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1. BEVEZETÉS
1.1.

Szakmai alapdokumentum

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás
módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny 2014. évi 55. számú Hivatalos
Értesítőjében 2014. november 6. napján megjelent szakmai alapdokumentum
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Tolna megye
Tankerület megnevezése: KLIK Szekszárdi Tankerülete
OM azonosító: 036283
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései

2.

1.1. Hivatalos neve:

Szekszárdi Baka István Általános Iskola

1.2. Idegen nyelvű neve:

István Baka Grundschule Szekszárd

Feladatellátási helyei
2.1. Székhelye:

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 89.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Szekszárdi Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

7100 Szekszárd Arany J. u. 23-25.

4.

Típusa:

általános iskola

5.

OM azonosító:

6.

Köznevelési és egyéb alapfeladata

036283

6.1. 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 89.
6.1.1.

általános iskolai nevelés-oktatás
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6.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.1.3.
6.1.1.4.

nappali rendszerű (felvehető maximális létszám: 420 fő)
alsó tagozat, felső tagozat
1-8. évfolyamig
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők,
értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)
nappali rendszerű (felvehető maximális tanulólétszám: 28 fő)
6.1.2. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása
6.1.2.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 300 fő)
6.1.2.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.2.3. 1. évfolyamtól 8. évfolyamig
6.1.2.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német), ma-

gyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar))
6.1.2.5.

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű

gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők,
értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)
nappali rendszerű (felvehető maximális tanulólétszám: 15 fő)
6.1.3.
6.1.4.

egész napos iskolai képzés (1-4.)
egyéb foglalkozások:
tanulószoba

7.

6.1.5.

iskolai könyvtár:
iskolai / kollégiumi könyvtár

6.1.6.

mindennapos testnevelés biztosításának módja:
saját tornaterem

6.1.7.

a testnevelés órák keretében megvalósított úszásoktatás módja:
együttműködésben, megállapodás alapján

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 89.

7.1.1. Helyrajzi száma:

4930/11

7.1.2. Hasznos alapterülete:

6676 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog
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1.2

Az intézmény küldetésnyilatkozata

Az iskola közösségében minden gyermeknek lehetőséget igyekszünk teremteni arra, hogy
tehetségének megfelelően a lehető legtöbbet hozza ki magából, önmagához képest maximális
fejlettségi szintre jusson el, a megszerzett tudás a továbbépíthetőség biztos alapja legyen.
Kapcsolatainkat az őszinteség és a felelősségérzet irányítja, elismerjük az egyén jogait és kiemeljük a szociális érzékenység és a tudás fontosságát.
Olyan tanulókat kívánunk nevelni, akik kreatívak, szeretik és védik a természetet, megbízhatóak, kitartóak, kudarctűrők, és elfogadják, illetve tiszteletben tartják a másságot, vagy együtt
tudnak élni a másságukkal.
Tanulóink számára az iskola a munka, a játék, az ismeretszerzés, a fejlődés, az önfejlesztés
tere. Mindezt nyugodt, biztonságot sugárzó, odafigyelő, toleráns légkörben kívánjuk megvalósítani.
Iskolánk küldetését abban látjuk, hogy segítsük a gondjainkra bízott gyerekeket képességeik
kibontásában. Fontosnak tartjuk a kompetencia alapú oktatás bevezetésével olyan, a sikeres
élethez nélkülözhetetlen képességek, készségek, kompetenciák kialakítását a tanulókban,
amelyek a hagyományos tanítási mód eredményeként nem várhatók. A kulcskompetenciák
fejlesztése a tanulók egész életen át tartó tanulás képességének alapjait fektetik le és szilárdítják meg, melyekkel megalapozható a tanulók társadalomba való beilleszkedéséhez, a kreatív,
eredményes munkavégzéshez szükséges ismeretek, készségek és beállítódások kialakulása.
Arra törekszünk, hogy partneri viszonyt alakítsunk ki minden velünk kapcsolatban álló személlyel, szervezettel.

1.3

Helyzetelemzés

Szekszárd megyei jogú város, Tolna megye székhelye.
A város lakóinak száma az utóbbi években folyamatosan csökken, emellett a lakosság összetételére a fokozatos elöregedés jellemző.
Kevés a nagyüzem, a sok munkást foglalkoztató gazdasági vállalkozás. A segítségre szoruló
családok ki vannak szolgáltatva a szűkös lehetőségeknek, jövedelmük kevés, ami társadalmi
helyzetükre is nagyon kihat.
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Az utóbbi években megváltoztak a társadalom, a szülők elvárásai is az iskolákkal szemben.
Az iskoláknak, mint szolgáltató intézményeknek, követniük kell a „piaci” igényeket. Nem
lexikális tudást kell adni a felnövekvő nemzedéknek, hanem olyan készségeket, képességeket,
jártasságokat kell kialakítani az iskolákban, amelyek segítségével minden helyzetben megtalálják a szükséges ismereteket, és ezeket alkalmazni is tudják.

1.4

Az intézmény bemutatása

Iskolánk a déli városrészben helyezkedik el, ahol mind a panellakásos lakótelep, mind a tehetősebb családi házas jelleg megtalálható a maga ellentmondásaival.
A városközponttól, illetve az ott elhelyezkedő közművelődési intézményektől való távolsága
– kb. 2 km – részben befolyásoló tényezőként hat a lehetőségek kihasználása terén (körültekintőbb szervezést, több idő- és energiaráfordítást igényel az utazás miatt a nevelőktől).
Az iskola felszereltségének a lehetőségekhez mért folyamatos fejlesztése eddig megfelelő
tárgyi feltételeket biztosított a pedagógiai munkához (szaktantermek, számítógéptermek,
könyvtár, színpad, torna- és konditerem, szabadtéri sportpályák).
A nevelőtestület felkészültségi szintje megfelelő, a szakos ellátottság előre láthatóan gondot
fog okozni, folyamatos fiatalításra van szükség.
Évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink a különböző versenyeken, eljutva az
országos szintre is. Jók az anyanyelvi, a német nemzetiségi, az angol, a sport, a matematika és
a természettudomány területén elért eredmények. A sikerek elérésében segít az iskola alapítványa is.
Az iskolában anyagi és szociális szempontból többségében átlagos szülők átlagos gyermekeivel dolgozunk, de munkánk során nem hagyható figyelmen kívül, hogy a tanulók mind nagyobb hányada elvált szülők gyereke, egyre magasabb a rendszeres nevelési segélyben és
étkezési támogatásban részesülők száma. A diákok közül sokan küzdenek magatartás-, személyiségzavarral, tanulási nehézségekkel.
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2. NEVELÉSI PROGRAM
2.1.

