskompetenciák fejlesztését fejlesztés folyamatossága,
szolgáló programokról: mely teljes körű bevezetése.
programok adaptálandók, és
melyeket
kell
kidolgozni,
továbbfejleszteni.
Az önálló tanulási képességet
kialakító programok

1.1. Az önálló
segítő fejlesztés

tanulást

1.2. Eszközjellegű
kompetenciák fejlesztése

Kommunikációs
fejlesztő program

képességet

Közösségfejlesztő,
közösségépítő
programokon Mentálhigiénés
való részvétel
kidolgozás

program
1.3. Szociális
kompetenciák fejlesztése
2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek
Együttműködés civil
programmal

A kiválasztott szervezetekkel
együttműködési
megállapodások aláírása.
3. Az integrációt segítő módszertani elemek

Folyamatos
kapcsolattartás.

Drámapedagógia

Drámapedagógiai
pedagógustovábbképzésen
való
részvétel.
A
drámapedagógiai
módszerek hatékonyabb
alkalmazása.

A
drámapedagógiai
terv
elkészítése
a
színjátszó
szakkörre
alkalmazva,
drámapedagógiai
elemek
beépítése
a
mindennapi
tanítási-tanulási folyamatba.

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái
Értékelő
esetmegbeszélések.

Iskolaszervezési intézkedések, A
szempontok
technikai
feltételek, megállapítása,
amelyek
módszertani
feltételek
és alapján a pedagógusok
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pedagógus
elkészült.

készségek listája elvégzik
az
értékelő
esetmegbeszélést.
Az
értékelő
esetmegbeszélések
konklúzióit
a
pedagógusok használják a
fejlesztési
tervek
korrekcióinál.
5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei
Egyéni fejlődési napló

Az egyéni fejlesztés nyomon
követésének módjáról döntés
született.
Az érintett tanulók értékelése a
jogszabályban meghatározott
rendben zajlik.
6. Multikulturális tartalmak
Multikulturális tartalmak
megjelenítése

A multikulturális tartalmak
megjelenítéséről döntés
született (integráltan a
tantárgyakban, vagy külön
projektekben).
Tananyagok és segédletek
prototípusa elkészült vagy
adaptált.

Tananyagok vagy
projektek beépítése a helyi
tantervbe.

A TANÍTÁST-TANULÁST SEGÍTŐ RENDSZER ELEMEI

1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek
1. 1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés
Az önálló tanulási képességet A tanulás tanítása
Szokásrendszerek, tanulási
kialakító program
technikák kialakítása,
fejlesztése 1-4 osztályban
1. 2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
Kommunikációs
Kulturált nyelvi magatartás,
Saját terv alapján, a
képességeket fejlesztő
beszédművelés
mindennapi tanítási-tanulási
programok
folyamatba beépítve
1. 3. Szociális kompetenciák fejlesztése
Közösségfejlesztő,
A szűkebb környezettel való Saját terv alapján
közösségépítő programok
harmonikus kapcsolat
kialakítása, ápolása
2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek
Együttműködés civil
A társadalom felé nyitott
Saját terv alapján
programmal
iskola kialakítása
3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek
Drámapedagógia
A közösségbe való
Saját terv alapján
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beilleszkedés segítése,
szociális, kulturális, etnikai
hátrányok kompenzálása,
műsorokra való felkészítés
4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái
Értékelő esetmegbeszélések
Saját terv alapján
Saját terv alapján
5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei
Egyéni fejlődési napló,
Saját terv alapján
Saját terv alapján
szöveges értékelés
6. Multikulturális tartalmak
Multikulturális tartalmak
Projektnap szervezése
Saját terv alapján
megjelenítése projektekben
feldolgozva
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Környezeti nevelési program
„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek
során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére,
tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet
érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.”
Jogi háttér, szabályozók
A Kormány 243/2003. számú rendeletével hatályba lépett új Nemzeti Alaptanterv (Nat)
értelmében a környezeti nevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, melynek az iskolai
oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok
erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. A
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXV.
törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az iskoláknak nevelési programjuk részeként el kell
készíteniük környezeti nevelési programjukat is.
1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 45.§ (5) bekezdése is fontos, ez szabályozza a
környezeti nevelés során gyakran használt tanulásszervezési módok (pl. projekt, témahét)
iskolai megjelenését.
A közoktatásról szóló törvény 2003. évi módosítása (114.§ (4).) után csak akkor lehet
kötelezővé tenni az erdei iskolai programot, tanulmányi kirándulást stb., ha az intézmény
(fenntartó) a tanulók költségét átvállalja, vagy az iskolaszék, annak hiányában a szülői
szervezet nyilatkozik arról, hogy ennek költségeit átvállalja. Ezeket a programokat csak akkor
lehet a tanítási napok terhére megszervezni, ha részei a pedagógiai programnak.
Szükséges még csatolni a fenntartó (helyi önkormányzat) környezeti nevelést érintő helyi
rendeleteinek megismerése (pl. települési környezetvédelmi program, közoktatási fejlesztési
koncepció.)
Továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi dokumentumok (pedagógiai program,
Szervezeti Működési Szabályzat, kollektív szerződés, továbbképzési program stb.)
tanulmányozására.
Ezek a jogszabályok lehetőséget kínálnak arra, hogy az iskolák megtervezzék környezeti
nevelési tevékenységüket.
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Helyzetelemzés, helyzetkép
 Az iskola rövid története, helye és épülete
Az iskola a Zselic lábánál fekvő Kaposszerdahely település központi részén, Somogy megye
székhelyétől, Kaposvár központjától mindössze 5 km-re található. Szép látványt nyújtanak a
szelíd dombok, erdős részek, halastavak egyvelege. Az épület közel 30 éves, a fenntartó
rendszeresen karbantartja. Tavaly hőszigetelt fa ablakokra cserélték a régieket, a tetőt már 4
évvel ezelőtt újították fel. Évente egy alkalommal teljesen kifestik a helyiségeket.
 Az iskola adottságai
Tárgyi adottságok
 az iskola működéséhez szükséges alapvető tárgyi eszközöket nem soroljuk itt fel,
részletesen megvizsgálható az eszközjegyzékben.
Személyi adottságok
 4 fő tanító kolléga
 a technikai munkatársak közül 1 fő foglalkozik az iskola udvaron létrehozott virágos kert
gondozásával, 1 fő pedig felügyeli a füves pálya karbantartását.
 Önkormányzati dolgozók – vöröskeresztes felelős, A kihívás napjának szervezője
 Kapcsolatot tartunk fenn több féllel az iskolán kívül.
 Horváth-Béres János faszobrász művésszel, aki a Zselici virágos út
megalkotója, és zsűri elnökként vesz részt az általunk szervezett kisiskolás
seregszemlében.
 Pintér Ottóval, a SEFAG vezérigazgatójával, vele kapcsolatunk a Tokaji
parkerdővel kapcsolatban – hulladékgyűjtési akciók, erdei rendezvények.
 Több lakóval a faluban – keramikus, méhész
 tanulók – ők szívesen vesznek részt akciókban, versenyeken, ötleteket hoznak,
szervezkednek.
Környezeti adottságok
 A falu szélén található az iható vizű Mária-forrás, amelyhez bájos legenda is kapcsolódik.
 A Barócsi domb pocsolyáiban, kátyúiban sárgahasú unkák élnek, ezen a tetőn
túraútvonalak vezetnek a Töröcskei tavakhoz, amely már Kaposvár részét képezi.
 A Pazderjás - tónál érdekes gombákat figyelhetünk meg, és lehetőség van télen a
korcsolyázásra.
 A Tókaji-parkerdő sekély vizű tavain szívesen sütetik a hasukat a mocsári teknősök, erdei
részén pedig rengeteg medvehagyma, hóvirág, ibolya nő, de megtalálható a foltos
kontyvirág és a kapotnyak is.
 Az iskolával szemben egy fehér gólyapár fészkel a villanyoszlopon, de a közelben
megfigyeltünk már vízisiklót, őszapókat, tengelicet és egyéb kis énekes madarakat.
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 Az iskola udvarának szomszédjában egy pónikat tartó gazda él, akihez a napközisek
rendszerint átlátogatnak, hogy megismerkedjenek a lótartással, a lovak életével,
testfelépítésével.
 Az iskolától kb. 3-4 km-re fekszik a Szennai Falumúzeum, Európa - Nostra díjas Skanzen,
a Zselici virágúton pedig Bányára érhetnek a vándorok, ahol a Gólyavölgyi tavakban
vidrák és fekete gólyák élnek.
 Szennán át a Petörkei halastavak mellett elérjük a zselici kerékpárutat, amelyen nemcsak
Bányára, hanem a „Csákbereki” Kassai-völgybe juthatunk - itt a lovasíjászatot és egy kis
történelmet tanulmányozhatunk.
 Az iskola működése, hagyományai környezeti nevelési szempontból
Az iskolánkban jelenleg a tantestület minden tagja foglalkozik valamilyen szinten környezeti
neveléssel – környezetismeret órákon, és azokon kívül. A környezeti nevelés az a területe az
iskolai életnek, ahol csak nagyon fokozatosan és lépésenként haladunk előre. A további
munkában szükség van a kollégák, a szülők, az iskola környezetében élők együttműködésére.
Helyszínek: lsd. alább. A tanórák mellett délutáni foglalkozásokat ill. különböző világnapok
kapcsán rendezvényeket tartunk, lehetőség szerint erdei iskolai táborban, akciókban veszünk
részt. Terveink között szerepel az iskolanap bevezetése.
Az iskola szerves részét veszi ki a falu eseményeinek szervezéséből, lebonyolításából.
Terveink között szerepel a fentiek mellett további helyi értékek és az esetleges problémák
feltérképezésében való részvétel is, pl. a patakok környezetének vizsgálata után a szükséges
tisztítómunkából is szerepet vállalnánk.
Az iskola erőforrásai
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai
élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó
munkakapcsolatot, együttműködést alakítsunk ki. (pl. Vöröskereszt, helyi egyesületek). A
résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk
erőforrása is.
Az iskolának a következő tanévben – az alábbiakat figyelembe véve – ki kell dolgoznia
részletesen is az iskolán belüli és kívüli kapcsolatrendszerét.
Nem anyagi erőforrások
Iskolán belüli együttműködés:
- Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával,
munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés
ill. oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, tovább kell fejleszteni az
együttműködést. A közös munka áttekintése igazgatóhelyettesi feladat, a koordinátori szerepet
az iskolai szabadidő-szervező tanár látja el.
- Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és
figyelmeztesse társait a kultúrált magatartásra.
- Tanárok és diákok: A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal
való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el.
Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában a témanapoknak,
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hulladékgyűjtési, tereptisztítási akcióknak, valamint a lehetőség szerint megrendezett erdei
iskoláknak.
- Iskolapszichológus: Az iskolapszichológus felméréseivel, azok elemzésével segíti a
környezeti nevelési munkánkat. A továbbiakban rendszeressé kívánjuk tenni ezeket a
vizsgálatokat, hogy munkánk hatékonyságáról is tájékoztatást kapjanak.
- Tanárok és szülők: Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és
az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt
a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt
azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is
alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét –
a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok maguk is biztosítják.
- Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskola technikai dolgozói munkájukkal
aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos
feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok
használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás – ehhez újabb gépre lenne szükségünk,
digitális információáramlás – terveinkben szerepel az internet bevezetése), folyamatosan
gyűjtsük a hulladékpapírt. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének
takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk.
Ezek felkutatása és beszerzése az iskolai gondnok feladata. Az iskolai szelektív
hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarító aktív, környezettudatos munkájára is
szükségünk van.

Formázott: Felsorolás és
számozás

Iskolán kívüli együttműködés
- Fenntartó: Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és
költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén
belül – a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola
igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb
helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező támogatáson túl is
finanszírozza az iskolai környezeti nevelési programokat.
- Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények: A tanórai és tanórán kívüli környezeti
programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása.
Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és a
nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Iskolai tanulmányai során,
minden tanulónak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. Az
adott intézménnyel a kapcsolatot iskolánk egy megbízott tanára tartja.
- Civil szervezetek: A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik
környezeti nevelési munkánkat. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti
témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való iskolai szintű
kapcsolattartás igazgatói feladat. A tanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot az egyes civil
szervezetekkel. (SEFAG, MMTE, MCSE – Uránia csillagvizsgáló)
- Hivatalos szervek: A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy
környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola.
Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.
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Anyagi erőforrások
Saját erőforrások
- Költségvetés: Az iskola az éves közoktatási normatívából tanulónként ötszáz forintot biztosít
környezeti nevelési feladatok ellátására. Ebből az összegből a környezeti nevelési munkához
szükséges kisebb eszköz- és szakkönyvvásárlás, valamint iskolai környezeti témájú versenyek
lebonyolítása, jutalmazása lehetséges. A pénzösszeg felhasználásáról minden tanév elején a
nevelőtestület dönt.
Az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek a
környezetbarát és kultúrált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő működtetést
szolgálják.
Külső erőforrások
- Fenntartó:
- Saját bevétel: Az iskolának jótékonysági bál rendezéséből és szakképzési támogatásból van
saját bevétele, melyek összege változó. A továbbiakban is folytatni kívánjuk azt a gyakorlatot,
hogy az iskolai beszerzési egyeztetések során határozzuk meg, mekkora összeg fordítható
környezeti nevelési célokra. A tanárok kéréseit összegyűjtve az igazgató képviseli a
megbeszéléseken a környezeti nevelési munka érdekeit.
- Pályázat: A pályázat-megjelenések figyelése kijelölt munkatárs feladata. Ő tájékoztatja a
kollegákat a pályázati lehetőségekről, és segít a pályázatok elkészítésében. Az elnyert
összeget teljes egészében arra a területre kell fordítani, amire a kiírás szólt.
Jövőkép, alapelvek, célok
Alapelvek, jövőkép
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát,
tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:
 a fenntartható fejődés;
 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;
 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;
 alapvető emberi szükségletek;
 emberi jogok;
 demokrácia;
 elővigyázatosság;
 biológiai és társadalmi sokféleség;
 az ökológiai lábnyom.
Tartsuk szem előtt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos,
hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki!
Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos
tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:
 a környezettudatos magatartást és életvitelt;

állampolgárrá

váljanak
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 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt;
 a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak
megőrzésének igényét és akaratát;
 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését;
 a rendszerszemléletet;
 tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését;
 az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket.
A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például:
 alternatív, problémamegoldó gondolkodás;
 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód;
 szintetizálás és analizálás;
 problémaérzékenység, integrált megközelítés;
 kreativitás;
 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód;
 kritikus véleményalkotás;
 kommunikáció, média használat;
 konfliktuskezelés és megoldás;
 értékelés és mérlegelés készsége.
A környezeti nevelés célja
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek
segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív,
problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet,
a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy
közös tetteikben. (NAT 2003)
Az iskola környezeti nevelési szemlélete
Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet
minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A
fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok
számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül
hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Kreatív,
együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre
és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek
elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását.
A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk
kialakítani.
Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk,
környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai élet sok
területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden
iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket
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szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető
tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt
feladatunk volt és maradt. Megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, megtanítjuk őket arra,
hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő
összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő,
óvó felnőttekké.
Konkrét célok
Rövid távú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok
megvalósításához milyen lépések vezetnek.
Új tervek:
 az egészségnevelési program elkészítése;
 a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához;
 tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek
bemutatása;
 új környezeti nevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése:
témanap;
Tervek a hagyományok ápolása érdekében:
 iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára;
 a falu és környékének nevezetességeinek feltérképezése;
 az iskola hírességeinek élete – kutatás;
 erdei iskolai programok szervezése, megvalósítása;
 drog-prevenciós program folytatása;
 napközis foglalkozások környezetvédelmi témában.
Szaktárgyi célok:
 a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és
környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei);
 a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés
hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre);
 interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet,
problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok);
 tanórán kívüli szakórák szervezése;
 természetvédelmi versenyekre felkészítés;
 multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon;
 a számítógép felhasználása a tanórákon.
A környezeti nevelés színterei iskolánkban
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben
 A tanórákat hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi
vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzunk
fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a
diákoknak is köze van. A szemléltetésre a hagyományos formák mellett, audiovizuális és
informatikai lehetőségeink is vannak (Videó kazetták, diavetítés, Manó élővilág), valamint
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a rövid séták a környéken szintén pozitív viszonyulást, és könnyebb ismeretszerzést. Úgy
gondoljuk, lehetőségünk nyílik az élményszerű tanításra. Fontosnak tartjuk, hogy
tanítványaink biztos elméleti alapokat szerezzenek, természetesen kisiskolás szinten, mert
véleményünk szerint így lehet csak okosan harcolni a környezetért.
Szeretnénk, ha a jövőben Internettel is rendelkeznénk, és az idevágó honlapokat fel
tudnánk keresni, hiszen ez színesítené az oktatásszervezési formáinkat, lehetővé tenne
önálló ismeretszerzést is.
 A legegyszerűbb talaj, vízvizsgálati módszereket el tudjunk végezni, laboratóriumi
vizsgálatokat azonban nincs lehetőségünk véghezvinni.
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Nem hagyományos tanórai keretben
 A napköziben témahetek kapcsán rendszerint középpontba kerülnének környezetvédelmi
témák. (pl. A tenger hete, Az erdők hete, …). A témahét során nap, mint nap más
képességet fejlesztünk – rajz, technika, ill. magyar, ének, testnevelés és játék délutánokra
tudjuk felfűzni.
 A tanév során minden osztály múzeumlátogatást, ill. rövid túrát szervez a környéken.
 Sikeres pályázat esetén erdei iskolában tölt egy hetet a 2-4. osztály. Az ott folyó munka
speciális órarend szerint történik.
Tanórán kívüli programok
 Különböző akciókban veszünk részt:
 Az iskola rendszeresen különböző gyűjtési akciókat tervez a jövőre
vonatkozóan: elem-, alumínium-, használt háztartási zsiradék-, papírgyűjtést
szervezünk.
 Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld Napján rajzkiállítást,
júniusban kisiskolai seregszemlét (MILEVA) használt anyagok alkalmazásával
készült munkadarabokból.
 Akadályversenyt tartunk jeles alkalmakon: az Állatok világnapján, Madarak és
Fák napján.
 Benevezünk a Vöröskereszt, valamint országos egyesületek által kiírt
különböző rajzpályázatokra a témakörökben. (pl. Víz napja)
 Föld napján iskolai akció: „Legyen rajtad valami zöld!” – figyelemfelhívó
akció
 Lehetőségeink között tartjuk számon, hogy országos egyesületekkel (pl. Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Dombóvári Helyi csoport, vagy Somogyvári
Helyi csoport) felvegyük a kapcsolatot, s általuk részt vegyünk pl. Varangy Akciócsoport
munkájában, a korosztályi sajátosságokat természetesen figyelembe véve.
 További tervünk, hogy évente szervezünk iskolanapot, amelynek témája és helyszíne évről
évre változik. Az egész iskola részvételével diákjaink megismerik a közvetlen
környezetünket (épített és természetes), hagyományainkat, értékeinket.
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Írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai. A tanulók tudásának értékelésében
betöltött szerepe, súlya
Az írásbeli beszámoltatással kapcsolatos elvek:











Kapcsolódjon a különböző értékelési formákhoz
Vegye figyelembe az életkori és egyéni sajátosságokat
Motiváljon
A folyamatos visszajelző funkcióval rendelkezik
A pozitív megerősítés elve
Egy tanítási napon legfeljebb két írásbeli felmérést írhat a tanuló
A témazáró dolgozat írását legalább egy héttel előbb be kell jelenteni a tanulóknak
Nem lehet a büntetés eszköze
Egy héten belül ki kell javítani
A tanítási – tanulási folyamat különböző pontján alkalmazható a diagnosztikus, a
formatív és a szummatív értékelés eszközeként
 A témazárók, és a félévi ill. év végi mérések eredményei (érdemjegyei)
hangsúlyozottabban számítanak bele a tanuló minősítésébe.
 Az írásbeli beszámoltatás rendszerét a helyi tanterv tartalmazza, tantárgyakra,
évfolyamokra lebontva.
Az írásbeli beszámoltatás célja:
A tanítási-tanulási folyamat eredményeinek, a fejlesztés területeinek feltárása
Az írásbeli beszámoltatás formái:














felmérőlap (témakörönként legfeljebb 2)
feladatlap
tesztlap
témaközi felmérés
írásbeli dolgozat (tanterv alapján)
röpdolgozat (első osztályban nem alkalmazzuk; többi évfolyamon témánként
legfeljebb három alkalommal)
fogalmazás
írásbeli felelet (első osztályban nem alkalmazzuk)
olvasónapló írása (évente legfeljebb kétszer, csak 3-4. osztályban)
gyűjtőmunka, jegyzetelés (3-4. osztályban)
tematikus mérés (minden évfolyamon, évente 2-3 alkalommal)
félévi dolgozatok (3 terület, 3 felmérés)
év végi dolgozatok (3 terület, 3 felmérés)
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Az írásbeli beszámoltatás funkciója:






diagnosztizálás
formatív értékelés – mit tud ill. nem tud a tanuló
differenciálás segítése
visszacsatolás – a tanulási folyamat sikerességének lemérése
a tanulási eredmények minősítése

Az írásbeli beszámoltatás gyakorisága:





új témakör megkezdésekor
ismétlési időszak megkezdése előtt
témák lezárása – legfeljebb két alkalommal témánként (témazáró dolg.)
félévi ill. év végi felmérések – 3 területen, évente 1 alkalommal, minden
évfolyamon.
 Pedagógus váltáskor, új diák érkezésekor kötelező a diagnosztikus mérés
Az írásbeli beszámoltatásra jogosult személyek:
 tanító
 igazgató
 külön felkérés alapján: szaktanácsadó, szakértő.
A mérések típusai:
a) Diagnosztikus mérés:
Célja: A helyzetfeltárás, a sikeres továbbhaladáshoz szükséges tudáselemek szintjének
megállapítása egyénre, csoportra vonatkozóan.
Értékelése: pontozással, százalékkal, szövegesen. De nem osztályozzuk.
Időpontjai: tanévkezdéskor, új témakör megkezdése előtt, pedagógusváltáskor, a tanuló
hosszabb távolléte, betegsége után.
b) Formatív mérés:
Célja: A tanulási folyamat eredményességének követése, a hiányok, lemaradások pótlása.
Értékelése: pontozással, százalékosan – feladatra, egyénre, csoportra vonatkozóan.
Érdemjeggyel történő minősítés a 4 évfolyam félévétől.
Az értékelés során megtörténik a tantervi követelményekkel való összehasonlítás.
Időpontja: A tanulási folyamat által meghatározott időben, rendszeresen, tervszerűen
elosztva, a tanmenetekben meghatározottak szerint.
Formái (ld. fent):

- röpdolgozat
- írásbeli felelet
- témaközi felmérés
- témazáró felmérés

c) Szummatív mérés:
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Célja: Az eredményesség mérése az adott évfolyam, tanítási-tanulási folyamat lezárásakor.
Minősítés a normákhoz viszonyítva történik.
Értékelés: minősítése a tantervi minimum és optimum szintű követelményekhez viszonyítva,
érdemjeggyel történik.
- A teljesítmények pontozása ütemenként, százalékosan történik.
- A képességek, kompetenciák mérését nem osztályozzuk, ám az elért teljesítmény a
következő fejlesztési szakasz kiinduló helyzetét jelenti.
Időpontja:

- tanév végén
- 4. osztály befejezésekor
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Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei,
korlátai
A házi feladat adásának elvei:
 A házi feladat a tanítási órán történtek következménye, folytatása legyen,
kapcsolódjon hozzá
 A folyamatos visszajelzés elve
 Mennyisége és minősége alkalmazkodjon a tanuló tudásához
 Életkori sajátosságok figyelembevétele
 Differenciált legyen
 A tanuló önállóan el tudja készíteni
 Az otthoni felkészüléshez szükséges idő ne legyen több (átlagos képességű tanuló
esetében se) 2 óránál
 A következő tanítási órán történjék meg a házi feladat visszacsatolása (minőségi
ellenőrzés, értékelés)
 Szünetekre kötelező házi feladat nem adható

A házi feladat adásának célja lehet:





A tanítási órán tanultak megszilárdítása, gyakorlása, kiegészítése
Új anyag előkészítése
Kiegészítő anyag megismerése, kapcsolása a kötelező anyaghoz
Tehetséggondozás

A házi feladatra vonatkozó elvárások:
A feladatott anyag ellenőrzése, értékelése történjen meg következetesen a legközelebbi órán.
Az írásbeli feladatokat tartalmi, helyesírási és formai szempontok alapján is értékeljük. A
pedagógus megállapításait szóban ill. írásban közli a tanulóval.
A korrekció módjai:
 tartalmi, helyesírási, nyelvhelyességi hibák javítása
 súlyos esetben újraíratás
 Tartalmi, helyesírási, stilisztikai hibák javítása.
 Tartalmi, formai igénytelenség esetén a feladat újraíratása.
 A házi feladat pótlása, amennyiben hanyagság miatt nem készítette el.
 Ha a tanuló nem tudta otthon önállóan elkészíteni a kapott feladatot, jelzi azt a
pedagógusnak, s megkapja a segítséget a tanuláshoz.
 Ha a tanuló nem, vagy csak több hibával tudta elkészíteni a feladatát, indokolt a korrekció,
vagy újratanítás.
A házi feladat adásának szempontjai
 A tanítási hét során, hétfőtől csütörtökig adható - kötelező ill. szorgalmi feladatok
megoldása történhet írásbeli ill. szóbeli módon. Jellegük alapján lehet:
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 írásbeli feladatok megoldása
 olvasás, fogalmazás, jegyzetelés
 hibajavítás
 memoriterek megtanulása
 felkészülés a szóbeli felelésre
 rajzolás, ragasztás
 gyűjtőmunka
 A hét végére csak minimális esetben adható feladat. Ilyen eseteink:
 Szükség esetén a hiányzó anyag pótlása
 Kiegészítő anyag, ismeret gyűjtése
Nevezetesen: kötelező és ajánlott olvasmányok, újságok, folyóiratokkal kapcsolatos feladatok,
gyűjtőmunka. Versenyfeladatok.
 Szünetekre nem adható kötelező házi feladat.

A házi feladatok mennyisége közepes képességű tanulóhoz igazítva.
1-2. osztály: 45-60 perc
3-4. osztály: 50-70 perc
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Helyi tanterv
Egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező – választható tanórai foglalkozások –
azok óraszámai, előírt tananyag – követelmény
Helyi tantervünket adaptáltunk, az Apáczai kiadó kiadványa alapján.

Alkalmazható tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei
Tankönyvválasztás szempontjai:
-

Szerepel a hivatalos tankönyvjegyzékben
Megfelel a választott kerettanterv tartalmának
Megfelel a helyi tantervnek
olvasható, korosztály jellemzőinek megfelelő betűtípus
munkáltató jellegű, adjon lehetőséget a differenciálásra
egymásra épüljön
gyermekhez közel álló ismeretterjesztő ill. szépirodalmi szövegek
átláthatóság
lehetőség szerint tankönyvcsalád legyen
tartós, esetlegesen újrafelhasználható
gyermekhez közel álló, és használható ábrák legyenek benne

Tanulmányi segédletek:
-

a szülőket anyagilag ne terhelje meg
logikailag összhangban legyen az alkalmazott tankönyvvel
segítse elő az önálló tanulást
legyen alkalmas a differenciált képességfejlesztésre

Taneszközök:
-

a szülőket anyagilag ne terhelje meg
segítsék az önálló és hatékony tanulást

Tankönyveink:
Lásd a mellékletben.
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Tankönyveink listája:
AP
szám
AP 101
AP 102
AP 111
AP 112
AP 113
AP 114
AP 118
AP 122
AP 126
AP 135
AP 142

Cím

AP 151
AP 152
AP 161
AP 165
AP 171
AP 202
AP 211

Első rajzfüzetem
A képzelet világa 1.o. (rajz)
Az én ábécém 1.o.
Gyöngybetűk 1.o.
Első olvasókönyvem 1.o.
Szépen helyesen 1.o.
Arany ÁBÉCÉ gyakorló olvasók, 1.o.
Nagybetűs írásfüzetem, Olvasásfüzet
Virágvarázs gyakorló olvasókönyv 1.o.
Könyvek és könyvtárak titkai 1-2.o.
A mi világunk környezetism.
munkatank. 1.o.
Az én matematikám 1.o.
Az én matematikám feladatgy. 1.o.
Első daloskönyvem 1.o.
Ének-zene munkafüzet 1-2.o.
Első technikakönyvem 1.o.
A képzelet világa 2.o. (rajz)
Hétszínvarázs olvasókönyv 2.o.

AP 215
AP 218
AP 221
AP 241
AP 246

Aranyablak gyakorló olvasók. 2.o.
Hétszínvarázs olvasók. 2.o. (tartós)
Nyelvtan és h.í. munkáltató tk. 2.o.
A mi világunk körny.ism. munkatk. 2.o.
Nyitott szemmel 2.o.

AP 251
AP 252
AP 261
AP 271
AP 302
AP 311
AP 312
AP 315
AP 319
AP 321
AP 323
AP 331
AP 338
AP 341
AP 342

Második matematikatankönyvem
Az én matematikám 2.o. feladatgy.
Második daloskönyvem 2.o.
Második technikakönyvem 2.o.
A képzelet világa 3.o. (rajz)
Hétszínvirág olvasókönyv 3.o.
Hétszínvirág munkafüzet 3.o.
Eszterlánc 3.o. gyakorló olvasókönyv
Hétszínvirág ok. 3.o. (tartós)
Nyelvtan és helyesírás m.tk. 3.o.
Hétszínvirág írás – helyesírás mf.
Fogalmazás munkafüzet 3.o.
Vár a könyvtár 3-4.o.
A mi világunk körny.ism. munkatk. 3.o.
A mi világunk körny.ism. munkafüzet
3.o.
AP 351 Harmadik matematikakönyvem 3.o.

Szerzők
Szász Lídia Sára
Horváth Katalin – Imreh Zoltánné
Esztergályosné Földesi Katalin
Csájiné Knézics A. – Esztergályosné
Esztergályos Jenő
Csájiné Knézics Anikó
Esztergályosné
Németh Lászlóné – Seregély Istvánné
Katona Sándorné – Tolnai Gyuláné
Huga Ibolya
Dr. Mester Miklósné
Kurucz Istvánné
Kurucz Istvánné – Varga Lívia
Süle Ferencné
Fekete Andrea
Márton Ibolya
Horváth Katalin – Imreh Zoltánné
Nyíri Istvánné – átdolgozta Esztergályos
Jenő
Szilágyi Ferencné
Nyíri Istvánné
Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné
De. Mester Miklósné
Fonódiné Vidovics Katalin – Pete
Lászlóné
Esztergályos Jenő
Kurucz Istvánné – Varga Lívia
Süle Ferenc
Fuszikné Szabó É. – Matusekné Bíró T.
Horváth Katalin – Imreh Zoltánné
Burai Lászlóné – Dr. Faragó Attiláné
Burai Lászlóné – Dr. Faragó Attiláné
Burai Lászlóné – Dr. Faragó Attiláné
Burai Lászlóné – Dr. Faragó Attiláné
Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné
Kurucz Istvánné
Fülöp M. – Szilágyi F.né
Huga Ibolya
Dr. Mester M.né
Dr. Mester M.né
Balassa L.né – Csekné Szabó K. – Szilas
Á.né
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AP 352 Harmadik matematika feladatgy. 3.o.
AP 361 Harmadik daloskönyvem 3.o.
AP 371 Harmadik technikakönyvem 3.o.

Balassa L.né – Csekné Szabó K. – Szilas
Á.né
Albertné Balogh Mária
Hegedűsné Kripák Ildikó – Szabó Mrgit

AP 402
AP 411
AP 412
AP 415
AP 419
AP 421
AP 422
AP 431
AP 441

Horváth Katalin – Imreh Zoltánné
Báthori Anna Zsuzsanna
Lantos Mária
Burai Lászlóné – De. Faragó Attiláné
Báthori Anna Zsuzsanna
Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné
Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné
Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné
Dr. Mester Miklósné

A képzelet világa (rajz) 4.o.
Hétszínvirág olvasókönyv 4.o.
Hétszínvirág munkafüzet 4.o.
Gyöngyfüzér 4.o. gyakorló olvasókönyv
Hétszínvirág ok. 4.o. (tartós)
Nyelvtan és helyesírási munk.tk. 4.o.
Anyanyelvi gyakorlófüzet 4.o.
Fogalmazás munkafüzet 4.o.
A mi világunk természet- és
társadalomism. munkatk. 4.o.
AP 444 Környezetism., környezetvédelem 4.o.
AP 451 Negyedik matematika-tankönyvem 4.o.
AP 452 Negyedik matematika feladatgy. 4.o.
AP 461 Negyedik daloskönyvem 4.o.
AP 471 Negyedik technikakönyvem 4.o.
AP 146 Nyitott szemmel
AP 346 Környezetismeret könyv 3.o.
Ap 347 Környezetismeret mf. 3.o.
AP 364 Harmadik énekkönyvem 3.o.
AP 464 Negyedik énekkönyvem 4.o.

Dr. Mester Miklósné
Balassa L.né – Csekné Szabó K. – Szilas
Á.né
Balassa L.né – Csekné Sz. K. – Szilas
Á.né
Albertné Balogh Mária
Juhos Julianna – Urbán Márta
Fonódiné Vidovics Katalin – Pete
Lászlóné
Horváth Miklós – Szemtirmainé Brecsok
M.
Horváth Miklós – Szemtirmainé Brecsok
M.
Csákányné Rápli R. – Szijjné Siska É. –
Szijj F.
Szijj Ferencné
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Magasabb évfolyamba lépés feltételei
A közoktatási törvény 70§-a szerint a tanuló az iskola magasabb évfolyamába csak akkor
léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen, teljesítette.
 A kötelező és a választott tantárgyak mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot –
kapott a tanév végén. (A helyi tantervben meghatározott alapvető követelményeket
legalább 85% -osan teljesítette.)
 Ha két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, akkor javítóvizsgát kell tennie
 Ha kettőnél több tantárgyból elégtelen a tanuló minősítése, meg kell az évfolyamot
ismételnie.
 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanév végi minősítés megállapításához és a magasabb
évfolyamra lépéshez annak a tanulónak, aki:
- egy tanítási évben az adott tantárgy óraszámainak 20%-ánál többet
mulasztott
- magántanuló volt
- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel
alól
- az igazgató engedélyezte, hogy a tanulmányi követelményeket az
előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse
 Az osztályozó vizsga tantárgyai évfolyamonként a következők lehetnek:
4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
 Iskolaváltoztatás, idegen nyelv változtatása esetén különbözeti vizsgát tehet a tanuló a
szülő kérésére.
 Az első – harmadik évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre
a tanuló, ha tanulmányi követelményeket a hiányzások miatt nem tudja teljesíteni.