Alapelvek

Iskolánk figyelembe veszi tanulóink biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi sajátosságait.
− Legfontosabb alapelvünk a személyre szabott tevékenység biztosítása, amely feltételezi a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodó egyéni bánásmódot, tiszteletben tartja
az egyén autonómiáját, gondolat- és érzésvilágát, az egyéni különbségeket, a hátrányok kompenzálását, a tehetséges tanulók fejlesztését, biztosítva a differenciált értékelést.
− Intézményünk gondoskodik arról, hogy tanulóink a nevelés-oktatás folyamatában elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, értékeket. Ilyen értéknek tekintjük a felelősségtudatot, a segítőkészséget, a közösségben a hatékony beilleszkedés képességét. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciákat fejlesztünk.
− Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmód igényének egész életre szóló kialakítását, mivel csak testileg, szellemileg és szociálisan egészséges fiatalok képesek hatékonyan beilleszkedni a társadalomba.
− Az értelmi- ismeretszerzési- kommunikációs- és cselekvési képességek kialakításával
fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudjanak tájékozódni technikai és információs környezetükben, ismerjék és tudják használni a napjainkban nélkülözhetetlen technikai
eszközöket, lehetőség szerint tudjanak kapcsolatot teremteni idegen nyelven is.
− Legfontosabb didaktikai alapelveink:
o motiváció elve
o komplexitás elve
o következetesség elve
o egyenrangúság elve
o rendszeresség és fokozatosság elve
o személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve
o életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve
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o tudatosság és szakszerűség elve.

2.2.

Értékek

A fent felsorolt pedagógiai alapelveink az általunk elfogadott értékeket tükrözik.
Az általános emberi értékek közül az alábbiak megismertetésére, elfogadtatására, az ezekkel
való azonosulás kialakítására törekszünk elsősorban:
− Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása.
− Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény.
− Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye.
− Értékes emberi kapcsolatok. Őszinteség, hűség, megbízhatóság, tolerancia.
− A család tisztelete, a szülők, a nagyszülők megbecsülése, szeretete.
− Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben.
− A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra
ápolása. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete.
Intézményünk által elfogadott, nevelő-oktató munkánk egészét meghatározó értékek még:
− esélyegyenlőség
− szeretetteljes bánásmód
− differenciált fejlesztés
− egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosítása
− szocializáció
− együttműködés
− nyilvánosság
− pozitív példamutatás
− partnerközpontúság
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2.3.

Céljaink, jövőképünk

2.3.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka általános célkitűzései
− Harmonikus személyiségű, egészséges gyermekek nevelése. A gyerekek legyenek képesek kitartó munkavégzésre, alakuljon ki felelősségtudatuk, rendelkezzenek reális
önismerettel, tudják érvényesíteni saját érdekeiket, de mások munkáját is ismerjék el.
− Kulturált viselkedésű, esztétikumot kedvelő, alkalmazkodásra és együttműködésre képes, lelkileg kiegyensúlyozott emberré váljanak tanulóink.
− A tanulásszervezés egyik meghatározó szempontja legyen az aktív tanulás, és ezáltal a
tanulók aktivitásának optimális kialakítása.
− A tanulók sajátítsák el a különböző tanulási stratégiákat és módszereket.
− Kapjanak a tanulók folyamatos visszajelzést tanulmányi teljesítményükről, magatartásukról.
− Az oktatási folyamat része legyen a tanulói együttműködésen alapuló tanulási technikákat, formák alkalmazása.
− A tanulásszervezés egyik fő irányvonala és feladata a differenciált és individualizált
készség-, kiemelt képesség- és kulcskompetencia-fejlesztés legyen.
− Tanítványaink fogadják el a másságot, segítsék a különböző kultúrájú és különböző
szociális helyzetű társaik beilleszkedését az iskolai közösségbe. Korszerű ismeretek
nyújtásával, az önálló ismeretszerzés módszereinek elsajátíttatásával, a szövegértésszövegalkotási és a matematikai kompetenciák fejlesztésével biztos alapkészségeket
alakítsunk ki. Célunk, hogy mindenkit képességei szerinti képzésben részesítsünk, s
felkészítsünk a továbbtanulásra, valamint alapozzuk meg az egész életen át tartó tanulást szolgáló képességek fejlesztését.
− Tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetünket, ragaszkodjanak lakóhelyükhöz, hazájukhoz, tanulják meg óvni, védeni környezeti értékeinket, tudjanak a
természettel harmóniában élni. Ismerjék iskolánk, városunk, nemzetünk hagyományait, ünnepeit, jeles egyéniségeit. Tiszteljék az itt élő embereket, szeressék hazájukat.
-

Lázár Ervin Program - a 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján tanévenként egy
alkalommal biztosítja minden – szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül – 1-8.
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évfolyamon tanuló diák részére színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komoly- és
népzenei koncertek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyeinek látogatását.
− Alapvető célunknak tekintjük azt is, hogy tanulóink egészséges életmódot folytassanak, kerüljék el a káros szenvedélyeket. Jó fizikai állóképességgel rendelkezzenek.
− IKT eszközök használata, az online tanulást segítő programok, alkalmazások, felületek
(Redmenta, Zoom, KRÉTA, elektronikus levelező, Google Classroom…) megismertetése, gyakorlati alkalmazása, valamint az információszerzési módok sokféleségeségének bemutatása, megismertetése, használata a mindennapos oktatásban. A tanulók digitális készségeinek fejlesztése, megtervezése igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz. A hátrányos helyzetű, vagy sajátos nevelési igényű tanulók számára a digitális
eszközök használatával az esélyegyenlőség biztosítása növelhető.
− Céljaink közé tartozik, hogy a kompetencia alapú oktatás, valamint az újszerű
pedagógiai módszerek iskolai szinten történő bevezetése közelebb vigye a tanulókat az
egész életen át tartó tanulás képességének megalapozásához, megszilárdításához.
Céljainkat az általunk elfogadott értékek és a pedagógiai alapelveink szerint fogalmaztuk
meg.
2.3.2 Jövőképünk
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola folyamatosan meg kívánja őrizni Szekszárd város
nevelési-oktatási intézményei között kivívott jó pozícióját.
A déli városrész egyetlen, befogadóképességében a város legnagyobb általános iskolájaként
fogadjuk és várjuk a lakókörzet és Szálka község iskoláskorú gyermekeit.
Olyan személyiségközpontú iskola kívánunk lenni hosszú távon is, ahol:
− a gyermek áll a nevelés-oktatás középpontjában,
− tiszteli a gyermek a pedagógust, pedagógus a gyermeket és a szülőt,
− a sajátos nevelési igényű tanulókat speciális módszerekkel és terápiával, megfelelő
szakember (gyógypedagógus) fejleszti,
− a sajátos nevelési igényű, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése, képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésének biztosítása,
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− az általános emberi értékek, erkölcsi szabályok átadása kiemelt szerepet kap,
− a szülők megfelelő információt kapnak az iskolai munkáról, az eredményekről,
− segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkózását,
ugyanakkor kiemelt fontosságúnak tekintjük a tehetséges gyermekek fejlesztését is,
− fokozott figyelmet kap az egészséges személyiség kialakításához nélkülözhetetlen
testedzés,
− első osztálytól lehetőség nyílik az informatikai ismeretek és az idegen nyelvek (német,
angol) elsajátítására,
− az iskolavezetés törekszik az intézmény felszereltségének javítására, az intézmény otthonosabbá tételére, pályázatok, szponzorok, szülők bevonásával.

2.4.

Feladataink

2.4.1 A tanulóinkra vonatkozóan
− A tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása, helyes
magatartásformák kialakítása, konfliktuskezelés elsajátíttatása.
− Az általános műveltség megalapozása, az információszerzés módjainak, alapvető tanulási technikáknak az elsajátíttatása.
− Fokozatosan kialakítani és bővíteni az együttműködésre építő tanulási technikákat és
tanulásszervezési módokat.
− A tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányának növelése (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.), építve a tanulók kíváncsiságára és ismereteik rendszerezésének iránti igényükre.
− Képessé kell tenni tanulóinkat arra, hogy reálisan el tudják helyezni magukat az őket
körül-vevő világban, szűkebb és tágabb környezetükben.
− Tanulóink testi és lelki egészségének megóvása, fizikai erőnlétük fokozása. Körülményeinkhez képest a lehető legjobban próbáljuk a tanulók testi, lelki komfortérzését biz-

14

tosítani. Ezt szolgálják a különböző sportfoglalkozások, sportórák, vetélkedők, nevelési programok.
− Felkészíteni a pályaválasztásra, a továbbtanulásra.
− Lakóhelyünk történelmének, kultúrájának, értékeinek megismertetése, megszerettetése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink szeressék és ismerjék meg tágabb és
szűkebb környezetüket.
− Művészetek iránti érdeklődés felkeltése.
− A kompetenciamérések eredményeinek felhasználása, javító tevékenységek megszervezése a bevezetett kompetencia területekhez kapcsolódóan.
− Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók együttnevelése, oktatása. (HH,
HHH, SNI tanulókkal való foglalkozás.)
2.4.2 A nevelőtestületre vonatkozóan
− Nevelőtestületünk pedagógiai kultúráját nevelési értekezletekkel, előadásokkal, továbbképzésekkel fejlesztjük.
− A nevelőtestület módszertani és digitális kultúrájának fejlesztése.
− A felzárkóztatással kapcsolatos feladatunknak tartjuk a tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók diagnosztizálását a pedagógiai szakszolgálatok és a fejlesztő pedagógusok
közreműködésével, egyéni fejlesztő foglalkozások szervezésével.
− 1. és 2. évfolyamon kéttanítós modellt alkalmazunk magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból, ahol heti 4-4 órában két pedagógus van jelen az órán.
A második pedagógus segít a felzárkóztatásban, illetve a tehetséggondozásban. 3. és 4.
évfolyamon fejlesztő foglalkozást biztosítunk.
− Bekapcsolódunk városunk életébe, részt veszünk a városi rendezvényeken és megemlékezéseken. E mellett kialakítjuk saját iskolai hagyományrendszerünket is (Mazsolaavató, Karácsonyi koncert, Gyertyagyújtás, Farsangi-bál, Sportnapok, Baktai Nap a
DÖK szervezésében stb.).
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2.5.

A tanulók személyiségfejlesztése

A személyiségfejlesztés során mindig a meglévő ismeretekre, képességekre kell építenünk, és
egyéni ütemben kell haladnunk.
Feladataink:
− Az egyéni fejlettségi szint felmérése.
− A tanulás iránti motiváció fejlesztése, a megismerési vágy fenntartása, változatos,
gazdag fejlesztő módszerekkel.
− Figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése.
− A kreativitás fejlesztése.
− Szövegértés-szövegalkotás, kommunikációs készségek, képességek – elsősorban a
verbális kommunikáció – fejlesztése.
− Mozgásfejlesztés. Egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretek, készségek
fejlesztése, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
− Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
Nemzeti öntudatra nevelés.
− Az emberi együttélés szabályainak megismertetése, együttműködési készség, kulturált
magatartás kialakítása.
− A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
− A tanulók akarati nevelése. A kitartás, szorgalom, érdeklődés, kötelességtudat, elkötelezettség fejlesztése.
− Munkára nevelés. A munkavégzéshez szükséges pozitív személyiségjegyek kialakítása, fejlesztése. A munka fontosságának tudatosítása.
− Negatív személyiségjegyek visszaszorítása, megváltoztatása. Pl. agresszivitás, erőszak, durvaság megfékezése, bizalmatlanság, motiválatlanság megváltoztatása.
Mindezzel olyan alapvető ismeretek elsajátíttatása, készségek és képességek kialakítása, fejlesztése, amelyeket később alkalmazni és felhasználni tudnak az új ismeretszerzésre, feladatellátásra.
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2.6.