 A szülő kérésére, az igazgató döntése alapján, akkor is engedélyezhető az iskola
évfolyamának megismétlése, ha egyébként magasabb évfolyamra léphetne a tanuló.
/közoktatási törvény 71.§ (7.)
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Iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésnek követelményei, formái, a tanulói
magatartás, szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei, a tanulók
teljesítménye magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének formái
Az iskolai beszámoltatás formái
Az előírt tantárgyi követelmények teljesítését a pedagógusok a tanulók szóbeli felelete,
írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a
régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
A magyar nyelv és irodalom, a matematika, a természetismeret tantárgyaknál
- az év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is
tanúbizonyságot tesznek.
- a pedagógusok a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik.
- az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó
témazáró dolgozatot írnak.
Szóbeli, folyamatos beszámoltatás tanórákon
- A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a tanítók többször ellenőrzik a
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
-

Írásbeli beszámoltatás – részletezése: lsd. nevelési program …. Pont.
A tanulók év közbeni írásbeli feladatmegoldásai során a következő egységes százalék értékek
alapján értékelünk:
Százalékhatárok
91-100%

Minősítés a tv.70.§ - a
alapján
Kiválóan teljesített

91-100%: jeles /5/

76-90%

Jól teljesített

76-90%: jó /4/

Megfelelően teljesített

56-76%: közepes /3/
41-55%: elégséges /2/
0-40%: elégtelen /1/

41-75 %
(41-55 ill. 56-76%)
0-40%

Felzárkóztatásra szorul

Érdemjegy

A negyedik évfolyamon a minősítés „átváltását” érdemjegyre a fenti táblázat alapján
végezzük.

A magatartás értékelése
A magatartás minősítésénél az 1-4. évfolyamon a példás (5),
jó (4), változó (3) ill. rossz (2) érdemjegyeket ill. osztályzatokat használjuk.
Példás (5)
Jó (4)
Változó (3)
Rossz (2)
Házirendet betartja
Házirendet betartja Az iskolai házirend A házirend előírásait
előírásait nem minden sorozatosan megsérti.
esetben tartja be
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A tanórákon ill. a
tanórákon
kívül
példamutatóan,
rendesen viselkedik.
Társait ösztönzi.
Önként
vállal
feladatokat, és azokat
teljesíti.
Kötelességtudó.

A tanórákon ill. a
tanórákon
kívül
rendesen
viselkedik.

A tanórákon ill. a
tanórákon
kívül
többször
fegyelmezetlenül
viselkedik.
Feladatokat önként Feladatait nem minden
nem, vagy ritkán esetben teljesíti.
vállal,
de
a
rábízottakat teljesíti
tőle
elvárható
módon teljesíti.
Társaival, nevelőivel,
Előfordul,
hogy
a
felnőttekkel
társaival,
a
szemben udvariasan,
felnőttekkel szemben
előzékenyen,
udvariatlan, durva.
segítőkészen
viselkedik.
Tisztelettudó. Óvja és
védi
az
iskola
felszerelését,
a
környezetét.
A közösség életében A
közösség A közösség, az iskola
aktívan részt vesz.
munkájában csak szabályaihoz nehezen
felkérésre,
alkalmazkodik.
biztatásra
vesz
részt.
Nincs
írásbeli Nincs
írásbeli Igazolatlanul
figyelmeztetése,
intője
vagy mulasztott.
intője,
vagy megrovása.
Osztályfőnöki intője
megrovása.
van.

Magatartása
fegyelmezetlen,
rendetlen.

Társaival,
felnőttekkel szemben
rendszeresen
udvariatlanul, durván
viselkedik.
Viselkedése romboló
hatású, az iskolai
nevelést,
oktatást
akadályozza.

Több
alkalommal
igazolatlanul mulaszt.

Több
szaktanári
figyelmeztetést
kapott,
ill.
van
osztályfőnöki
megrovása,
vagy
ennél
magasabb
fokozatú büntetése.

A szorgalom értékelése
Példás (5)
Képességeinek
megfelelő, egyenletes
tanulmányi
teljesítményt nyújt.

Jó (4)
Képességeinek
megfelelő,
viszonylag
egyenletes
tanulmányi
teljesítményt nyújt.
Tanulmányi feladatait Rendszeresen,
minden tantárgyból
megbízhatóan
rendszeresen elvégzi. dolgozik.

Változó (3)
Tanulmányi
eredménye elmarad
képességeitől.

Hanyag (2)
Képességeihez mérten
keveset tesz
tanulmányi fejlődése
érdekében.

Tanulmányi munkája
ingadozó, a
tanulásban nem
kitartó, feladatait nem
mindig teljesíti.

Tanulmányi
munkájában
megbízhatatlan,
figyelmetlen. Az előírt
követelményeknek
csak minimális szinten
felel meg.
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A tanórákon aktív,
szívesen vállal
többlet feladatokat is,
és azokat elvégzi.
Munkavégzése
pontos, megbízható.
A tanórán kívüli
foglalkozásokon,
versenyeken önként
részt vesz.

A tanórákon
többnyire aktív.

Felszerelése, házi
feladata gyakran
hiányzik.

Feladatait többnyire
nem végzi el.

Többlet feladatot,
tanórán kívüli
foglalkozáson vagy
versenyeken való
részvételt önként
nem vagy ritkán
vállal, de az ilyen
jellegű megbízatást
teljesíti.

Érdemjegyeit,
osztályzatait több
tárgyból is lerontja.

A tanuláshoz nyújtott
nevelői vagy tanulói
segítséget nem fogadja
el, annak ellenszegül.

Taneszközei tiszták,
Taneszközei tiszták,
rendesek, és ezeket a rendezettek.
tanítási órákra mindig
elhozza.

Önálló munkájában
figyelmetlen, a
tanórán többnyire
csak
figyelmeztetésre,
felügyelettel
dolgozik.

Felszerelése hiányos,
taneszközei
rendezetlenek.

Félévi vagy év végi
osztályzata valamely
tantárgyból elégtelen.
A szorgalom értékelése:

-

-

A szorgalom értékelésére az 1-4. évfolyamon a példás (5), a jó (4), változó (3),
hanyag (2) érdemjegyeket ill. osztályzatokat használjuk.
A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon az osztályfőnök osztályzattal minősíti –
félévkor, ill. év végén - és azt az értesítőbe ill. a bizonyítványba bejegyzi.
A 2-4. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító
pedagógusok többségi véleménye dönt az osztályzatról.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek ill. osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok körül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése)
szükséges.

Jutalmazás elvei
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
 Példamutató magatartást tanúsít vagy
 Folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el vagy
 Az osztály ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez vagy
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 Iskolai ill. azon kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon vesz részt vagy
 Bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.

Az iskolai jutalmazás formái

a.) Tanév közbeni elismerések:
- szaktanári dicséret
- napközis nevelői dicséret
- osztályfőnöki dicséret
- igazgatói dicséret
- nevelőtestületi dicséret
b.) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a
tanév végén
- szaktárgyi teljesítményért
- példamutató magatartásért
- kiemelkedő szorgalomért
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
c.) Az egyes tanévek végén, valamint nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet
és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek
át.
d.) Az iskolai szintű ill. iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
e.) A kiemelkedő teljesítménnyel végzett együttesen munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és a szülő tudomására hozni.
A büntetések elvei
Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségét folyamatosan nem teljesíti vagy
 a házirend előírásait megszegi vagy
 igazolatlanul mulaszt vagy
 bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.

Az iskolai büntetések formái:
- szaktanári figyelmeztetés
- napközis nevelői figyelmeztetés
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- osztályfőnöki figyelmeztetés
- osztályfőnöki intés
- osztályfőnöki megrovás
- igazgatói intés
- igazgatói megrovás
- tantestületi figyelmeztetés
- tantestületi intés
- tantestületi megrovás
A büntetésben a fokozatosság elve érvényesül, melytől súlyos esetben el lehet térni . A
büntetést írásba kell foglalni, a szülő tudomására kell hozni.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
A közoktatási törvény 41.§ (5) kimondja, hogy az „általános iskolában … évente két
alkalommal”, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Az
általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek
területén mutatkozó hiányosságok. Ezek feltárása, valamint a tanulók életmódjának ismerete
kiindulás a fejlesztő, felzárkóztató programok, a mindennapos testnevelés során kiemelt
tevékenységek elkészítéséhez. Lehetőséget biztosítanak az általános fizikai teherbíró képesség
fokozatos fejlesztésére, a szüksges szint elérésére, megtartására.
A Tesztek közül két változat is lehetőségünkre szolgál:
- a Testnevelési Bizottság által alkotott tesztek vagy
- a Hungrofit tesztsora komplett felmérést kínál.
- A tanítónak a helyi tanterv alapján felállított követelményrendszer alapján is van lehetősége
további felmérések végzésére, belső használatra.
Alapelveink:
-

-

a mérések (tesztek) végrehajtása semmilyen egészségkárosító hatást nem válthat ki
feleljenek meg a tudományos kritériumoknak
összehasonlíthatóak legyenek
elsősorban az egészségben meghatározó szerepet játszó összetevőket mérje:
o a keringési rendszer állóképességet
o erőt
o az izomerő állóképességét
o testösszetételt
legyenek egyszerűen végrehajthatók, minimális eszközt igényeljenek.

A vizsgálatok megszervezése
-

szigorú, pontos gyakorlati végrehajtás, a tanulók motiváltsága a testnevelő tanáron
múlik.
A vizsgálatot a testnevelő tanár ill. más szakos tanár is végezheti.
A teszteket évente kétszer, tanév elején és végén kell mérni.
A megadott sorrendben kell elvégeztetni a gyakorlatokat.
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-

A teszt vezetője minden esetben legyen tisztában azzal, miért végeztetjük a teszteket,
és hogyan értelmezzük az eredményeket.
A végrehajtási körülményeknek hasonlónak kell lennie minden tanulónál, hogy
összehasonlítható eredményeket kapjunk.
A tesztek eredményét minden tanulónak személyre szólóan kell megkapnia. Egy
másik példányt a mérőlapból a szülő kap, hogy tudja, hol kell fejlesztenie esetlegesen
a tanulót.
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A tesztek formái
A fizikai állapot mérésére szolgáló tesztek
A mérések általános szempontjai
-

A tanulók valamennyi tesztet sportfelszerelésben hajtják végre.
Minden tesztet jól szellőző helyen, csúszásmentes padlón, sportcipőben kell
elvégeztetni.
Az egyes tesztek utasításait gondosan kell tanulmányoznia a tanítónak, hogy a
vizsgálat pontos legyen.
A tesztek között a tanulók pihenjenek.
A tanulók nem próbálhatják ki a teszteket előre, kivéve, ha a teszt végrehajtási
utasításában nincs erre külön utalás.
A mérés vezetője ösztönözze a tanulókat a mért képességek megfelelő, pontos, gyors
és egyenletes végrehajtására.

A kötelező motoros tesztek (ajánlott végrehajtási sorrendben):
1. Hajlékonysági teszt:
ülésben előrenyúlás
2. Dinamikus láberőt mérő teszt:
helyből távolugrás
3. Törzserőt mérő tesz:
sit-up teszt, felülés
4. Funkcionális karerőt mérő teszt: függés hajlított karral
5. Erő-állóképességek mérése:
kar-vállöv:
fekvőtámaszban karhajlítás
hátizmok:
4 ütemű törzsemelés
hasizmok:
felülés kifáradásig
6. Futási sebesség, fürgeség mérése: 10x5 méteres ingafutás
7. Állóképesség mérése:
Cooper teszt
Az antropotmetriai mérésekre vonatkozó szabályok:
- a mérések egy részét szaktanár, tanító végzi el.
- más részük vizsgálatát a védőnő végezheti el.
- egyéb orvosi adatok szükségessége esetén az iskolaorvos az illetékes. (vérnyomás…)
A kötelező antropometriai mérések:
1. Testmagasság
2. Testsúly
3. Bőrredő mérések (4 fajta; védőnő végzi el)
4. pulzus (kiegészítő vizsgálat, nagyobb gyerekekkel megtanítható)
Megjegyzés: a tesztek pontos leírása, végrehajtásának módja megtalálható az Oktatási
Minisztérium által kiadott útmutatón. További részletek – értékelési táblázatok pl.- ott
találhatóak.
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A tanulók értékelésének és minősítésének formái
Törvényi háttér
A közoktatásról szóló törvény 70.§ első három bekezdése foglalkozik az általános iskolába
járó tanulók értékelésének kérdésével.
Az (1) bekezdés pontosan meghatározza, hogy az általános iskola 4. évfolyamán, a tanév
során érdemjegyekkel, év végén osztályzattal kell értékelni a tanulókat.
A (2) bekezdés tételesen felsorolja és megnevezi azokat az érdemjegyeket/ osztályzatokat,
amelyeket a magatartás, a szorgalom és a tantárgyak tanulásával kapcsolatos teljesítmények
értékelésére használhat az iskola:
a) A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3) elégséges
(2), elégtelen (1)
b) A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz
(2)
c) A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3),
hanyag (2)
A (3) bekezdés előírja, hogy az első három évben és a negyedik évfolyam első félévében
olyan szöveges értékelést kell kapnia a tanulóknak, amelyik kifejezi, hogy kiválóan, jól vagy
csak megfelelt az elvárásoknak, esetleg felzárkóztatásra szorul. Ez utóbbi esetben a szülő
bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását
akadályozó tényezőket. Minderről, s arról, hogy a felzárkóztatásra milyen segítséget nyújt az
iskola, tájékoztatást kell adni.
A szöveges értékelés elvei:






az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon
alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet
nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart
a gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének
a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről.

Az értékelés funkciói:





Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a
pedagógusnak a helyzet felméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának
megszervezéséhez.
Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak
korrekciójához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, tanulónak.
Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, amely egy-egy tanításitanulási periódus végén jelzi az eredményeket, a pedagógus, a tanuló ill. a szülő
számára.
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A szöveges értékelés módja és gyakorisága:
a.) Szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről a tanítási
órákon és más iskolai foglalkozásokon személyesen kap jellemzést. Az értékelés
megfogalmazódhat a tanító részéről éppúgy, mint a társak részéről, valamint önértékelés
formájában is történhet.
b.) Írásbeli:
- A tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek megfogalmazása
- témazáró felmérések megoldásának értékelése százalékos teljesítménysávok megadásával és
ezek minősítő jelzésével
- a különböző nehézségű feladattípusok szintjének megadásával (pl. mindenkitől elvárható,
közepes nehézségű, nehéz, átlag feletti vagy kiemelkedő teljesítménynek tekinthető az adott
feladat teljesítése)
- a tanulási folyamatban szükség szerint aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló
fejlődésével, előmenetelével kapcsolatban (az üzenő füzetbe, a tájékoztató füzetbe)
- félévkor és tanév végén részletes szöveges értékelés a tanuló magatartásáról, szorgalmáról,
és tanulmányi eredményéről.
- 1. évfolyamon 3 havonta személyiségfejlődéséről
- Részletesebben lásd a 15.pontot.
A szöveges értékelés technikai megoldásai:
- üzenő füzetben, tájékoztató füzetben rendszeresen a fejlődésről,
- értékelő lapon:
- előre nyomtatott értékek közül aláhúzással jelölni a megfelelőt
- előre nyomtatott témák, de hiányos értékelés – ide az osztályban tanító kollega jegyzi
be a megfelelő szöveget
- előre nyomtatott lapon százalékkal/ponttal jelöljük a megfelelő értéket.
- hivatalos dokumentumok
A szöveges értékelés dokumentumai:
A törvény 72.§ (2) bekezdése szerint az iskolában csak olyan bizonyítvány alkalmazható,
amelyet az Oktatási Minisztérium jóváhagyott. Azonban az iskolai nyomtatványok (az év végi
bizonyítvány kivételével) az OM által szabályozott rendszer alkalmazásával (személyiségi,
adatvédelmi, biztonsági követelmények megtartásával) elektronikus úton is elkészíthetők és
tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt nyomtatott formában
is elő kell állítani, és meg kell őrizni. (részletesen: közoktatásról szóló törvény 70.§ - 73.§)
A nevelési-oktatási intézmények ügyintézésének és iratkezelésének általános szabályait és a
tanügyi nyilvántartások kezelését a többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
előírásai tartalmazzák. A tanügyi nyilvántartások közül az osztálynapló, a törzslap és a
bizonyítvány vezetésében jelent változásokat a szöveges értékelési gyakorlat.
1. Az első-harmadik évfolyamon – félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon
félévkor – szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy
megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A minősítésnek a tanuló
teljesítményére, szorgalmára, magatartására vonatkozó megállapításokat kell
tartalmaznia.
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2. Az első-harmadik évfolyamokról kiállított bizonyítványok “Záradék” rovatába kell
bejegyezni a tanuló továbbhaladását segítő nevelőtestületi döntéseket, szülői
kéréseket, és a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket.