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink , hagyományok

2.6.1 A közösség
Az emberi közösség hatása a személyiség alakulására nagy jelentőséggel bír.
A közösség ismérvei:
− az emberi együttműködés színtere,
− a közösség a másokkal való együttesen végzett tevékenységben nyilvánul meg,
− a közösség és az egyén egymást feltételező nevelési tényezők.
A közösséggel szemben támasztott követelmények:
− a közösségeket alkotó egyének egyenrangúak,
− tiszteletben tartják egymás jogait, érdekeit, másságát,
− felelősséget vállalnak tevékenységükért és magatartásukért,
− a közösségi élet olyan kapcsolatrendszerben valósul meg, amelyben az egyén önállósága, kulturált magatartása, véleménymondása és a vita szabadsága biztosítva van,
− a közösségben érvényesül a segítőkészség, a problémák és a konfliktusok megoldására
való törekvés, a tolerancia, a szabályok betartása, a teljesítmény elismerése.
2.6.2 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos általános feladataink
− A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítással.
− A tanulók életkori sajátosságainak figyelembevétele a közösségek fejlesztésében.
− Az önálló munkavégzés képességének kialakítása.
− A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
− A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
2.6.3 A diákönkormányzat közösségformáló szerepe
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeinek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
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A diákönkormányzatnak jelentős szerepe van az iskolai közösség formálásában, ezért fontos
feladatunk a diákönkormányzat működésének támogatása.
A diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja és az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
Évente 1 alkalommal iskolagyűlést hívnak össze, ahol a tanulók közvetlenül is elmondhatják
véleményüket, tájékoztatást kapnak az őket érintő aktuális kérdésekről, programokról, az iskola vezetősége értékeli tanulmányi munkájukat, kulturális és sport teljesítményeiket, illetve
magatartásukat, szorgalmukat.
2.6.4 Az iskola kisebb közösségei
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink még – a hagyományok ápolásán és a diákönkormányzat működésének támogatásán túl – alapvető erkölcsi normák megismertetése és ezek
betartása, az együttélés szabályainak elfogadtatása. E feladatainkat leginkább az iskola kisebb
közösségeinek formálásán keresztül tudjuk ellátni.
Jelentős szerepük van az osztályközösségeknek, mert minden tanuló tagja valamelyik osztálynak.
A közös cél, a közös munka, a közös feladatok, az együtt átélt élmények formálják kis közösségekké a különböző művészeti csoportok vagy szakkörök tagjait. A különféle szakkörök
működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését is szolgálja. A szakkörök indításáról –
a felmerülő igények és a lehetőségek figyelembevételével – az iskola nevelőtestülete dönt.
A sportkörökben együtt sportolók is hasonló okok miatt válhatnak közösséggé.
Folyamatosan arra törekszünk, hogy minden tanulónk vegyen részt az iskola közösségi életében, oldott légkörben, jó hangulatban gyakorolja a közösségi magatartást.

2.7.

Szokások, hagyományok

A közösségfejlesztés, a közösségformálás egyik legjobb módja a hagyományteremtés és a
hagyományok ápolása. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk tanulóinak összessége egy iskolai
közösséggé váljon, akiknek közös céljaik, közös feladataik, közös problémáik, közös szokásaik, és hagyományaik vannak. Ezért fontos a hagyományok ápolása.
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Az éves munkatervünkben a tanév rendjét mindig a már kialakult, meglévő szokásainkhoz,
hagyományainkhoz igazítjuk.
Hagyományaink:
− Az első tanítási napot megelőzően tanévnyitó ünnepéllyel nyitjuk a tanévet.
− Minden tanév utolsó hetében a diákönkormányzat rendezvénysorozattal zárja a tanévet.
− Farsangi bált tartunk tagozatonként. Az időpontokat az éves munkatervben rögzítjük.
− Ünnepélyeinket, megemlékezéseinket az éves határidős emlékeztetőben meghatározott
időpontokban szervezzük.
− Műsoraink:
•

tanévnyitó

•

október 23.

•

karácsonyi műsor

•

március 15.

•

június 4.

•

ballagás

•

tanévzáró

− Az ünnepélyeken kötelező ünneplő ruhában megjelenni. (Lehetőleg sötét alj vagy nadrág, fehér ing vagy blúz)
− A többi jeles napról az iskolarádión keresztül emlékezünk meg.
− Novemberben német nemzetiségi tanulóinkkal együtt ünnepeljük a Márton-napot, angolt tanuló diákjainkkal a Halloween-t.
− Az iskola fennállásáról tízévente emlékezünk meg.
− Évente megrendezzük a városi Baka István Irodalmi és Művészeti Versenyt, városkörnyéki szintű vetélkedőt szervezünk fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika és
technika tantárgyakból Baktai Természettudományos Nap néven. Házi versenyeket
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szervezünk (versmondás, helyesírás, olvasás, ének, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika, városismeret).
− Baktai vándorkupa sportversenyt hirdetünk atlétika, asztalitenisz, labdarúgás sportágakban a városi és városkörnyéki iskoláknak.
− Minden évben karácsonyi műsort adnak iskolánk tanulói az év utolsó tanítási napján.
− Az első évfolyamosok ősszel Mazsolaavatón vesznek részt.
− Felsős avató
− Az iskolavezetés Gyertyagyújtással zárja az évet a dolgozókkal együtt.
− Tantestületi kirándulás
− A 8. osztályos tanulók ballagásának időpontja: 18:00 óra
− A ballagó 8. osztályosok egy-egy csoportképet hagynak emlékül az iskolának, ezeket a
folyosókon helyezzük el.
− A Jó tanuló jó sportoló, az Ötös plakett, a Művészeti tevékenységért díjak, a jutalomkönyvek, az oklevelek átadása is ekkor történik.
− A tanévzáró ünnepélyt az utolsó tanítási napot követő egy héten belül tartjuk.
− A tanulócsoportok évente 3 alkalommal tarthatnak teadélutánt 16-tól 19 óráig. A teadélutánok időpontját az igazgatóhelyettesekkel közölni kell. A szervezés az osztályfőnök feladata.
− Több sportágban találkozót tartunk megyei és megyén kívüli iskolákkal (Mohács).
− Nyári pihenőtáborokat szervezünk az érdeklődő tanulóknak.
− Évente indítunk csapatot az Elsősegélynyújtó, Polgárvédelmi, Környezetvédelmi vetélkedőkre.
− Kiemelt hangsúlyt kap iskolánkban a beiskolázási propagandamunka (SULIVÁR
programsorozat)
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2.8.

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai

tevékenységek
2.8.1 Tehetségnevelés
Cél: a tanulókat érdekeltté tenni az önálló ismeretszerzésben, egyéni céljaik megvalósításában.
Feladat: minden tanulóra kiterjedő képességfejlesztés, lelkiismeretes tehetséggondozás.
Tanítási órákon
A tehetséggondozást és a képességfejlesztést – ahogy a hátránykompenzálást is – a tanórai
keretek között kiemelt feladatként kezeljük, a tanítási órán differenciált tanulásszervezéssel
valósítjuk meg ezeket a feladatokat. Az osztálykereten belül az egyes tanórákon (idegen
nyelv, matematika, magyar nyelvtan) a tanulók differenciált kiscsoportokban (vagy nívócsoportokban) dolgoznak.
Differenciált osztálymunkával lehetőséget biztosíthatunk a jobb képességű tanulók számára,
hogy képességeiknek megfelelő szintű feladatokat kapjanak. Folyamatosan több és magasabb
követelményeket állítunk a tehetséges tanulóink elé, így biztosítjuk képességeik kibontakoztatását. A tanár számára pedig ez biztosítja, hogy naprakész legyen az egyes rábízott tanulók
teljesítményét illetően.
Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben című projekt keretében, a Színház- és Filmművészeti Egyetem partnerintézményeként az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát alkalmazzuk a tanórai
tevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a projekt alapú és az epochális tanulásszervezési
formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári
táborokban.
Tanórán kívüli foglalkozásokon
A szakkörök munkájában való részvétel minden tanuló képességeinek kibontakoztatását szolgálják.
A képességkibontakoztatás színterei még:
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− sportkörök
− szaktárgyi, kulturális és sportversenyek, vetélkedők
− színház- és múzeumlátogatások
− az iskolai és városi könyvtár látogatása, használata
− középiskolai előkészítő ill. tehetséggondozó foglalkozások
− nyelvvizsgára való felkészítő foglalkozások
2.8.2 Tanulási nehézségekkel, tanulási zavarral küzdő gyermekek felzárkóztatását segítő
programok
A felzárkóztatás formái intézményünkben
Intézményeinkbe járó tanulóink közül már többen élték át a kudarc, a sikertelenség élményét.
Alapfeladatunk, hogy a meglévő, jó szinten működő képességekre, készségekre támaszkodva
fejlesszük a tanulót arra a szintre, amelyek az iskolai tananyag megértéséhez szükségesek, és
elengedhetetlen feltételei a zökkenőmentes továbbhaladásnak.
A felzárkóztatás, ill. a fejlesztés formái a tanulási nehézség és egyéb pszichés fejlődési zavar
miatt a tanulási folyamatban akadályozott, de ép értelmű tanulók esetében a következők:
− tanítási órákon differenciált óraszervezéssel differenciált foglalkozás
− kéttanítós modell alkalmazása első és második osztályban
− osztálytanítók által vezetett fejlesztő órák harmadik és negyedik osztályban
− felső tagozaton tanulószoba
− a fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztő
foglalkozásai, egyénre szabott tanulás lehetőségének biztosítása
− tantárgyi korrepetálások
− logopédiai ellátás,
− gyógytestnevelés.
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A kéttanítós modell
Az elsős kisgyermekeknek nagyon nehéz az átmenet az óvodából az iskolába. Az iskolába
kerülő gyermekek döntő százaléka rendelkezik a megfelelő szintű részképességekkel, de jelentős hányaduk kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. Fontos, hogy a fel nem ismert problémákat kezdéskor kiszűrjük, és próbáljunk tenni ellene. Alapvető célunk, hogy az iskolánkba
járó minden kisgyermek megkapja a tehetségének, képességének kibontakoztatásához, személyisége fejlődéséhez, az alapkészségek biztos elsajátításához szükséges pedagógiai segítséget.
Ezt szolgálja iskolánkban a „kéttanítós modell”. Az alapképességek kialakítása után, második
osztályban, a programban résztvevő pedagógusnak lehetősége van a tehetséges vagy lemaradó
gyermekkel kiscsoportos formában foglalkozni. Az eltelt évek tapasztalatai alapján a kisgyermekek nyitottabbá, felszabadultabbá, elfogadóbbá váltak egymással és a felnőttekkel is.
Az állandó megerősítés, segítségadás során magabiztosabbá válnak a kezdetben még bizonytalanabb tanulók is.
A fejlesztőpedagógus (gyógypedagógus) tevékenysége
A tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel, valamint az egyéb pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban érintett tanulókkal foglalkozik.
A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus tevékenységének területei:
Diagnosztizálás
A fejlesztő munkához igen fontos az okok hátterét feltáró diagnosztika, a lemaradás helyének
és mértékének pontos, konkrét feltárása. Ebben nagy segítséget jelent a tanulót iskolánkba
irányító szakértői bizottság szakvéleménye. Első évfolyamon a DIFER mérés.
Egyéni fejlesztési terv kidolgozása
A gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű tanulókat egyéni fejlesztési terv alapján fejleszti,
amit a szakértői bizottság javaslatainak alapján készít el.
A fejlesztési terv négy fő területre épül: mozgásfejlesztés, testséma fejlesztés, percepció fejlesztés, beszédkészség fejlesztés. Az egyén fejlettségi szintje határozza meg, hogy melyik
területet milyen mértékben fejlesszük. A fejlesztő tevékenység végzése során is figyelembe
kell venni a komplexitás, a rugalmasság, a következetesség és a rendszeresség elvét.
Mentális és pszichológiai fejlesztés
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E fejlesztésen értjük a fejlesztendő korosztály érési folyamatához igazított, az életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal történő támasznyújtást, amely az éppen fejlődő pszichikus
funkciók kibontakoztatásához és begyakorlásához biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a környezetben.
Feljegyzések készítése a tanulók fejlődéséről, haladásáról.
Javaslatok, tanácsok, szakmai vélemények készítése, adása.
Konzultáció pedagógusokkal, vezetőséggel, iskolapszichológussal, védőnővel, szociális munkásokkal, szülőkkel.
2.8.3 Beilleszkedési és magatartási nehézségek kezelése
A probléma észlelésekor elsődleges feladat az ok vagy okok feltárása, szükség esetén a szakértői vizsgálat kezdeményezése.
Az okok lehetnek:
− a család elhanyagoló nevelése, helytelen nevelési módszerek alkalmazása,
− veleszületett idegrendszeri, öröklött tulajdonságok,
− önértékelési zavar vagy más személyiségzavar,
− rossz szociokulturális háttér, káros környezeti hatások
Lehetséges következmények:
− magatartásproblémák
− önbizalomhiány
− akaraterő, kitartás hiánya
− hangulati labilitás
− szorongás, depriváltság
− negatív önértékelés
− alkalmazkodási készség, kudarctűrés gyengesége
− kritikátlanság, befolyásolhatóság
− türelmetlenség
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− indulatkitörések
− tanulási motiváció hiánya
E következmények kialakulása ellen irányuló feladataink:
− Az iskolai stresszhatások csökkentése.
− Pozitív énkép kialakulásának segítése.
− Nyílt konfliktuskezelés.
− A belső motivációra építés a tanulásban és a társas tevékenységben.
− A gyermek saját fejlődéséhez viszonyított értékelés alkalmazása.
− Szociálisan kompetens viselkedés kialakítása, az agresszió szocializálatlan formáinak
levezetése, csökkentése.
− Interperszonális kapcsolatok rendezése.
− Én erősítés, reális énkép kialakítása.
− A gyermek képes legyen felismerni és megérteni saját érzelmeit, és megtanulja azok
kezelését.
Tevékenységformák:
− Differenciált tanulásszervezés
− Kooperatív technikák alkalmazása
− Projekt-módszer elterjesztése
− Tevékenységközpontú pedagógiák
− Individuális tanulás előtérbe helyezése
− Az alapozó időszak elnyújtása
− Fejlesztő értékelés bevezetése
− A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, digitális technológiával támogatott oktatási módszerek alkalmazása, IKT eszközhasználattal.
− Egyénre szabott tanulás lehetőségének biztosítása
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− Egyéni és kiscsoportos tevékenységek biztosítása
A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
− Szoros és rendszeres kapcsolat az óvodákkal, a Pedagógiai Szakszolgálatokkal, a
gyermekjóléti szolgálattal, iskolapszichológussal, védőnővel.
− Az egyéni képességekhez igazodó, módszerekben változatos tanórai tanulás megszervezése.
− Felzárkóztató órák, felzárkóztató foglalkozások.
− Tanulószoba.
− Gyógypedagógus, szociális munkás vezetésével személyiségfejlesztő tréningek.
− Fogadóórák, szülői értekezletek.
− Iskolapszichológus által vezetett foglalkozások.
− Esetmegbeszélések.
Ha a család rossz nevelési módszereiben látjuk a probléma okát:
− elbeszélgetünk, tanácsokat adunk a szülőnek, gondviselőnek (mindig az a pedagógus
keresse fel a szülőt, akit leginkább elfogadnak),
− súlyosabb esetben a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítjuk a szülőt a gyermekével,
− felhívjuk a gyermekjóléti szolgálat figyelmét, vizsgálják meg, hogy a család a gyermeknevelés feladatait képes-e maradéktalanul ellátni, esetkonferenciát kezdeményezünk
Önértékelési vagy más személyiségzavar esetén a következő intézkedéseket tehetjük:
− közösségben történő vagy egyéni beszélgetés a problémás tanulóval,
− konzultáció a szülőkkel,
− konzultáció a gyermeket tanító minden pedagógussal,
súlyosabb esetben pszichológus segítségének kérése.
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2.8.4. Sajátos nevelési igényű tanulók
A sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatása iskolánkban integráltan történik. Sajátos
nevelési igényű tanulónak csak az a gyermek számít, aki erről érvényes szakértői véleménnyel
rendelkezik.
A helyi igényeket felmérve, valamint intézményünk személy, tárgyi adottságait, feltételeit
tekintve az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekeket tudja fogadni:
-