3. Az első-harmadik évfolyamokon a tanuló szöveges minősítése az oktatási miniszter
által engedélyezett bizonyítvány pótlapon (pótlapokon) történik. A kitöltött pótlap a
bizonyítvány része. A pótlapot a bizonyítvány borítólapjának tárolójában kell
elhelyezni. A pótlap kiállítását a kiállító köteles a bizonyítvány pótlap-jegyzékében (a
megadott rovatok kitöltésével) igazolni.
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Tanuló félévi értékelése első osztályban
Név:…………………….
Osztály: 1. ………

Magatartás: ……………..
Szorgalom: ……………..

Magyar nyelv és irodalom
A kisbetűket hibátlanul felismeri - részben jól felismeri - sok hibát ejt a felismerésben.
A szavakat lassan - megfelelően, jól olvassa - folyamatosan olvassa.
A mondatokat jól értelmezi - segítséggel értelmezi - nem helyesen értelmezi.
A kisbetűket a tanult módon helyesen alakítja - részben helyesen alakítja. Helyesen - kevés
hibával kapcsolja másolásnál, tollbamondásnál is.
Szavakat, rövid mondatokat jól ír - kevés hibával ír - sok hibával ír.
A magánhangzók hosszúságát a szavakban jól jelöli - kevés hibával jelöli - sok hibával jelöli.
Betűzve olvas - szótagolva olvas - folyamatosan olvas.
Matematika
A számok nagyságviszonyait jól ismeri - részben ismeri - sok hibával alkalmazza.
Számokat 10 – es körben összead, kivon. Eszköz nélkül - eszközzel jól – hibásan - nem tud
dolgozni.
Egyszerű szöveges feladatokat jól lerajzol, megold - segítséggel rajzol le, és old meg.
Technika, rajz
A használt anyagokat takarékosan, tisztán használja - elfogadhatóan dolgozik.
Munkáját önállóan - segítséggel végzi.
Ollóval ügyesen dolgozik - megfelelően dolgozik – helytelenül dolgozik.
A képfelületet betölti - törekszik a betöltésre - nem tölti be.
A formák legfeltűnőbb jellegzetességeit felismeri - jól rajzolja - megfelelően rajzolja.
Ének
A tanult dalokat jól ismeri - részben ismeri.
A dal ritmusát jól visszaadja - részben visszaadja - nem érzi.
Testnevelés
Önfegyelme együttes tevékenység során kialakult - részben alakult ki.
Mozgása összerendezett - részben rendezett.
Futása kitartó - nem kitartó.
Labdafogása, kezelése, labdavezetése megfelelő - részben megfelelő - jó.
Kézzel, lábbal történő helyzetváltoztatása (csúszás, kúszás, mászás): jó – megfelelő - gyenge.
Mászása kötélen: jó – megfelelő - gyenge.
Játékokban, szabályok betartásával: aktívan részt vesz - részben aktív - visszahúzódó.
Úszása: jó – megfelelő - gyenge.
Öltözködés, tisztálkodás rendjét: betartja - részben tartja be - nem tartja be.

Kaposszerdahely, ………………...
osztályfőnök
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Értékelőlap-1. osztály- Időszak: előkészítő időszak után

Érzelmi élete:
kiegyensúlyozott - változó hangulatú – nyugtalan – érzékeny –
- dacos – erőszakos - szorongó
Kapcsolatteremtés:
Kezdeményező – szemlélődő – elfogadó – visszahúzódó – elutasító - zárkózott
Önállósága:
Személyi kontaktust nem igényel
Személyi kontaktust néha igényel
Állandó személyi kontaktust igényel
Feladat megértése, feladat tartása:
Megérti – teljesíti - érti, de nem teljesíti - elfogadja - nem érti
Feladatvégzése:
Jó megoldásra törekvő - motiváltság hiánya jellemző - tevékenységében elmélyült - a feladat
nem köti le - Kitartó - kapkodó
Beilleszkedése a tevékenységbe:
Szemlélődő - magányosan tevékenykedő társakhoz sodródó - bekapcsolódó - alkalmazkodó –
együttműködő - kezdeményező - irányító – passzív
Munkatempó:
Gyors - Átlagos - Lassú - Változó
Figyelme:
kitartó - változóan figyel - tartósan figyelmetlen - könnyen elterelhető – szétszórt összpontosításra képes
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Megfigyelés a tanév első negyedében – 1. osztály

a.) Kedvenc játékszere:
mozgó, felhúzható, szétszedhető játékszer
gyönyörködik a babában, autóban
pár perc múlva megunja, s másik gyerek játéka után vágyódik
napról napra kitart mellette
rongálja a játékait
féltve őrzi
b.) Udvari játék:
fegyelmezett, koncentrált játékos
nem tudja elviselni a vereséget
tud örülni mások sikerének
nem tud örülni mások sikerének
c.) Beszédkészség:
szegényes szókincs
gazdag, választékos szókincs
d.) Kiejtés:
A hangokat tisztán ejti.
Hibásan ejt néhány hangot: …………..
e.) Érdeklődés:
rajza alapján: ………………………………………..
f.) Emlékezet:
pontos, megbízható
szétszórt
g.) Érzelmi élet:
(legkedvesebb játék lerajzolása után)
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Tantárgyi követelmények teljesítésének értékelése

Anyanyelv, matematika
1. osztály
Anyanyelv:
Beszédmegértése jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Beszédtechnikája jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Hallásdifferenciálása jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Beszédritmusa jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Artikuláció jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Nyelvi kommunikációs készsége jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Szókincse gazdag, választékos – megfelelő, de nem színes – szegényes – felzárkóztatásra
szorul
Szótagolása kiváló – jó – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Hangleválasztása kiváló – néha téveszt – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Szavak hangokra bontása hibátlan – megfelelő, de néha téveszt – felzárkóztatásra szorul
Hangösszevonás jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Mondatalkotás jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Irányismeret pontos – megfelelő – téveszt – felzárkóztatásra szorul
Finommotoros tevékenysége (kézügyessége)
Ceruzafogás szabályos – figyelmeztetés után szabályos - pontatlan
Vonalvezetése szabályos – megfelelő – néha nem tudja a vonalrendszerben elhelyezni –
felzárkóztatásra szorul
Írás külalakja kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Betűelemek írása
-

másolásnál: kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
tollbamondásnál: kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
emlékezetből írásnál: kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
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Matematika
Szám és mennyiség fogalma jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Csoportosítás, válogatás, összehasonlítás jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Relációk jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Összehasonlítás jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Nagyviszony felismerése jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Számok helyének felismerése jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Logikus gondolkodás jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Problémamegoldó gondolkodás jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Mintakövetés jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
Monotónia tűrése jó – kiváló – megfelelő – felzárkóztatásra szorul
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Tanulók értékelése 1-4. évfolyamon
a. Évközben:
 piros-fekete pont
 csillag, jutalomkártya
 zöld pont
 dicséret, elmarasztalás
 szöveges értékelés 1 osztályban kidolgozott szempontsor alapján
Dokumentálás:
 tanulói füzet, munkafüzet
 tájékoztató füzet
 napló
 értékelőlap
b. félévkor:
szöveges értékelés a tanítók által kidolgozott szempontsor alapján
Dokumentálás:
 tanulói füzet, munkafüzet
 tájékoztató füzet
 napló
 értékelőlap
c. év végén
 jól megfelelt
 megfelelt
 felzárkóztatásra szorul
 szöveges értékelés a félévi értékelő lap szerint
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Tantervek óraszámai
Tantárgyi rendszer és óraszámok a kerettanterv alapján
Éves óraszám évfolyamonként
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális nevelés
Testnevelés és sport
Kötelező óraszám

1.

2.

3.

4.

296
37
148
37
37
74
111

296
37
148
37
37
74
111

296
74
148
74
37
74
111

259
111
148
74
37
74
111

740

814

Informatika tanítását 1 osztálytól tervezzük, heti 1 órában szakkör jelleggel. 2
osztályban szintén heti 1 óra, 3-4. osztályban heti 2 óra.
A mindennapos testnevelést a napközi keretein belül megtartott úszás, illetve tömegsport
foglalkozások biztosítják.
Iskolaotthonos ellátás:
tantárgy
magyar nyelv és
irodalom
matematika
környezetismeret
ének
rajz és vizuális
kultúra
testnevelés
kötelező a törvény
szerint

1. évf.
évi

heti

296+92,5 8+2,5
167+92,5 4,5+2,5
37
1
37
1
92,5
111+74

2,5
3+2

740+259 20+7
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Fejlesztő program, az SNI gyerekek, szakértői véleménnyel rendelkező gyerekek ellátása
Az iskola szakmai profilját bővíti a fejlesztő pedagógus tevékenysége, aki foglalkozik a
sajátos nevelési igényű, illetve a szakvéleménnyel rendelkező gyermekekkel. A fejlesztő
munka eltér a hagyományos pedagógiai tevékenységtől, az elméleti felkészültség mellett az e
célra kidolgozott módszerek és eszközök szükségesek.
Hátrányos helyzetű tanulóink fejlesztése felzárkóztató program alapján történik.
1.

Helyzetelemzés: A sajátos nevelési igényű illetve a szakértői véleménnyel rendelkező
tanulók felmérése minden tanév elején.

2.

A szakértői vélemények javaslatait figyelembe véve alakítjuk ki a tanév során elérendő
célokat és feladatokat.

A segítés formái:
Tanórákon folyamatosan az osztálytanítók külön feladatokkal, illetve a tanórákat követő
korrekciós órákon zajlik a segítés (kis létszámban, közvetlenül), megkísérelve, hogy a tanuló
egész napját folyamatos fejlesztés hassa át.
Éves tervet és témaköröket jelölünk ki, melyekben csak akkor haladunk fokozatosan
nehezedő feladatok megoldása felé, amennyiben a gyerekek fejlődése ezt lehetővé teszi. A fő
cél ilyen esetekben nem a gyors továbbhaladás, hanem a biztos alapozás, melyre sikeresen
építhet a későbbiek folyamán.
3.

Módszerek: tanórákon a differenciálás illetve csoportos munkaforma. Igen fontos a
szemléltetés és tevékenykedtetés elve, valamint az, hogy egy-egy oktatási-nevelési,
fejlesztési célt, egységet a gyermek minden érzékszervét mozgósítva sajátítson el. Fontos
a játékosság, sokféle játéknak tűnő, komoly eszközt lehet felhasználni. Jutalmazásibüntetési rendszer átszervezése, valamint szükség esetén a tananyag átszervezése.

4.

Rendszeresség: heti 2 fejlesztő/korrekciós óra javasolt, de komplex fejlesztés a tanórákon
is zajlik a magyar, matematika, természetismeret, vizuális nevelés tanórákon.

5.

Eszközök:
 nagy fali tükör
 diszlexia tükör
 gumilabdák, tenisz és pingpong labdák
 ugrókötelek
 téri orientációs és egyéb feladatlapok
 írásvetítő
 színes és grafit ceruzák, filcek
 magnó
 speciális hanganyagok, felvételek
 érzékelő zsák, benne különböző méretű és alakú tárgyak
 játékok: puzzle
 memória játékok
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műanyagból készült betűk
fejlesztő társasjátékok
kirakók
dobójátékok

6.

Megfigyelés: amennyiben szükséges, a pszichológiai vizsgálatot szakember végzi.
Pedagógiai eljárások: osztálytermi megfigyelés megadott szempontsor alapján ( a
gyermekek viselkedéses megnyilvánulásainak, teljesítmény jellemzőinek regisztrálása
miatt). A tanulási zavarral küzdő tanulók esetében személyiséglap vezetése. (a gyermek
korábbi fejlődésére vonatkozó adatok, aktuális jellemzők feltárása)

7.

Egyéb: igen fontosnak tartjuk a szülőkkel, napközis nevelővel való együttműködést, ami
által a munka még hatékonyabbá válhat. Ennek érdekében szülői értekezleteken adunk
felvilágosítást a tanulási nehézségekről, azok kezelési lehetőségeiről, segítséget az
otthoni foglalkozáshoz.

Az iskolai tanulás során
 több időt biztosítunk a feladatok megoldására
 az önálló, értő olvasásra épülő feladatokat alaposan elmagyarázzuk
 előnyben részesítjük a szóbeli feladatokat.
Olvasás-írás:
 a tévesztett betűk sokoldalú differenciálása, szükség esetén újratanítása más
módszerrel
 hang-betűkapcsolat megerősítése
 hallási differenciáló képesség fejlesztése
 hallási analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése
 betűalakítási hibák kiküszöbölése
Gondolkodás fejlesztése:
 fogalmi, számfogalmi fejlesztés, analógiás gondolkodás fejlesztése
 összefüggések felfedeztetése
 viszonyok, kapcsolatok felismerésének fejlesztése
 rész-egész viszony és logikai szabályszerűségek felismerésének fejlesztése
 vizuális és auditív emlékezet fejlesztése
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Észlelések:










látási-hallási észlelés fejlesztése
vizuomotoros koordináció valamint vizuális észlelés fejlesztése
beszéd tartalmi fejlesztése
finommotorika és nagymozgások fejlesztése
szem-kéz koordináció
téri tájékozódás
testséma fejlesztés
keresztcsatornák fejlesztése
A tanulási zavarokhoz igen gyakran magatartási zavarok is kapcsolódnak, az
előbbi fejlesztésével az utóbbi is javul.
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KAPOSSZERDAHELYI TAGINTÉZMÉNY
ESZKÖZJEGYZÉK - 1/1998 (VII.24.) OM rendelet alapján
I.

HELYISÉGEK

Helyiségek

Jelenlegi
állapot
x van/nincs
x
-

Teljes felszerelés

Nyelvi labor
Informatika
tanterem

3.Logopédiai
foglalkoztató,
egyéni fejlesztési
szoba
4.Tornaterem
5.Tornaszoba

-

Teljes felszerelés

Fejlesztő szoba

-

Teljes felszerelés
Teljes felszerelés

Épületbővítés
Épületbővítés

6.Sportudvar

x

7.Igazgatói iroda
8.Nevelőtestületi
szoba

x

9.Helyettesi iroda
10.Ügyviteli
helyiség
11.Könyvtárszoba

-

Kosárpalánk
Futballkapu
Udvari játékok
Magasugróléc
Mászórúd
Teljes felszerelés
Asztalok
Székek
Polcok
Állványok
Telefon
Páncélszekrény
Projektor
Teljes felszerelés
Teljes felszerelés

Iroda
Iroda

1.Tanterem
2.Szaktanterem

-

Eszköz

Fejlesztés
Infrastruktúra

Könyvek
Polcok
Mappák
CD
Rádió
TV
Számítógépes
sarok
Vetítő
Iratrendező

Szakmai indoklás,
alátámasztás

A pedagógiai
program tartalmazza
1,2,3,4 osztályban
két nyelv tanítását
 Cél feladat
rendszer

Mindennapos
testnevelés,
egészséges
életmódra nevelés
Aszfaltozás
Mindennapos
Távolugrógödör testnevelés,
Salakos
egészséges
futópálya
életmódra nevelés;
tehetséggondozás.
Iroda
előírás szerint
Burkolatcsere
A jelenlegi bútorzat
Nyílászáró csere kb. 30 éves, állaguk
rossz.
Az épületben telefon
nincs!

Épületbővítés

A kompetencia
alapú oktatás része
az önálló tanítástanulás, ennek
elengedhetetlen
feltétele a
könyvtárhasználat.

799

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja

12.Orvosi szoba
13.Sportszertár
14.Aula

x

15.Ebédlő

x

16.Főzőkonyha
17.Melegítő
konyha

x

18.Tálalómosogató,
Felnőtt étkező
19.Öltöző

Magnó
Teljes felszerelés
Polcok, tárolók
Polcok
Fogasok
Székek
Asztalok
Padok
Vízcsapok
Asztalok
Székek
Ebédszállító kocsi

Épületbővítés
Szertár
Nyílászárók
cseréje

Épületbővítés

Takarékos
gazdálkodás, fűtés
korszerűsítése.
A tárgyi eszközök
rossz minőségűek.

A melegítő
konyha bővítése
25 m2-re

-

Kávéfőző
Teafőző
Centrifuga
Automata
mosógép
Mosogatógép
Takarítógép
Porszívó
Törpefeszültségű
csatlakozók
Hősugárzó
Elszívó
berendezés
Vízcsapok
Bojler
Szekrény
Asztal
Mikrohullámú
sütő
Szék
Hűtőszekrény:
- Ételmintás
- Általános
Melegítőtűzhely
Létra
Fali mosogató
Vegyszekrény
Poroltó
Mentőláda
Ventilátor
-

A jelenlegi ebédlő a
mellékhelyiségek
mellett található,
ezért nem
elfogadható.
A jelenlegi 6 nm-es,
az előírásoknak nem
megfelelő.

-

-

-

-

Technikai sz.
Nevelőtestület

-
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20.hideg-meleg
zuhanyzó

-

-

1 felnőtt
1 gyerek

21.Személyzeti
WC
22.Tanulói WC

x

-

Elavult felszerelés.

23.Mosléktároló
24.Éléskamra
25.Szárazáru
26.Egyéb raktár
27.Szertár

x

Csapok
WC kagyló
Csapok
WC kagyló
Tároló
Polcok, tárolók

Mindennapos
testnevelés, higiénia
szempontjából
fontos.
Elavult felszerelés.

II.

x

-

Tantárgyak
tanításához
szükséges
oktatástechnikai
eszközök megfelelő
tárolásához.

HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

Helyiségek

1.Tanterem

Asztalok, székek

Jelenlegi
állapot
szerinti
eszköz
x

x

Eszköz

Fejlesztés
Infrastruktúra

4 színes TV
4 CD lejátszó
Magnó
Polcok és
állványok
6 játszószőnyeg
4 írásvetítő +
kivetítő
Tároló dobozok
2 interaktív tábla
projektor
Számítógépek
Lámpák cseréje
Flicphart tábla
30db Tanulói
szekrény
Nyomtatók
Programok
Lemeztároló
dobozok
Fogas
Szükséges a teljes
cseréje
30 pad, 60 szék

Burkolatcsere
Külső és belső
nyílászárók
cseréje

Szakmai indoklás,
alátámasztás

NAT-ban, Pedagógiai
Programban, Helyi
Tantervben megjelölt
tantárgyi
követelmények
teljesítéséhez
szükséges
felszerelések,
eszközök, tanítástanulást segítő
kompetencia alapú
oktatás kellékei.

Állapotuk rossz
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Nevelői asztal,
szék
Eszköztároló
szekrény
Tábla

x

Csere

Állapotuk rossz

x

Csere

Állapotuk rossz

x

Ruhafogas
Szeméttároló
Függöny

x
x
x

Csere
3 vonalas tábla
csere
Csere
Függönykarnis,
függönyök és
sötétítőfüggönyök
cseréje

2.Szaktanterem
a,
számítástechnika
terem

-

b, nyelvi labor

c, művészeti
nevelés
szaktanterem

3.Logopédiai
foglalkoztató,
egyéni fejlesztési
szoba

Számítógépasztal
Számítógépek és
tartozékaik
(kettő tanulóként
1)
programok
lemeztároló
dobozok
flipchart tábla
berendezés 10-15
tanuló egyidejű
foglalkoztatására
írásvetítő
cd lejátszó

Az informatika
oktatás, valamint a
nyelvi oktatás (2
nyelv) a Pedagógiai
Programunk szerves
része.

citerák
furulyák
pianínó
néptáncos ruhák
-

Teljes felszerelés

Fejlesztő szoba

Tehetséggondozás,
versenyeken való
részvétel, szülők
elvárásai.
Diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia
megfelelő oktatása a
Pedagógiai Program
alapján.
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4.Tornaszoba

-

5.Nevelőtestületi
szoba

x

III.

Kislabda
Kézilabda
Gumilabda
Tornaszőnyeg
Zsámoly
Mászókötél
Gumikötél
Ugrókötél
Stopper
Tornapad
Speciális
tornafelszerelések
Fiókos asztalok
Szék
Fax
Napló és
Folyóirattartó
Iratszekrény
Szőnyeg
Könyves szekrény
Ruhásszekrény
Fogasok
Mosdókagyló
Tükör
Fénymásoló
Lemezszekrény
4 laptop
Számítógép
nyomtatóval
Egyedi világítás
Telefon
DVD író és
lejátszó
Videó (lejátszó és
felvevő)
Hangerősítő
felszerelés
Ventilátor
Hősugárzó

Épületbővítés

Mindennapos
testnevelés,
tehetséggondozás.

Burkolatcsere
Külső és belső
nyílászárók
cseréje

NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

Eszközök,
felszerelések

Szakkönyvek
Interaktív
tananyagok

Jelenlegi
állapot
szerinti
eszköz
x
-

Eszköz

Fejlesztés
Infrastruktúra

Továbbiak
beszerzése
Tananyagok

-

Szakmai indoklás,
alátámasztás

Kompetencia alapú
oktatás, önálló tanulás.
Kompetencia alapú
oktatás, önálló tanulás,
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Tanmenetek
Térképek

x
x

Tanmenetek
A meglévők
cseréje

-

Földgömbök

x

-

Oktatási
segédanyagok

x

A meglévők
cseréje
Kiemelten a
kompetencia
alapú
oktatással , a
hátrányos
helyzetű
gyermekek
nevelésével és
az SNI
gyermekek
fejlesztésével
kapcsolatban

-

Pedagógiai Program
előírása.
 Nevelési célok,
feladatok, tantárgyi
követelményszint.
Integrált oktatás a
Pedagógia Program
szerint.
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A MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEGYSÉG
PEDAGÓGIA PROGRAMJA
(2009.)

Készítette:

Kalocsainé

Pintér

Mónika

AZ EGYES MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK OKTATÁSÁNAK CÉLÉS FELADATRENDSZERE
A képzés szerkezete: A művészetoktatás keretében a 2005/2006-os tanévtől két területen
indul az oktatás : előképző /2 év/, alapfok /6 év/, illetve továbbképző /4 év/ szinten.
 Zeneművészeti ág:
Hangszeres tanszakok:
o Zongora
o Gitár
o Furulya
o Fuvola
o Trombita
o Ütő hangszerek
Elméleti ismeret:
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o Szolfézs /magába foglalja a zeneóvodai, az
előképző, és az előkészítő csoport oktatását/
Kötelezően választható tantárgyak:
o Zenekar
o Kórus
Táncművészeti ág
Néptánc tanszak

A ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZABÁLYOZÁSA
Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére,
biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok,
értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség,
fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei
tevékenység tudatosítására.
3. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárnak
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai
A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a
dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális
készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása).
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése.
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a
kreativitás kialakítása.
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása.
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése.
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
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A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk
zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
A kortárs zene befogadására nevelés.
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása.
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására
való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben.
Tehetséggondozás.
A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése.
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése.
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein.
Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való
előkészítés, ösztönzés.
Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási
intézményekkel.
A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, trombita, ütő hangszerek, gitár, zongora
Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs,
Kötelezően választható tárgyak: zenekar, kórus
Képzési idő:
(Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző
évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli.)
A" tagozaton
2+10 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora,)
Igény szerint „B” tagozatot is indítunk.

Óraterv
Évfolyamok
Tantárgy
Főtárgy
Kötelező
tárgy
Kötelezően

Előképző
1.
2.
(2) (2)

1.
2

2.
2

Alapfok
3.
4.
5.
2
2
2

6.
2

Továbbképző
7.
8.
9.
10.
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(2)

(2)

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2
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választható
tárgy
Összesen

2-6

2-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell érteni.
Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie.

HANGSZERES TANSZAKOK

ZONGORA
Képzési idő: 12 év
„A” tagozaton: 2+6+4 évfolyam

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző
évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A
„B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B”
tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani.
Főtárgy: zongora(egyéni).
Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak: zenekar, kórus
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések
„ A” és B” tagozat
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő.
Főtárgy:
„A” tagozaton minimum 2x30 perc

Kötelező tárgy:
a képzési idő minimum 2x45 perc
Kötelezően választható tárgy:
„A” tagozaton
minimum 1x45 perc
minimum 1x30 perc (egyéni)
Hangszeres előkészítő:
egyéni: 2x30 perc
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csoportos: 2x45 perc

A ZONGORATANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI
Ismertesse meg a növendékekkel
- a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika,
pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait,
- a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit,
- a hangszer kialakulásának vázlatos történetét.
Alakítson ki
- a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést,
- megfelelő kéztartást,
- független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával,
- rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő),
- az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes
alá- és fölétevését),
- differenciált billentést, ujjvégérzetet.
Tegye képessé a növendéket arra, hogy
- tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani,
- tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás,
tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non
legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
- tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal - tompító, jobb),
- a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben,
gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani,
- a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani.
Fejlessze a növendék
- muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret
viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával,
- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást,
- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását,
- kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját,
- hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák
alkalmazásával.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az "A" tagozat végén
A növendék ismerje
- hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet,
húrozat, hangolás, rezonáns szekrény),
- a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait,
- a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,
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- a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a hangszerre
vonatkozó speciális utasításokra (pl. una corda, prol. ped.),
- a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni
és leírni azokat.
Legyen képes
- természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére,
- egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni,
- zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra,
- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála,
hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato,
tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
- a játszandó zongoraművek értelmes tagolására,
- a zenei karakterek megvalósítására,
- a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás),
- életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos,
dinamikailag változatos és kifejező előadására,
- az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret).
Rendelkezzék
- biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel,
- adottságainak megfelelő zenei memóriával,
- képességei alapján kiművelt zenei hallással.
A művészeti alapvizsga kővetelményszintje:
Alapfok „A” tagozat befejeztével:
1 barokk mű
1 klasszikus szonatina (szonáta) tétel
1 romantikus mű
1 XX. századi, ill. kortárs mű
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az "A" tagozat végén
A növendék ismerje
- hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz.
Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György ...),
- a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a
zongorára vonatkozó speciális utasításokra.
Legyen képes
- technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára,
- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála,
hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato,
tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
- saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére,
- a zongorapedálok tudatos használatára,
- a zongoraművek formálására és kifejező előadására.
Rendelkezzék
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- olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására,
- az együttzenélés igényével.
A művészeti záróvizsga követelményszintje:
Továbbképző „A” tagozat befejeztével:
Az elért tudásszintnek megfelelő 3 különböző stílusú darab.

ÉRTÉKELÉSI MÓD
A növendékek minden tanév végén vizsgát tesznek. A vizsga-anyag kotta nélkül játszandó. A
vizsgán a megadott tematika alapján 2 darabot kell a tanulónak eljátszania. Évfolyamismétlés
esetén is 2 vizsgadarab kötelező. A vizsgán feltehetők a darabokhoz kapcsolódó elméleti
kérdések.
A játszott anyag technikai és zenei jellemzői feleljenek meg az egyes évfolyamoknál közölt
követelményekkel.
A félévi beszámolás formája: közös óra.
A legjobb növendékek szerepeljenek év közben nyilvános hangversenyeken.
Az év végi beszámolás módja: nyilvános vizsgaelőadás.
Felsőbb évfolyamba csak az a növendék bocsátható, aki a főtárgyból és a kötelező tárgyakból
eredményes vizsgát tett. Erre a félévi beszámolón azoknak a tanulóknak is lehetőségük van,
akik a tanár véleménye alapján gyorsabb ütemben haladnak és az éves tananyagokból sikeres
vizsgát tudnak tenni.

GITÁR

Képzési idő: 12 év
„A” tagozaton: 2+6+4 évfolyam

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző
évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A
„B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B”
tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani.
Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie.
Főtárgy: gitár (egyéni).
Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak: zenekar, kórus
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések
„ A” és B” tagozat
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő.
Főtárgy:
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„A” tagozaton minimum 2x30 perc
Kötelező tárgy:
a képzési idő minimum 2x45 perc

Hangszeres előkészítő:
egyéni: 2x30 perc
csoportos: 2x45 perc
Kötelezően választható tárgyak:
a képzési idő: 1x45 perc
A GITÁR TANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI
Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten)
- a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit,
- a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,
- a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait,
- a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
- helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket,
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot,
- differenciált pengetést és helyes fogástechnikát,
- laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát,
- a két kéz pontosan összehangolt mozgását.
Tanítsa meg
- a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését,
- a legato játékot,
- a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását,
- a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, tirando,
arpeggio, törtakkordok),
- a tompítás különféle lehetőségeit.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
- hangsorokat különböző figurációkkal,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Ösztönözze a növendékeket a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép
gitárhangszín elsajátítására.
Fordítson figyelmet
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a precíz hangszerhangolásra,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva.
Tanítsa meg a növendékeket a legszükségesebb karbantartási feladapok elvégzésére.
Követelmények az alapfok évfolyamai.ak elVégzése Után
Az "A" tagozat végén
A növendék rendelkezjék a gitárjátékhoz szükréges kolcentrálóképességgel.
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lkalmazza a 6 év rorán %lsajátított zenei é3 techlikai ismereteket. Különböző stílusú
darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt
hangszerjátékot valósítson meg.
Ismerje
- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni
és leírni azokat.
Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit:
- a fekvésjátékot, fekvésváltást,
- a kis és nagy barré-t,
- a kötéseket (ráüdés, elpengetés),
- a dadlamjátéiot apoyando és tirando pengetéssel,
- az akkordfelbontás (arpeggio) külænböző formáit,
- a törtakkord megszólaltatását,
- a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt).
Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására:
- dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok),
- harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani),
- egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion,
Robert de Visée).
Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges
zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel.
Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az "A" tagozat végén
Rendelkezzék a növendék ismeretekkel
- a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól,
- a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé,
dobolás),
- a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról,
- a hangszer múltjáról, hagyományairól.
Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb
előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is.

ÉRTÉKELÉSI MÓD
A növendékek minden tanév végén vizsgát tesznek. A vizsga-anyag kotta nélkül játszandó. A
vizsgán a megadott tematika alapján 3 darabot kell a tanulónak eljátszania. Évfolyamismétlés
esetén 2 vizsgadarab kötelező. A vizsgán feltehetők a darabokhoz kapcsolódó elméleti
kérdések.
A játszott anyag technikai és zenei jellemzői feleljenek meg az egyes évfolyamoknál közölt
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követelményekkel.
A félévi beszámolás formája: közös óra.
A legjobb növendékek szerepeljenek év közben nyilvános hangversenyeken.
Az év végi beszámolás módja: nyilvános vizsgaelőadás.
Felsőbb évfolyamba csak az a növendék bocsátható, aki a főtárgyból és a kötelező tárgyakból
eredményes vizsgát tett. Erre a félévi beszámolón azoknak a tanulóknak is lehetőségük van,
akik a tanár véleménye alapján gyorsabb ütemben haladnak és az éves tananyagokból sikeres
vizsgát tudnak tenni.
JAVASLATOK, ÚTMUTATÁSOK
A tanár feladata, hogy megismerje a tanuló adottságait, esetleges hiányosságait, és ennek
ismeretében felelősségtudattal jelölje ki —a tantárgyi program keretein belül — a
hangszertanulás egyéni útját.

A képzési program három csoportja:
. technikafejlesztés,
. etűdök,
. előadási darabok.
E három aspektus a tanulás folyamatában nem válik külön.
Technikaképzés
Ügyeljünk mindkét kéz könnyed mozgására.
Fontos a szép tónus iránti igény folyamatos ébrentartása.
Ennek érdekében a lehetőségekhez képest minél korábban be kell vezetni a körömpengetést,
melynek feltétele a megfelelően gondozott köröm.
Jobb kéz
Ügyeljünk a váltott pengetésre, a jobb kéz ujjazat gondos kimunkálására és betartására.
Tanítsuk a kalapácsszerű, kis mozdulattal történő pengetést (a húrok „megütését”).
Kerüljük a „húrtépést”.
Bal kéz
Noha fontos a bal kéz fizikai erejének növelése, ügyeljünk arra, hogy a növendék könnyedén
fogja le a hangokat, „ne szorongassa a gitár nyakát”. Törekedni kell a bal kéz fogásváltásainál
a hangok legato összekapcsolására.
Minél előbb tanítsuk és gyakoroltassuk a hangszer behangolását.
Gyakorlás
Tanítsuk meg a növendékeket a lehetőségekhez mérten minél korábban a metronóm
használatára. Az egyenleges lüktetés mellett történő gyakorlás elengedhetetlen előfeltétele a
zenélésnek. Ügyeljünk a zeneileg értelmes tagolásra; a karakternek és a stílusnak megfelelő
artikuláció megvalósítására.
A tanár nevelje növendékeit a zenei munka — a gyakorlás — szeretetére, mely rendszeresen,
helyes beosztással, célravezető módon történjék.
Memorizáljon a növendék rendszeresen és tudatosan, hogy fejlődjön a zenei emlékezete.

FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM
Az Editio Musica Budapest kiadó gazdag gitár szólóirodalmát —terjedelme miatt — nem áll
módunkban teljes egészében közölni. Lásd a továbbiakban a katalógust, ahol jelentős énekgitár és kamarazenei anyag is található.
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Iskolák
Puskás T.:
Gitáriskola
Nagy E. - Mosóczi M.: Gitáriskola I-V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok I-VIII. Ötven magyar népdal
Fodor - Marnitz - Vass:Gitáros képeskönyv
Etűdök, tanulmányok
Aguado:
Etűdök l-II. (Tokos)
Carcassi:
25 etűd op. 60 (Tokos)
Carulli:
Etűd (Benkő)
Diabelli:
7 prelűd (Benkő)
Giuliani:
24 etűd (Tokos)
Klasszikus etűdök (Puskás)
Kováts:
Rövid tanulmányok I-II.
Előadási darabok
J. S. Bach:
20 könnyű darab (Szendrey-Karper L.) Lantszvitek (Sárközy)
Szonáták és partiták (Mosóczi) I-II.
Bakfark:
Opera omnia (Benkő)
Cabezón:
8 könnyű darab (Mosóczi)
Dowland:
12 könnyű darab (Benkő)
Frescobaldi:
Táncok, Ária variációkkal (Mosóczi - Zaszlavik)
HuzeHa:
Három tánc Scarlatti emlékére (Szendrey-Karper)
Kadosa:
11 könnyű darab (Adrovicz)
Magyar zene a XIX. század elsó feléből (Brodszky)
Népdalfeldolgozások (Adrovicz)
Paganini:
Kis darabok (Vereczkey)
Patachich:
Gyermekdalok
Régi spanyol muzsika (Mosóczi)
Sugár:
Gyermekdalok (Adrovicz)
Sári:
8 könnyű karakterdarab (Vereczkey)
Weiss-Tombeau:
Fantázia (Kováts)
Visée - Coste:
6 darab (Vereczkey)
Gitárduók
Gitárduók kezdőknek (Mosóczi)
Régi francia muzsika (Mosóczi)
Régi angol muzsika (Mosóczi)
Couperin:
Francia álarcosbál (Mosóczi)
Scarlatti:
5 szonáta (Fodor - Mosóczi)
Silva - Leite:
41 duett (Benkő)
Solo-Music Budapest kiadó
Sor:
Válogatott etűdök op. 31
Válogatott etűdök op. 35 (Fodor - Mamitz - Vass)
Carcassi:
6 capriccio (Fodor - Marnitz - Vass) Klasszicizmus (Fodor Marnitz - Vass)
Balassagyarmat város Önkormányzata kiadásában
Carulli:
Gitárdarabok kezdőknek és haladóknak (Fogarasi)
Tarrega:
Gitárgyakorlatok (Fogarasi)
Külföldön kapható irodalom
Tarrega, Pujol, Carlevaro, Sagreras és mások gitáriskolái
Brouwer:
Etűdök
Faragó:
Musica Ficta (Universal)
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Klassiker der Gitarre
Villa Lobos: Etűdök
Prelűdök
Ponce: Prelűdök

FURULYA

Képzési idő: 12 év
„A” tagozaton: 2+6+4 évfolyam

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző
évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A
„B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B”
tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani.