tanulási zavar: dyslexiát, dysgraphiát, dyscalculiát mutató gyermek,

-

autizmus spektrumzavarral küzdő tanulókat

-

érzésszervi (hallás-, látás-, mozgás-és beszédfejlődésben) sérült gyerekek köréből a
szakértői és rehabilitációs bizottság által integrálásra javasoltakat, akik enyhébb fokban sérültek.

A sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott) tanulók segítését szolgáló tevékenységek:
-

a sajátos nevelési igényű tanuló képes legyen a társadalom által elfogadott normák
szerint, saját igényeit megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni.

-

differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás

-

az általános műveltség magalapozása az életkori sajátosságok figyelembevételével

-

szakértői bizottság véleménye alapján egyéni munkarend keretében folytathatják tanulmányaikat

2.8.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
A gazdasági fejlődés ellenére vannak olyan családok, ahol gondot okoz a gyermekek megfelelő szociális ellátása (étkeztetése, öltöztetése, iskolába járatás stb.). A személyiség zavarai, a
tanulási nehézségek sokszor a szociális környezet negatív hatásai miatt következik be. Az
ilyen vagy ilyen jellegű környezet – sokszor a szülők minden jó szándéka ellenére – devianciára hajlamosító lehet.
A szociális hátrányok enyhítését segítik a következő szolgáltatások:
− egésznapos oktatás - tanulószoba,
− intézményi étkeztetés,
− a Hungast Kft minden nap két tanuló számára biztosít ingyen étkezést,
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− felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások biztosítása,
− logopédiai ellátás,
− gyógytestnevelés biztosítása (orvosi javaslat alapján, elsősorban speciális mozgásanyaggal),
− szakkörök, érdeklődési körök, sportkörök működtetése,
− pályaválasztási tanácsadás,
− könyvtárhasználat biztosítás az iskolán belül,
− színházi látogatások, múzeumok, kiállítások látogatásának szervezése, természetjárás,
− kirándulások szervezése,
− versenyeken, egyéb rendezvényeken való részvétel biztosítása,
− szükség esetén iskolapszichológus alkalmazása heti rendszerességgel,
− folyamatos kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal,
− segélyszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, a segélyezés megszervezése.
2.8.5 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink
Helyzetelemzés
Iskolánkban évről évre növekszik azon családok száma, ahol az iskoláztatás anyagi feltételei,
és az iskolai nevelő-oktató munkában való együttműködés feltételei nem biztosítottak.
Az előző évek adatait figyelembe véve az iskolánkban tanuló diákok közel fele érintett ifjúságvédelmi szempontból. A hátrányos helyzetűektől a veszélyeztetettekig – különböző mértékben – minden tanuló külön figyelmet és külső segítséget igényel.
Az iskolában megjelenő – különböző szintű – problémák okai összetettek, de a hatékony kezelés érdekében érdemes a kiváltó okokat csoportosítani.
a) Szociális okok
Nem megfelelő szociális háttér, a minimális anyagi biztonság hiánya. Ez a probléma gyakran
más jellegű problémákkal együtt jelentkezik úgy, mint ingerszegény környezet, nem megfelelő higiénés viszonyok. Mindezek a gyermekben szorongást, a kiközösítettség érzését válthat-

28

ják ki, és ezek a tényezők már hátráltatják iskolai teljesítményét, fejlődését. A szerény anyagi
körülmények önmagukban azonban még nem feltétlenül eredményeznek iskolai problémákat.
b) Családi okok
Talán a leggyakoribb problémaforrás maga a család. Sok az úgynevezett csonka család, a
gyermekét egyedül nevelő szülő. Önmagában persze ez sem eredményez feltétlenül iskolai
problémát. A szülők nem megfelelő nevelési módszerei, a szülői személyiség fogyatékossága
az a tényező, amely a tanulók iskolai életét problémákkal terheli meg. A problémás gyermekek döntő része önmagára hagyottan, a szülő „mellett” nevelkedik fel. Szélsőséges esetekben
a szülő részéről még érzelmi elutasítással is találkoznak, ami a legsúlyosabb viselkedészavarokat eredményezheti, egészen a deviáns, antiszociális magatartásig. Igen gyakran találkozunk
olyan gyermekekkel, akik keresik helyüket, értékrendjük zavaros, hiszen szülői elvárások nem
segítik, szülői figyelem nem irányítja őket.
Ők azok, akik leginkább ki vannak téve a deviáns kortárscsoportok (bandák) nemkívánatos
hatásainak. Sajátos probléma, hogy a szülők sokszor anyagiakkal próbálják pótolni a pótolhatatlan érzelmi kapcsolatot, figyelmet. A nevelés ilyenkor szinte csak mentális, anyagi síkon
zajlik, a gyermek csak magára és a zsebpénzre hagyatkozhat.
Más jellegű – de a családból fakadó probléma – amikor a szülő egészségügyi okokból képtelen szülői szerepének betöltésére. Meghatározó erejű a gyermekekre nézve a család kiegyensúlyozottsága, illetve ennek hiánya. Komoly zavarokat okozhat a kettős nevelés, a szülők
egymással szembeni feszült, ellenséges viszonya.
A családból származó, jellemzően nem anyagi jellegű problémák felsorolása ezzel korántsem
teljes, ugyanakkor megállapítható, hogy az iskolai magatartás- és teljesítményzavarok jelentős
része ilyen okokra vezethető vissza.
c) Egészségügyi okok
Az ifjúságvédelemnek számolnia kell az egészségügyi okokból sérült gyermekekkel is. Részképesség zavarok, érzékszervi rendellenességek, testi fogyatékosság fordul elő leggyakrabban.
Az itt felsorolt okok szerint csoportosíthatók a gyermek- és ifjúságvédelmi szempontból érintett tanulók. Számarányuk a közeljövőben feltehetően emelkedni fog, hiszen a társadalmi változások káros hatásaival szemben a gyermekek nagyon védtelenek. A társadalom anyagi dif-
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ferenciálódása, a lehetőségek és a feltételek ellentmondása, szociális biztonság hiánya, a
munkanélküliség, az értékek változása potenciális veszélyforrás, amire fel kell készülni.
Ezeknek a hatásoknak a következménye lehet a kábítószer megjelenése, mellyel sajnos előbbutóbb általános iskolai szinten is számolnunk kell. Ha a drogfogyasztást általánosabb értelemben használjuk, akkor ez már valódi veszély, hiszen a gyermekkori dohányzás és az alkalomszerű alkoholfogyasztás nem ismeretlen probléma.
A felsorolt problémák csoportosítása egyúttal segítséget is jelent a lehetséges kezelési módok
meghatározásához. Nyilvánvaló, hogy az ifjúságvédelmi feladatoknak kollektív, a nevelés
minden területére kiterjedő munkának kell lennie: rendszeres, napi kapcsolatot igényel az
iskolavezetés, az osztályfőnökök, a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok között. Tágítva a
kört, folyamatos kapcsolattartás szükséges az érintett családokkal, és ezen túl azokkal az intézményekkel, szakemberekkel, amelyek olyan speciális problémák megoldásával foglalkoznak, melyek túlnőnek az iskolai kereteken.
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy
biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, gyermekvédelmi intézkedést tegyen
a rászorulók érdekében, enyhítsen a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményein.

2.9.