Főtárgy: furulya (egyéni).
Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak: zenekar, kórus
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések
„ A” és B” tagozat
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő.
Főtárgy:
„A” tagozaton minimum 2x30 pe
Kötelező tárgy:
a képzési idő minimum 2x45 perc
Kötelezően választható tárgy:
„A” tagozaton
minimum 1x45 perc
minimum 1x30 perc (egyéni)
Hangszeres előkészítő:
egyéni: 2x30 perc
csoportos: 2x45 perc

A FURULYATANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI
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Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten)
- a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél
szélesebb körét;
- hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotóés előadóművészeit,
- a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést
és tudatosítsa ezeket,
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot,
- differenciált hangindítást és hanglezárást,
- megfelelő tempójú repetíciót,
- laza, egyenletes ujjtechnikát,
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti
megtartásával,
- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Tegye jártassá a növendéket a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek
díszítésében.
Fordítson figyelmet
- az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására,
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a különböző alaphangú furulyák használatakor az ábécés névvel történő helyes (nem
transzponáló) olvasásra,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett darabjainak
tananyagba kerülésére,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a növendékeket a hangszer karbantartására.
Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a növendék az
előképző vagy az első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait. A
növendék ebben az esetben is
- tudjon a tanult hangterjedelemben ábécés hangnévvel biztosan kottát olvasni,
- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával.
A növendékek egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához;
ezért az alábbiakról akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk
ezzel a hangszerrel:
- legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára,
- rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával.
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az "A" tagozat végén (az előképző követelményein felül)
A növendék
- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek
megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően
megszólaltatni,
rendelkezzék
a
játszott
zenei
anyag
megszólaltatásához
szükséges
koncentrálóképességgel,
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes
légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb.,
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett
hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig - in F,
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni,
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait,
többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit,
- ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb
segédfogásokat,
- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit,
- rendelkezzék az alapfokon játszot zenei anyag megszólaltatásához szükséges
ujjtechnikával,
- tudjon önállóan hangolni,
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan,
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket,
zenei műszavakat és ezek jelentését,
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök
alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.),
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére,
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat,
- ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit,
- ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban.
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

Az "A" tagozat végén
A növendék
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak
megfelelő hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F,
- alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a játszott
zenei anyagnak megfelelően),
- ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb
segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit,
- legyen képes a segédfogások önálló megválasztására,
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- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával,
- legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző
műfajokban betöltött szerepéről,
- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő
zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket,
- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa
meg,
- legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére,
- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási
darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák
önálló javítására,
- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról
olvasási készséggel, zenei képzelőerővel.

ÉRTÉKELÉSI MÓD

Beszámolók
A növendékek évente egy alkalommal, a tanév végén nyilvános vizsgahangversenyen
vesznek részt. Év közben az iskolavezetés és a tanár szándékának megfelelően tanszaki közös
órán adnak számot tudásukról.
Valamennyi tanuló tanév végi vizsgáján célszerű a szaktanácsadó, vagy más furulyatanár
kolléga részvétele, aki észrevételeivel segítheti a tanszakon folyó munkát.
A továbbképző „A” évfolyamokon — amennyiben a növendék heti két órában kötelezően
választható tárgyként kamarazenét tanul —kamarazenei vizsgája helyettesítheti a hangszeres
beszámolót. Ha a növendék a következő tanévben nem kívánja folytatni tanulmányait, utolsó
hangszeres vizsgáját helyettesítheti bármilyen nyilvános szereplés (búcsúhangverseny).
A vizsga anyaga
Az év végi beszámoló anyaga — a tanuló képességeit, készségeit szem előtt tartva — mindig
az adott évfolyam minimális követelményének megfelelő, lehetőség szerint azt meghaladó
szintű legyen.
Az „A” továbbképző évfolyamosok vizsgaanyagából (a tanár belátása szerint) a skála és/vagy
az etűd elhagyható, ha a növendék felvételi, érettségi vagy egyéb vizsgára készül.
Szereplések
A beszámolók említett formáin kívül a növendékek lehetőség szerint félévente egy-két
nyilvános szereplésen vegyenek részt.
Értékelés
Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék előmenetelének értékelésére — a havi
érdemjegyeken kívül — évi két alkalommal kerül sor. A félévi osztályzatokat a hangszeres
tanár, az év végi osztályzatokat a hangszeres tanár javaslata alapján. az egész évi munka
figyelembevételével a vizsgabizottság állapítja meg.
Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, aki megfelel évfolyama minimális
követelményeinek, valamint a főtárgyból és a kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát tett. .
Erre a félévi beszámolón azoknak a tanulóknak is lehetőségük van, akik a tanár véleménye
alapján gyorsabb ütemben haladnak és az éves tananyagokból sikeres vizsgát tudnak tenni.
Ha bármilyen elfogadható ok miatt a növendék a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi
munkája alapján a hangszeres tanár állapítja meg.
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AJÁNLOTT IRODALOM:
Böhm L.: Zenei műszótár
Brockhaus - Riemann: Zenei lexikon
Brown, H. M.: A reneszánsz zenéje
Donington, R.: A barokk zene előadásmódja
Gülke, P.: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok – A középkor zenéje
Harnoncourt, N.: A beszédszerű zene
Hotteterre, J. M.: A fuvola alapelvei (főiskolai jegyzet)
Hunt, E.: Recorder (cikk a New Grove lexikonban)
Molnár A.: Repertórium a barokk zene történetéhez
Palisca, C. V.: Barokk zene
Rosen, Ch.: A klasszikus stílus
SH atlasz Zene
Somfai L.: J. Haydn zongoraszonátái
Szabolcsi - Tóth: Zenei lexikon

FUVOLA

Képzési idő: 12 év
„A” tagozaton: 2+6+4 évfolyam

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző
évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A
„B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B”
tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani.

Főtárgy: fuvola(egyéni).
Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak: zenekar, kórus
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések
„ A” és B” tagozat
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő.
Főtárgy:
„A” tagozaton minimum 2x30 perc
Kötelező tárgy:
a képzési idő minimum 2x45 perc
„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig
Kötelezően választható tárgy:
„A” tagozaton
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minimum 1x45 perc
minimum 1x30 perc (egyéni)
Hangszeres előkészítő:
egyéni: 2x30 perc
csoportos: 2x45 perc

A FUVOLA TANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI:
- a helyes légzés kialakítása,
- a kifejező fuvolahang elsajátíttatása,
- a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása,
- a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele,
- a biztonságos hangszerkezelés kialakítása,
- a belső hallás fejlesztése,
- a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása,
- rendszerezett zenei ismeretek átadása.
Ismertesse meg a növendékkel
- a fuvola történetét,
- a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád),
- a hangszer irodalmát,
- a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát.
Tudatosítsa
- a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát,
- a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit,
- a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását,
- a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit,
- a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit,
- a kottahű játék - mint legfontosabb alapelv - pontos betartását.
Fejlessze a növendék zenei képességeit:
- hangszeres technikáját,
- improvizációs tevékenységét (kreativitását),
- lapról játszási készségét.
Ösztönözze a növendéket
- a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az "A" tagozat végén
A növendék ismerje
- a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát,
- a hangszer teljes hangterjedelmét,
- a tudatos és helyes légzéstechnikát,
- a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat),
- a dúr és moll hangnemeket 6 #, 6 b előjegyzésig,
- a bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesítés stb.) írásmódját és
ritmusát,
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- a különböző korok zenéinek díszítésrendszerét (pl. barokk),
- a vibrato szerepét a zenei megvalósításban,
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket,
zenei műszavakat és ezek jelentését,
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat,
- a jelentősebb fuvolás előadóművészeket.
Legyen képes
- a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával,
- a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására,
- a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére,
- az önálló hangolásra,
- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására,
- a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra,
- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására,
- a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato
stb.),
- egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az "A" tagozat végén
A növendék legyen képes
- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére,
- a tiszta intonációra,
- a hangszerét könnyedén kezelni,
- a levegő tudatos beosztására,
- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására,
- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására,
- a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes
alkalmazására,
- a különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására,
- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel
nélküli megtartására,
- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra,
- a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére,
- önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák (pl. futamok, akkordfelbontás, skálamenetek
stb.) rögtönzésére,
- egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a
hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.).
A növendék rendelkezzék
- megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel,
- képzelőerővel,
- biztos zenei memóriával,
- koncentrálóképességgel,
- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges,

822

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül
elérhetők,
- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál.
A növendék tudja alkalmazni
- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.),
- a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.).

ÉRTÉKELÉSI MÓD
Beszámolók
A növendékek évente egy alkalommal, a tanév végén nyilvános vizsgahangversenyen
vesznek részt. Év közben az iskolavezetés és a tanár szándékának megfelelően tanszaki közös
órán adnak számot tudásukról.
Valamennyi tanuló tanév végi vizsgáján célszerű a szaktanácsadó, vagy más furulyatanár
kolléga részvétele, aki észrevételeivel segítheti a tanszakon folyó munkát.
A továbbképző „A” évfolyamokon — amennyiben a növendék heti két órában kötelezően
választható tárgyként kamarazenét tanul —kamarazenei vizsgája helyettesítheti a hangszeres
beszámolót. Ha a növendék a következő tanévben nem kívánja folytatni tanulmányait, utolsó
hangszeres vizsgáját helyettesítheti bármilyen nyilvános szereplés (búcsúhangverseny).
A vizsga anyaga
Az év végi beszámoló anyaga — a tanuló képességeit, készségeit szem előtt tartva — mindig
az adott évfolyam minimális követelményének megfelelő, lehetőség szerint azt meghaladó
szintű legyen.
Az „A” továbbképző évfolyamosok vizsgaanyagából (a tanár belátása szerint) a skála és/vagy
az etűd elhagyható, ha a növendék felvételi, érettségi vagy egyéb vizsgára készül.
Szereplések
A beszámolók említett formáin kívül a növendékek lehetőség szerint félévente egy-két
nyilvános szereplésen vegyenek részt.
Értékelés
Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék előmenetelének értékelésére — a havi
érdemjegyeken kívül — évi két alkalommal kerül sor. A félévi osztályzatokat a hangszeres
tanár, az év végi osztályzatokat a hangszeres tanár javaslata alapján. az egész évi munka
figyelembevételével a vizsgabizottság állapítja meg.
Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, aki megfelel évfolyama minimális
követelményeinek, valamint főtárgyból és a kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát tett. .
Erre a félévi beszámolón azoknak a tanulóknak is lehetőségük van, akik a tanár véleménye
alapján gyorsabb ütemben haladnak és az éves tananyagokból sikeres vizsgát tudnak tenni.
Ha bármilyen elfogadható ok miatt a növendék a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi
munkája alapján a hangszeres tanár állapítja meg.

TROMBITA

Képzési idő: 12 év
„A” tagozaton: 2+6+4 évfolyam
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Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző
évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A
„B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B”
tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani.

Főtárgy:trombita (egyéni).
Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak: zenekar, kórus
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések
„ A” és B” tagozat
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő.
Főtárgy:
„A” tagozaton minimum 2x30 perc
Kötelező tárgy:
a képzési idő minimum 2x45 perc
Kötelezően választható tárgy:
„A” tagozaton
minimum 1x45 perc
minimum 1x30 perc (egyéni)
Hangszeres előkészítő:
egyéni: 2x30 perc
csoportos: 2x45 perc
A TROMBITA TANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI:
- a növendék egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, kiemelt
figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására,
- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása,
- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti
gyakorlás szükségletének kialakítása,
- a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, terhelhetőségének
tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása,
- a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása,
- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló
felkészülés képességének kialakítása.
Ismertesse meg a növendékkel
- a trombita történetét,
- a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét,
szakmai lehetőségeit,
- a hangszer irodalmát,
- a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat,
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- a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát.
Tudatosítsa
- a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát,
- a helyes szájtartás mint a jó "ansatz", befúvási mód kialakulása alapfeltételének
fontosságát,
- a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti szükségességét,
- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát.
Fejlessze a növendék
- hallását, belső hallását, "intonációs" képességét,
- hangszeres adottságait,
- hangszertechnikai tudását,
- megformáló- és előadói képességét.
Tegye képessé a növendéket
- rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra,
- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására,
- a beállított alapfunkciók önellenőrzésére,
- a tiszta intonációra,
- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra,
- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a
tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az "A" tagozat végén
Ismerje a növendék
- a helyes test- és hangszertartást,
- a helyes légzéstechnikát,
- a hangszere múltját, irodalmát,
- a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni
és leírni azokat.
Legyen képes
- a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére,
- az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi
gyakorlatok segítségével:
a) fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel,
b) csak fúvókával,
c) hangszerrel,
- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-b2-ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta
intonáció megtartásával,
- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására,
- a tanult darabok stílushű megszólaltatására,
- folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra,
- a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) megszólaltatására,
- skálázni egy oktávon keresztül valamennyi hangnemben.

825

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az "A" tagozat végén
Ismerje a növendék
- a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát,
- a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget.
Legyen képes a növendék
- az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi
gyakorlatok segítségével,
- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-c3-ig) kiegyenlített és kifejező hang elérésére,
- a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására,
- a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére,
- önálló hangolásra,
- a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására,
- skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben,
- az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, kottaés stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni.
ÉRTÉKELÉSI MÓD
Beszámolók
A növendékek évente egy alkalommal, a tanév végén nyilvános vizsgahangversenyen
vesznek részt. Év közben az iskolavezetés és a tanár szándékának megfelelően tanszaki közös
órán adnak számot tudásukról.
Valamennyi tanuló tanév végi vizsgáján célszerű a szaktanácsadó, vagy más furulyatanár
kolléga részvétele, aki észrevételeivel segítheti a tanszakon folyó munkát.
A továbbképző „A” évfolyamokon — amennyiben a növendék heti két órában kötelezően
választható tárgyként kamarazenét tanul —kamarazenei vizsgája helyettesítheti a hangszeres
beszámolót. Ha a növendék a következő tanévben nem kívánja folytatni tanulmányait, utolsó
hangszeres vizsgáját helyettesítheti bármilyen nyilvános szereplés (búcsúhangverseny).
A vizsga anyaga
Az év végi beszámoló anyaga — a tanuló képességeit, készségeit szem előtt tartva — mindig
az adott évfolyam minimális követelményének megfelelő, lehetőség szerint azt meghaladó
szintű legyen.
Az „A” továbbképző évfolyamosok vizsgaanyagából (a tanár belátása szerint) a skála és/vagy
az etűd elhagyható, ha a növendék felvételi, érettségi vagy egyéb vizsgára készül.
Szereplések
A beszámolók említett formáin kívül a növendékek lehetőség szerint félévente egy-két
nyilvános szereplésen vegyenek részt.
Értékelés
Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék előmenetelének értékelésére — a havi
érdemjegyeken kívül — évi két alkalommal kerül sor. A félévi osztályzatokat a hangszeres
tanár, az év végi osztályzatokat a hangszeres tanár javaslata alapján. az egész évi munka
figyelembevételével a vizsgabizottság állapítja meg.
Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, aki megfelel évfolyama minimális
követelményeinek, valamint főtárgyból és a kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát tett. .
Erre a félévi beszámolón azoknak a tanulóknak is lehetőségük van, akik a tanár véleménye
alapján gyorsabb ütemben haladnak és az éves tananyagokból sikeres vizsgát tudnak tenni.
Ha bármilyen elfogadható ok miatt a növendék a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi
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munkája alapján a hangszeres tanár állapítja meg.

ÜTŐ HANGSZEREK

Képzési idő: 12 év
„A” tagozaton: 2+6+4 évfolyam

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző
évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A
„B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B”
tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani.

Főtárgy:ütő hangszerek (egyéni).
Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak: zenekar, kórus

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések
„ A” és B” tagozat
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő.
Főtárgy:
„A” tagozaton minimum 2x30 perc
Kötelező tárgy:
a képzési idő minimum 2x45 perc
Kötelezően választható tárgy:
„A” tagozaton
minimum 1x45 perc
minimum 1x30 perc (egyéni)
Hangszeres előkészítő:
egyéni: 2x30 perc
csoportos: 2x45 perc

AZ ÜTŐHANGSZER-TANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI

827

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a
kamarazenélés lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén.
A társas muzsikálás elősegítése.
Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés.
Ismertesse meg a növendékekkel
- az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait,
- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját,
- a helyes ütéstechnikákat.
Fordítson figyelmet
- a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására,
- a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb
ütőhangszeres elemekre,
- az eltérő kézrendi megoldásokra,
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására.
Végeztessen az egyes zenei kíséretformákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat.
Tanítsa meg a növendékeket a hangszereken elvégzendő kisebb igazításokra, az üstdob
hangolására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Ismerje a növendék
- a zeneiskolában használatos ütőhangszereket, ezek magyar és leggyakrabban használt
idegen nyelvű elnevezéseit,
- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni
és leírni azokat.
Legyen képes a növendék
- kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban,
- árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és
megvalósítására,
- a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, előkék,
egyszerű függetlenítés),
- hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására,
- az üstdob önálló hangolására,
- a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására,
- rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe,
- céltudatos, módszeres gyakorlásra.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Ismerje a növendék
- a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését,
- az ütőhangszerek irodalmát.
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Legyen képes a növendék
- szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken,
- nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok
megszólaltatására,
- sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken,
- zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanulására,
- értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra.
Rendelkezzék a növendék
- megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formálókészséggel,
- egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel,
- biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel,
- kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel,
- megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét gyorsan
elérhető,
- tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál.
ÉRTÉKELÉSI MÓD
Beszámolók
A növendékek évente egy alkalommal, a tanév végén nyilvános vizsgahangversenyen
vesznek részt. Év közben az iskolavezetés és a tanár szándékának megfelelően tanszaki közös
órán adnak számot tudásukról.
Valamennyi tanuló tanév végi vizsgáján célszerű a szaktanácsadó, vagy más furulyatanár
kolléga részvétele, aki észrevételeivel segítheti a tanszakon folyó munkát.
A továbbképző „A” évfolyamokon — amennyiben a növendék heti két órában kötelezően
választható tárgyként kamarazenét tanul —kamarazenei vizsgája helyettesítheti a hangszeres
beszámolót. Ha a növendék a következő tanévben nem kívánja folytatni tanulmányait, utolsó
hangszeres vizsgáját helyettesítheti bármilyen nyilvános szereplés (búcsúhangverseny).
A vizsga anyaga
Az év végi beszámoló anyaga — a tanuló képességeit, készségeit szem előtt tartva — mindig
az adott évfolyam minimális követelményének megfelelő, lehetőség szerint azt meghaladó
szintű legyen.
Az „A” továbbképző évfolyamosok vizsgaanyagából (a tanár belátása szerint) a skála és/vagy
az etűd elhagyható, ha a növendék felvételi, érettségi vagy egyéb vizsgára készül.
Szereplések
A beszámolók említett formáin kívül a növendékek lehetőség szerint félévente egy-két
nyilvános szereplésen vegyenek részt.
Értékelés
Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék előmenetelének értékelésére — a havi
érdemjegyeken kívül — évi két alkalommal kerül sor. A félévi osztályzatokat a hangszeres
tanár, az év végi osztályzatokat a hangszeres tanár javaslata alapján. az egész évi munka
figyelembevételével a vizsgabizottság állapítja meg.
Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, aki megfelel évfolyama minimális
követelményeinek, valamint főtárgyból és a kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát tett. .
Erre a félévi beszámolón azoknak a tanulóknak is lehetőségük van, akik a tanár véleménye
alapján gyorsabb ütemben haladnak és az éves tananyagokból sikeres vizsgát tudnak tenni.
Ha bármilyen elfogadható ok miatt a növendék a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi
munkája alapján a hangszeres tanár állapítja meg.
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ELMÉLETI ISMERETEK

SZOLFÉZS

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás
kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes értelmezésében és
megszólaltatásában.
A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy
- az általános zenei képességek fejlesztését, és
- a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.
Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a növendéket a zene
megszólaltatásának és befogadásának örömével.
A szolfézstanítás szakirányú feladatai:
- a növendék személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának
kibontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása,
- átfogó zenei műveltség kialakítása,
- a hangszertanulás segítése,
- a társművészetek iránti nyitottság megalapozása,
- a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind
reprodukálásban) az alábbi területeken:
= ritmus-metrum,
= tiszta intonáció,
= tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök),
= dallamhallás,
= többszólamúság - harmóniaazonosítás,
= zenei olvasás-írás,
= zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika),
= zenei memória,
= rögtönzés,
= zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése),
- a zenei pályára készülő növendékek felkészítése a továbbtanulásra.
A szolfézstanítás - a hangszertanítással szerves egységben - a zene megszerettetését, a
későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja
megalapozni.
Követelmények a program elvégzése után
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Általános követelmények
Rendelkezzék a növendék
- olyan késztetéssel, mely a választott - eddig tanult - muzsikálási formát élete szerves
részévé teszi,
- mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt
biztosítanak a zene stílushű megszólaltatásához,
- olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a
képességkészség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
- a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I).
Követelmények az alapfok elvégzése után

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak "A" tagozat
Ismerje a növendék a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I).
Tudjon tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is.
Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott
ritmus, egyszerűbb átkötések (K).
Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J).
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K).
Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I).
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is)
4 #, 4 b-ig (K).
Ismerje a pentaton hangsort (J-I).
Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I),
ismerje a modális hangsorokat (J-I).
Tudja megállapítani a hangnemeket - hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K).
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban:
- ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K),
- ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim
hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J).
Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a dominánsszeptimhangzat felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak ismeret
szinten.)
Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K).
Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I).
Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni
hangszeres anyagához kapcsolódóan is (J-I).
Ismerje a funkciós vonzást (I).
Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát (J-I).
Tudjon lejegyezni:
- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K),
- igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K).
Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K).
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni):
- a magyar népzene stílusjegyeit,
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- a periódus fogalmát,
- a kis formákat,
- a triós formát,
- a szonátaformát,
- a rondót,
- a barokk és klasszikus táncokat (J-I).
Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő
zeneszerzők, műfajok ismeretével (J-I).
Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX.
századi zenét.
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.
Zenei anyag
Tudjon
- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül),
- 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes vagy hangszeres előadásban
megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan:
a) középkor,
b) reneszánsz,
c) barokk,
d) klasszika,
e) romantika,
f) XX. század.
(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből.)
"Rövid" tanszakok
Azonos a 6 éves tanszakok "B" tagozatos követelményrendszerével, kivéve:
Tudjon lejegyezni
- hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5
meghallgatás alapján,
- kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, - 6-8 meghallgatás alapján.
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi
hangzókkal és ábécés nevekkel.
Követelmények a továbbképző "A" tagozat évfolyamainak elvégzése után
Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási anyagban,
hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és képleteket (K).
Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben
(K).
Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I).
Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben (alterációkban
is) 7 #, 7 b-ig (K).
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni:
- melizma,
- főhang,
- váltóhang,
- átmenőhang (J-I).
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Ornamensek (I).
Ismerje a kvintkört (J).
Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I).
Ismerje
- az egészhangú skálát,
- az akusztikus hangsort,
- a modellskálákat,
- a Reihe-t (J).
Tudja
- a dodekafónia,
- az aranymetszés fogalmát (J-I).
Ismerje
- a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú szűkített
szeptim), ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről és felépíteni abszolút
rendszerben (K),
- a cluster fogalmát.
Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében:
- ismerje fel a funkciókat hallás után (K),
- ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J),
- ismerje az alterációk szerepét (J-I),
- ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt - kottakép alapján (J-I).
Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit:
- alterációk,
- tercrokonság (I).
Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I).
Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát.
Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is.
Ismerje
- a barokk szonátaformát,
- a Scarlatti-féle szonátaformát,
- a klasszikus szonáta-rondót és a
- romantikus szonátát (I-J).
Tudjon lejegyezni
- könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal,
- könnyű romantikus dallamot vagy szemelvényt (K).
Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot.
Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő
zeneszerzők, műfajok ismeretével (I-J).
Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit.
Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni.
Zenei anyag
Tudjon a növendék
- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új stílusút, ebből
néhány parlando, rubato, díszített népdalt),
- ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a következőkből:
= gregorián zene,
= reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus),
= a középkor hangszeres világi zenéje,
= kora barokk (Monteverdi, Pucell),
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= barokk:
- J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek),
- Händel (oratórium, concerto),
- Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso),
= klasszicizmus:
- szonáta,
- szimfónia,
- kamarazene,
- opera,
- versenymű,
= romantika:
- zongoramuzsika (Chopin, Liszt),
- dal,
- szimfonikus költemény,
- opera,
= a századforduló zenéje:
- impresszionizmus,
- második bécsi iskola,
= Bartók, Kodály, Sztravinszkij,
= kortárs zeneszerzők.
ÉRTÉKELÉSI MÓD

A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A
csoportos foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és
alkalmanként érdemjegyekkel.
Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudjanak munkájukat,
szorgalmukat reálisan értékelni.
Tudják, mely területeken sikeresek, vagy esetleg elmaradásuk, pótolnivalójuk van. Kapjanak
ehhez differenciált segítséget egyéni feladatokban is. Így az értékelés közösen kialakított
véleményre épülhet.
A tanulók lehetőség szerint havonta kapjanak érdemjegyet munkájukra és szorgalmukra az
ellenőrző könyv megfelelő rovatába.
A tanár évente több alkalommal írásbeli munka alapján is (felmérés) meggyőződhet a tanulók
tudásszintjéről.
A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a
pedagógus. Szerepeljen benne feladatsor, mind a készség-szintek mérésére, mind az elméleti
tudás számonkérésére.
Az év végi felmérést az utolsó órák egyikén — vagy kisebb részletekben több órán — írják
meg a tanulók.
Ezt követheti „A” tagozaton az év végi összefoglaló óra.
Az érdemjegy tükrözze a növendék
. képességeihez mért tudását, fejlődését,
. készség-, jártasság-, ismereti szintjét,
. kreativitását,
. kapcsolatát a zenével,
. az évközi munkáját az órákon — a felmérések eredményét.
A szorgalomjegy tartalmazza — vagy jelezze — a növendék érdeklődését, igyekezetét,
tudásvágyát, szorgalmát vagy jelezze, hogy szorgalmában kívánnivalók vannak.
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VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

ZENEKAR
A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok
és a továbbképző évfolyamok növendékei számára, hogy - az egyéni foglalkozásokon
elsajátított tudás felhasználásával - érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé
válhassanak.
Ösztönözze a növendékeket, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei
kifejezőkészséget és technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is.
Hozzon létre együttműködést a növendékek tudásának különbözőségéből.
Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra.
Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot.
Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát.
A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai
A növendékek megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal.
A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása.
A "zenekari hallás" fontosságának alakítása, tudatosítása.
A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése.
Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása.
Az arra alkalmas növendékek felkészítése professzionális együttesben való játékra.
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő - a zenekari ülésmódból adódó - helyes
hangszerkezelés kialakítása, egységesítése.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A növendék ismerje meg
- a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit,
- az alapvető zenekari játékmódokat,
- az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait.
Legyen képes
- szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében
betöltött funkciója szerint eljátszani,
- a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együttjátékra irányítani figyelmét,
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- a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni.
Tudja alkalmazni
- az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket,
- a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, a dinamikai és
ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására,
- a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát.

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A növendék legyen képes
- felnőtt amatőr zenekarban játszani,
- részt venni önálló kamarazenekari produkcióban.
Alkalmazza tudatosan
- a zenekari kommunikációs láncot,
- a zenekari rubato játékot.
ÉRTÉKELÉSI MÓD
Félévkor és évvégén egyaránt szöveges értékelés van: kiválóan megfelelt, jól megfelelt,
megfelelt, nem felelt meg.

KÓRUS

A kórusfoglalkozás célja
A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása
és stílushű előadása.
A növendékek zenei és közösségi élményhez juttatása.
Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén
személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által).
Olyan pozitív élménynyújtás - a zene és az emberi kapcsolatok által -, amely arra ösztönzi a
növendéket, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális
művészeti csoportjaiban.
A zeneiskolai és egyéb hangversenyek, ünnepek színessé tétele.

836

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai
Ösztönözze a növendéket a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére.
Fejlessze a növendékek
- hallását,
- ritmusérzékét,
- tempó- és dinamikai érzékenységét,
- hangszínek iránti igényét,
- kottaolvasási készségét,
- zenei memóriáját,
- zenei ízlését,
- stílusérzékét,
- formaérzékét,
- hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását.
Ismertesse meg a kórustagokat
- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által,
- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival.
Tudatosítsa a növendékekben az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi
szempontból is.

Követelmények a program elvégzése után

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre.
Tudjon
- fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken,
- "vezénylésre" énekelni.
A növendék ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével.
Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban.
Tudja
- helyes légzéstechnikával,
- tiszta intonációval,
- pontos ritmusban,
- érthető szövegmondással,
- helyes tempó- és dinamikai választással,
- művészileg kidolgozottan - stílushű formálással, szuggesztivitással - elénekelni szólamát.
Rendelkezzék
- jó kottaolvasási készséggel,
- zenei memóriával.
Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az
egységes kórushangzás megteremtését.
TANANYAG
Ajánlott gyűjtemények
Agócsy - Irsai:
Énekeljünk-muzsikáljunk
Ars musica kötetek (Möseler Verlag Wolfenbüttel und Zürich)
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M5203 1-52035
Bartók Béla kórusművei (27 egyneműkar)
Bárdos Lajos:
20 és 40 egyneműkar
Kicsinyek kórusa I-IV.
Vegyeskarok
B. Horváth Andrea:
Ünnepeljünk! (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Botka Valéria - Csányi László: Gyermekkarok I-IV.
Chor Aktuell - Ein Chorbuch für Gyrnnasien (Gustav Bosse Verlag 1983)
Csányi László:
Gyermekkórusok kótáskönyve
Egyházi karénekeskönyv I-II. (Kiadja: Magyarországi Evangélikus Egyház
Sajtóosztálya)
Eszterházy Pál:
Harmonia Caelestis
Forrai M.:
Duettek I-II.
Ezer év kórusa
Öt évszázad kórusa
Gastoldi:
3 balletti
Kánongyűjtemények: 25 angol kánon
Bárdos: 77 kánon
Haydn: Kánonok
Mozart: 30 kánon
Péter József: 165 kánon
Kerényi M. György: Énekiskola - Társasének IV.
Kodály Zoltán:
Bicinia Hungarica I-IV.
Gyermek- és nőikarok
Vegyeskarok
Kortárs szerzők művei
Liber usualis (gregorián dallamok gyűjteménye)
Mozart:
6 noktürn
Nádasdy Kálmán:
Társas énekek
Schola cantorum I-XIII. (Fodor Ákos)
Szőnyi E.:
Biciniumok
Kardos Pál:
Kórusnevelés, kórushangzás
Kodály Zoltán:
Énekeljünk tisztán
Párkai István:
Modern kórusetűdök
ÉRTÉKELÉSI MÓD

Félévkor és év végén egyaránt szöveges értékelés javasolt: kiválóan megfelelt, jól megfelelt,
megfelelt, nem felelt meg.
JAVASLATOK, ÚTMUTATÁSOK
A művek kiválasztásánál vegyük figyelembe a kórus létszámát, a növendékek életkorát, hangi
adottságait, zenei képzettségüket.
A koncertek számát a gyerekek teherbíró képességéhez kell igazítani. A kórus hangképzése
elengedhetetlenül szükséges a próbákon. Ez teszi technikailag alkalmassá az együttest a
művek színvonalas megszólaltatására. Ajánlatos évente legalább két nyilvános fellépés a
minimális szereplési gyakorlat megszerzésére és a kórus tudásának felmérésére. A
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szerepléseket mindig kövesse közös szakmai értékelés.

A TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 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, térés formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra,
határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. 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.
Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei

Fejlessze
- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját,
- testi-lelki állóképességét,
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- kapcsolatteremtő képességét.
Neveljen
- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat,
- táncművészetet értő közönséget,
- táncot szerető fiatalokat.
Készítsen fel
- a szakirányú továbbtanulásra.
Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de
célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való
bekapcsolódásra ösztönzése.

NÉPTÁNC TANSZAK

A képzés ideje: 12 (2 + 6 + 4) év.

Évfolyamok száma: 12

Óraterv

Tantárgy
Népi játék, néptánc
Folklórismeret
Tánctörténet
Kötelezően választ.
Szabadon vál.tantárgy
Összesen

Évfolyamok
Előképző
Alapfok
Továbbképző
1.
2. 1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
8. 9. 10.
2
2 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6

A tanszak tantárgyai
Főtárgy:
- népi játék, néptánc
Kötelező tantárgyak:
- folklórismeret,
- tánctörténet
Kötelezően választható tantárgyak:
- népi ének /alapfok 1-3. évfolyamig/
- tánctörténet,
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folklórismeret /alapfok 4-6. évfolyamig/
kinetográfia.

Szabadon választható tantárgyak:
- A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya.
-

AZ
ALAPFOKÚ
KÖVETELMÉNYEI

NÉPTÁNCMŰVÉSZETI

OKTATÁS

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést
elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép
táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A tanszak feladata
Ismertesse meg a tanulóval
- a hagyományos népi játékokat,
- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit,
- a mozgásanyag variációs lehetőségeit,
- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet,
- a néprajztudomány sajátos megközelítési módját,
- a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a "nép" műveltségének sajátos
helyét az egyetemes emberi kultúrában,
- a tánc művészi és közhasznú formáit,
- a társasági táncélet alkalmait,
- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait,
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját,
- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a
táncirodalom különböző stílusait.
Alakítsa ki a tanulókban
- a rendszeres munka természetes igényét,
- a megfelelő munkafegyelmet,
- a munkájuk tudatos kontrollálását,
- a művészi előadásmód kivitelezését,
- az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy
összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi,
- az esztétikai érzéket,
- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt,
- fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló
- mozgáskultúráját,
- fizikai állóképességét,
- ritmusérzékét,
- hallását,
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- zenéhez való alkalmazkodását,
- tér-, forma- és stílusérzékét,
- mozgásmemóriáját,
- koncentráló képességét,
- improvizációs készségét,
- ízlését, kritikai érzékét,
- a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti
érzékenységét,
- vizuális memóriáját,
- a képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót
- a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt,
- a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására,
- a rendszeres múzeumlátogatásra,
- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására,
- a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére,
- az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves
foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények),
- a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti
hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése).
Tudatosítsa a tanulóban
- a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a
művészetek, különösen az előadóművészetek iránt.
Hívja fel a tanulók figyelmét
- a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra.
Tegye nyitottá
- a tanuló személyiségét a folklór iránt.
Irányítsa a tanulót
- szakirányú továbbtanulása,
- a továbbképző folytatására,
- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Követelmények az alapfok elvégzése után

Népi játék, néptánc

A tanuló ismerje
- a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40),
- a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.:
= dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok),
= rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk),
= szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás,
= széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk),
= lőrincrévi páros táncok,
= sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk),
= dél-alföldi páros ugrós és csárdás.
Legyen képes
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- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni,
- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni,
- felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatok.
Folklórismeret
A tanuló ismerje
- a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait,
- az egyes jeles napok időpontját,
- a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét,
- a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait,
- a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat,
- a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat,
- a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és
intézményeket (múzeumok, gyűjtemények).
Legyen képes
- felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét,
- előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket.

Követelmények a továbbképző elvégzése után
Néptánc

A tanuló ismerje
- a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100),
- a tanult táncrendeket.
Legyen képes
- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni,
- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni,
- legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat.
Folklórismeret

A tanuló ismerje
- a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit,
- a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit,
- a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti
momentumait, hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit.
Legyen képes
- rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a
hagyományos népi kultúrában,
- megkülönböztetni a népi és "magas" kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket,
- felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit,
- önálló véleménynyilvánításra a látott művekről.
Kinetográfia
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A tanuló ismerje
- a mozdulatelemzés alaptényezőit,
- a mozdulat és helyzet típusait.
Legyen képes
- a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan előadni.
Tánctörténet
A tanuló ismerje
- az adott évfolyam tananyagát,
- a táncművészet kimagasló alapműveit,
- a nagy egyéniségek munkásságát,
- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat.
Legyen képes
- elemezni a táncművészet különböző stílusait,
- a társművészetek iránti érdeklődésre,
- a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
ÉRTÉKELÉSI MÓD

A növedékek minden hónap végén osztályzatot kapnak tárgyhavi munkájukra. Az
osztályzat előmeneteli és szorgalmi jegyből áll. A hónap utolsó óráján mindkét jegyet beírjuk
a tájékoztató füzetbe.
Félévkor a tájékoztató füzetben félévi értesítőt kap a növendék az iskolában tanult
vagy látogatott valamennyi foglalkozásról. Az értesítőt a főtárgy tanár írja alá, ezt a szülővel
láttamoztatni kell.
Tanév végén a növendék bizonyítványt kap. Ebben a főtárgy, valamint a kötelező
tárgyak értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik: 5 jeles, 4 – jó, 3 – közepes, 2 –
elégséges, 1 – elégtelen. A szorgalmi minősítések: 5 – példás, 4 – jó, 3 – változó, 2 – hanyag.
A választott tárgyak értékelése: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.
Az osztályzatokat a tájékoztató füzetbe számmal, a bizonyítványba számmal és betűvel kell
beírni.
A félévi értesítőben és a bizonyítványban kapott érdemjegyek egy osztályzattal
eltérhetnek a hó végi jegyek állagától. Az ennél nagyobb eltérést mind a vizsgabizottság,
mind a növendék és szülője előtt részletesen indokolni kell.

A tanulói jogiszony létesítése
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A művészeti iskolában a tankötelezettséget teljesíteni nem lehet, az iskola látogatása
fakultatív.A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A növendékeknek minden tanév
végén újra be kell iratkozniuk.
Az új növendékek beiratkozását megelőzi a májusban nyilvánosan meghirdetett
készségfelmérés. A jelentkezők alkalmasságát a meghallgatást vezető tanár állapítja meg,
eredményét pontozással rangsorolja. Javaslatot tesz a felvételre, az igazgató a szabad
férőhelyek mértékéig a pontszámok csökkenő értéke felé haladva veszi fel a jelentkezőket. 50
5-os teljesítmény, vagy 3,5-es általános iskola bizonyítvány alatti jelentkezőket csak
rendkívül indokolt esetben veszünk fel.
A régi növendékeket érvényes bizonyítványuk alapján írjuk be. A pótvizsgára utasított, vagy
más okból ősszel vizsgázó tanulót a vizsga letételéig feltételesen írjuk be. A más
zeneiskolából érvényes bizonyítvánnyal jelentkező tanulókat – amennyiben időben
jelentkeznek – lehetőleg felvesszük.

A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések
Az alapfokú művészeti oktatást az egységes iskola keretein belül igénybevevő tanulók térítési
díj-mentességet élveznek
A nevelőtestület határozata alapján igénybe vehetik a művészeti oktatást azok a gyerekek is,
akik más általános iskola tanulói. Az adott önkormányzatokkal erről megállapodás születik
Ezen tanulókra érvényes a térítési díj-kötelezettség, de ettől a szülő írásbeli kérvénye alapján
el lehet tekinteni.
Azoknak a tanulóknak, akiknek nincs saját hangszerük, gyakorlási lehetőséget tudunk
biztosítani az iskola hangszeres tantermeiben.
Az iskola írásbeli megállapodást köt a szülőkkel a hangszerek használati díjáról, melynek
mértékét évi 1000 Ft-ban határozza meg. Ez érvényes mind a kiadott, mind az iskolában
használt nem saját tulajdonú hangszerekre .A kiadott hangszerek rongálódásáért, eltünéséért
kártérítési felelősége van a szülőknek, melynek tényéről, és a hangszer értékéről írásbeli
tájékoztatást kapnak. Ezt aláírásukkal ismerik el. A fúvósoknál mindenkinek saját nádat kell
beszereznie.
A néptáncosoknál ruhakölcsönzési díjat kell fizetni, melynek mértéke szintén 1000 Ft egy
évre.
A pótvizsgákat az általános iskola egyéb tantárgyaihoz kapcsolódva tartjuk.

A tanulói jogviszony megszűnése
Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a növendéknek, aki
-

a művészeti iskola továbbképző osztályait sikeresen elvégezte,
az alapfokú osztályokat elvégezte és eredményes felvételi vizsgát tett művészeti
szakközépiskolába,
az alapfokú osztályokat elvégezte, és nem kíván továbbképzőbe lépni,
valamelyik évfolyamot elvégezte, és nem iratkozik be újra.

Az új tanévre nem iratkozhat be az a tanuló,
- aki elégtelen osztályzatot kapott és a pótvizsgát nem teszi le,
- az alapfokú osztályok elvégzését követően nem tesz alapvizsgát (2004-től)
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akinek az iskolával szemben tartozása van.

Tanév közben megszűnik a tanulói jogviszonya annak a növendéknek, aki
- 10 igazolatlan órát vétett, és felszólításra sem tudja, vagy akarja igazolni
hiányzását. Kiskorú tanuló esetében a szülőtől kell kérni a helyzet tisztázását.
- Olyan súlyos fegyelmi vétséget követet el, amely a megfelelő eljárás után az
iskolából való kizárást vonja maga után.
-

A művészeti tagozat munkarendje
A tanév munkájának részletes tervezése az iskola munkatervében történik.

Az iskola munkatervében
-

a nyári szünetben történt eseményekről szóló beszámoló,
statisztikai adatok,
személyi és tárgyi feltételek,
kiemelt oktatási és nevelési feladatok,
tanszaki célkitűzések, mellékletként a tanszaki munkatervek,
rendezvénynaptár, külön az általunk rendezendő megyei, regionális, országos vagy
nemzetközi versenyek, fesztiválok,
versenyekre jelentkezések,
az iskola kapcsolatai kapnak helyt.

A tanév végén a munkaterv az alapja az összegzésnek, amelyben a munkatervi pontok
értékelésén kívül szerepelnek.
-

a felvételi vizsgák eredményei,
a versenyeken elért eredmények,
a felkérésre teljesített szereplések, közreműködések,
a teljesített továbbképzések,
egyéb, a munkatervben előre nem tervezhető események.

A művészi kifejezés olyan nemzetközi nyelv, amelyet a világon bárhol
megértenek, és segítségével szűkebb és tágabb határainkat átlépve is megértethetjük
magunkat.
Ezeknek megfelelően intézményegységünk alapvető pedagógiai, nevelési célja, hogy
mindazok a gyermekek, fiatalok, akik iskolánkba kerülnek:
- megszeressék a művészi zenét, táncot, érdeklődést keltsünk bennük a kultúra, a
művészetek iránt,
- megtanuljanak hangszeren játszani,
- harmonikus mozgáskultúrára tegyenek szert,
- a népi, nemzeti hagyományokat megismerjék és sajátjuknak érkezzék,
- fedezzék fel és egyre jobb művészi ízléssel alakítsák környezetüket,
846

Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programja
-

kreativitásukat fejlesszék és az önálló alkotómunka örömét megérezzék,
felismerjék az értéket és biztos ízléssel tudják megkülönböztetni a felszínestől,
értéktelentől,
nyitott szívvel és kritikus füllel, szemmel közeledjenek az újhoz,
harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak,
fejlett érzelmi kultúrára tegyenek szert,
sokoldalú társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására váljanak képessé,
a művészi képzés révén hatékony konfliktuskezelő képességet sajátítsanak el.

A vázolt célok elérésére az a heti 5 óra, amelyet a növendékek az intézményegységben
töltenek, nem elegendő. Arra törekszünk, hogy a növendékekkel kialakítandó szoros kapcsolat
olyan irányítást tegyen lehetővé, hogy ne csak otthoni gyakorlásra tudjuk késztetni
növendékeinket hanem a fenti célok megvalósítását szolgáló állandó szokásokat is képesek
legyünk kialakítani bennük.
A növendékek otthoni munkájának a befolyásolását nagymértékben segíthetik – vagy
hátráltathatják – a szülők. Ezért a tanár – szülő kapcsolat jelentősége messze túlnő a szülői
értekezletek, fogadóórák, ünnepélyek, hangversenyek keretein, és állandó, a gyermek
nevelését, formálását célzó munkakapcsolattá kell válnia. Így teremthetők meg az önálló
tanulásra nevelés feltételei.
A társadalmi elvárás a tudásteljesítményeket illetően is teljesítmény-centrikus, ezért kiemelt
figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra.
A teljesítmény-centrikus szemlélet túlsúlya azonban veszélyeztetné a személyiségfejlesztő
iskola megvalósítását, ezért a kiemelkedő képességű növendékek tanításával egyenrangúnak
tekintjük az átlagos képességűekkel való foglalkozást, a művészetek megszerettetését, a
műveltség iránti igény felkeltését és erősítését, a zenével és a többi művészeti ág művelésével
folytatott személyiségformálást.

Tehetséggondozás
– Tanulmányi versenyeken való részvétel, felkészülés


Ki mit tud?



„Hajlik a meggyfa” – megyei népzenei és népdaléneklési verseny



Szennai daléneklő verseny – kistérségi népzenei és népdaléneklő verseny



Néptánc versenyeken való részvétel

– A helyi általános iskola és a művészeti iskola ünnepségein való részvétel. Az év végi
vizsga nyilvános koncert keretén belül történik.
–

Helyi, kistérségi, megyei szintű rendezvényeken való fellépések.

–

Hangverseny, opera látogatása

–

Néptáncbemutatókon való részvétel

–

Táncház találkozón való részvétel
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Zenei tábor a nyári szünidőben

A tehetséges táncosoknak, a hangszeren játszóknak,a zenekarnak és a kórusnak több fellépési
lehetőséget, a biztosítunk.
Közösségépítés

A zenének, táncnak, kiemelt szerepe van a közösségi nevelésben, de jelentőségük messze
túlmutat az iskolai foglalkozásokon, és mással alig pótolható közösségi nevelési lehetőséget
rejtenek magukban.
A tánccsoport, a zenekar és a kórus
- együttes teljesítménye hallhatóan és mérhetően járul hozzá az iskolai
ünnepélyeken, ill. a faluban szervezett kulturális programokon előadott
produkciókban.
- együtt jóval magasabb színvonalú művek megvalósítására képesek. A produkció
tanulása, kidolgozása során szembesül a tanár utasításával. Ennek elfogadása –
esetleg saját elképzeléseinek módosítása árán is – a hiteles megvalósításhoz
elengedhetetlen művészi alázat megtanulásának szinte egyedüli alkalma.
- A csoport többi tagja véleményének a meghallgatása nélkül nem remélheti, hogy
az ő véleményét meghallgatják. Tehát ahhoz, hogy egyéni véleménye a közös
produkcióba beépülhessen, legalább részben el kell fogadnia a többiek véleményét,
vagyis ki kell fejlesztenie magában a kompromisszumra hajlandó tárgyalási
készséget.
- A jól sikerült együttes szereplés élménye olyan közösségformáló, közösségteremtő
alkalom, melynek során egymásért felelős, egymás munkáját becsülő, azonos
célért erőfeszítésre képes közösség születik.
Érdemes többlet energiát áldozni a csoportok létrehozására, működtetésére. Tanári
irányításuk, vezetésük a demokratikus vezetés megismerését kell, hogy jelentse az együttes
tagjai számára, azzal a tapasztalattal tetézve, hogy a teljesítmény a jól vezetet, öntudatosan
együttműködő személyek erőfeszítésének az eredménye.
A tánctagozat év végi bemutatója vizsgának tekintendő. Ezt egészítik ki az elméleti
tudnivalókról szóló beszámolók. A vizsgabizottság elnökét kezdetben intézményegységen
kívülről kérjük fel. Az elméleti ismeretekről szóló beszámoló formáját a végleges forma
kialakulásáig a tagozatvezető javaslatára a tanszaki munkaterv rögzíti.
Országos versenyen, fesztiválon, és egyéb jelentős rendezvényen sikeresen szereplő növendék
a teljesítés félévének végén részben vagy egészben mentesíthető a beszámoló alól.
A zenei táborban való részvétel során lehetőség van az intenzívebb gyakorlásra, közvetlenebb
tanár-diák kapcsolat kialakítására. A tábor végén egy előadás keretében bemutatjuk az itt
tanultakat a falu lakóinak és az érdeklődőknek.
A növendékek munkájának értékelése
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A növedékek minden hónap végén osztályzatot kapnak tárgyhavi munkájukra. Az
osztályzat előmeneteli és szorgalmi jegyből áll. A hónap utolsó óráján mindkét jegyet beírjuk
a tájékoztató füzetbe.
Félévkor a tájékoztató füzetben félévi értesítőt kap a növendék az iskolában tanult
vagy látogatott valamennyi foglalkozásról. Az értesítőt a főtárgy tanár írja alá, ezt a szülővel
láttamoztatni kell.
Tanév végén a növendék bizonyítványt kap. Ebben a főtárgy, valamint a kötelező
tárgyak értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik: 5 jeles, 4 – jó, 3 – közepes, 2 –
elégséges, 1 – elégtelen. A szorgalmi minősítések: 5 – példás, 4 – jó, 3 – változó, 2 – hanyag.
A választott tárgyak értékelése: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.
Az osztályzatokat a tájékoztató füzetbe számmal, a bizonyítványba számmal és betűvel kell
beírni.
A félévi értesítőben és a bizonyítványban kapott érdemjegyek egy osztályzattal
eltérhetnek a hó végi jegyek állagától. Az ennél nagyobb eltérést mind a vizsgabizottság,
mind a növendék és szülője előtt részletesen indokolni kell.

Nyilvánosság
A növendékeket, szülőket az intézményegység eseményeiről rendszeresen tájékoztatjuk, a
döntések előkészítésébe bevonjuk. A szülőkkel a kapcsolattartás
- összevont és tanáronként megtartott szülői értekezleteken,
- fogadóórákon,
- tájékoztató füzet segítségével,
- rendezvényeken történik.
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