A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka

2.9.1 Intézményi feladatok
A pedagógus felelősséggel és önállóan végzi a tanulók nevelése érdekében nevelő-oktató
munkáját. Alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a helyi tantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, a Pedagógiai Programban
rögzített célok elérését biztosító feladatok teljesítése.
A pedagógusok részletes feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza.
Általános működési feladatai:
− az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú és változatos módszerekkel való közvetítése,
− nevelő-oktató munkájának tervszerű végzése,
− munkájához kapcsolódó adminisztráció napra kész vezetése,
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− az e-napló pontos vezetése,
− motiválás, az érdeklődés felkeltése és fenntartása, hatékony tanulásszervezés,
− a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen, és differenciáltan végzi,
− a tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése, osztályozása, házi feladatok kijelölése,
dolgozatok feladatainak összeállítása, javítása,
− a munkaközösségek munkájában, értekezleten, megbeszélésen való aktív részvétel,
− napi ügyelet ellátása az ügyeleti beosztás alapján,
− iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken való részvétel,
− iskolai ünnepségek szervezése, lebonyolítása,
− továbbtanulás segítése, pályaorientáció,
− tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
− az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
− szülői értekezletek, fogadóórák tartása,
− tanártovábbképzéseken való részvétel,
− a nevelést segítő intézményekkel való együttműködés.
2.9.2. Az iskolai élet munkarendje
Az iskolában a szorgalmi idő a mindenkor hatályos rendelet szerint meghatározott számú tanítási napból áll. A tanév szeptember elsejétől a következő év augusztus 31-ig tart. A miniszter
határozza meg a tanév kezdő és befejező napját, a tanítási szüneteket és a tanév aktuális feladatait.
A tanév helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg.
Ennek megfelelően a nevelőtestület tanévnyitó értekezleten dönt:
− a nevelő, oktató munka lényeges tartalmi változásairól, módosításáról és az új tanév
feladatairól,
− az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek időpontjáról és tartalmáról,
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− a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról,
− belső vizsgák, mérések rendjéről,
− az éves munkaterv jóváhagyásáról,
− a házirend módosításáról,
− a nevelési értekezletek témájáról.
A tanév helyi rendjét a pedagógusok az első héten ismertetik és egyeztetik a tanulókkal, az
első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.
Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján történik.
A tanítási órák időtartama 45 perc, az első tanítási óra 8 órakor kezdődik, az óraközi szünetek
15, 20 illetve 10 percesek az iskolai Házirend szerint. Az iskolaotthonos osztályok időbeosztását úgy kell megszervezni, hogy az iskola egészének működését ne zavarják.
Az önálló tanulás időtartama legalább 30 perc. A szabadidőnek az órarendbe szervesen be kell
épülnie, biztosítani kell a tanulók pihenését önálló tanulás előtt vagy után, illetve ebéd után.
A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. Az
iskolai tanórán kívüli foglalkozások 1630 óráig tartanak, ettől eltérni csak az igazgató engedélyével szabad (pl. klubdélután).
2.9.3. A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeinek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
A diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja, és az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. Demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre szerveit, amelyek a közösség megbízásából hozhatnak határozatot. Kötelességeket és jogokat érvényesíthetnek a közösségük érdekében. A küldöttek biztosítják az osztályközösségek és a tantestület közötti információáramlást, érdekképviseletet, szükség esetén iskolagyűlést hívnak össze.
2.9.4. Osztályfőnöki munka
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe
véve.
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Munkáját az iskola Pedagógia Programja és az éves iskolai munkaterv alapján végzi. Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. Feladata a tanulók személyiségének
alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása,
önállóságuk fejlesztése.
Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai:
− az osztályfőnöki órák tartása, közvetlen nevelőmunka,
− szervezési, koordinációs feladatok,
− ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása,
− osztályfőnöki tanmenet készítése,
− osztálya közösségi életének kialakítása, fejlesztése,
− kapcsolattartás az osztályban tanító nevelőkkel.
Az osztályfőnök
− figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi munkáját, a tanulók magatartás és szorgalom
osztályzatainak megállapításához feljegyzéseket készít, elemzi azokat és kikéri az osztályban tanító pedagógusok véleményét,
− szülői értekezleteket tart, ahol beszámol az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, segíti az SZMK munkáját,
− a házirendben meghatározott módon jutalmazhatja, elmarasztalhatja tanulóit,
− figyelemmel kíséri osztálya tanulóinak az iskolai tanórán kívüli elfoglaltságait,
− évente, tanévkezdéskor megismerteti a tanulókkal a házirendet és az iskolai élettel
kapcsolatos baleset-és tűzvédelmi előírásokat,
− a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók érdekében
együttműködik az iskolát segítő szociális munkással,
− segíti az iskolába érkező adományok szociális szempont szerinti szétosztását,
− hivatalos kérésre véleményezi az osztályába járó érintett tanulókat,
− gyermekvédelmi feladatokat lát el,
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− folyamatosan ellenőrzi a tanulók rendszeres iskolába járását, a hiányzásokat regisztrálja, szükség esetén eljárást kezdeményez,
− segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatait,
− felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért, dekorációjáért,
− elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket, továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Összefoglalva: az osztályfőnök feladata az osztály közösségi életének szervezése, az osztályt
és annak tanulóit érintő iskolai fejlesztő hatások koordinálása, a nevelési tényezők összefogása a tanulók személyiségének fejlesztése érdekében.

2.10. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok
2.10.1 A szülő, mint segítő résztvevő
Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk a szülők tájékoztatását arról, hogy az iskola mit tud
nekik és gyermeküknek nyújtani.
A kapcsolat egyik fő célja, hogy az iskolai életben résztvevő diák, szülő, pedagógus biztosítsa
az információ áramlását, cseréjét a minél jobb együttműködés eléréséhez.
2.10.2 Az információ fórumai
a) Szülői értekezletek
Az osztály életéről, feladatairól, tanulmányi és magatartási helyzetéről, programjairól,
egyéb tudnivalókról ezen a fórumon tájékoztatja a szülőt a tanár. Évente 3 értekezlet vált
hagyományossá, év elején, melyen az előző év értékelésére, az adott év megnyitására kerül sor. Februárban van a következő alkalom, ahol az előző félév értékelése, új feladatok
megbeszélése zajlik. Májusban (a nyolcadikosok kivételével) az év végi teendőkről és a
következő év szervezéséről van szó. Ezen kívül rendkívüli szülői értekezlet is tartható, ha
van aktualitása (pl. az osztály fegyelmi helyzete), melyre a szülőkön kívül meg kell hívni
az iskola vezetését és a tantestület érintett tagjait.
b) Fogadóórák
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Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról
a szülők számára. Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként az éves munkatervben
meghatározott számú szülői fogadóórát tart meghatározott időpontokban. Erre előzetesen
az iskolatitkárnál lehet bejelentkezni.
A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívhatja az intézményi fogadóórára.
Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke
pedagógusával az elérhetőség szempontjából jó, ha telefonon, vagy írásban időpontot
egyeztet az érintett pedagógussal.
c) SZMK ülés
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató
tájékoztatja a szülőket évi 2-3 alkalommal a szülői értekezletet megelőző időpontban.
d) Iskolaszék, Intézményi Tanács
A törvényi előírásoknak megfelelően működnek iskolánkban. Évente kétszer üléseznek.
2.10.3 Szülői képviseleti fórumok
a) A szülők a törvényben meghatározott jogainak érvényesítése, kötelességük teljesítése
érdekében munkaközösséget hozhatnak létre. Ez a közösség dönt a szülők képviseletét
az iskolaszékben ellátó személyekről. Az iskolaszék feladata az iskolában a nevelő és
oktató munka segítése a nevelőtestület, a szülők és a tanulók az intézményt fenntartó
továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének
előmozdítása.
b) A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban – egyénileg
vagy választott képviselőik útján – közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel.
c) Foglalkozásukat és érdeklődési körüket tekintve a szülők többsége rendkívül heterogén, s ez lehetőséget ad arra, hogy a legkülönbözőbb tevékenységekkel vegyenek részt
az iskolai életben egyénileg vagy csoportosan egyaránt (osztály, iskola dekorálása,
osztálykirándulások szervezésében való közreműködés, azon való részvétel, ren-
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dezvények, tanulmányi és sportversenyek előkészítése lebonyolítása, támogatása, azokon való részvétele).
d) Iskolai rendezvények: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, ballagás, évnyitó, évzáró,
sportnap, alsós osztályok bemutatója – ez alkalmakon együtt vannak a szülők, a tanulók és a pedagógusok.
A fentieken túl a szülők bármelyik tanítási napon előzetes egyeztetés alapján megkereshetik
gyermekük tanítóját, tanárát. Mindemellett írásban (elektronikus úton) folyamatosan tájékoztatjuk őket az aktuális kérdésekről, eseményekről.
2.10.4 Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülővel, mint partnerrel maximálisan együttműködjünk.
Csakis így lehetünk eredményesek. Hiszünk abban, hogy a szülővel való eredményesség
munkánk sikerének záloga.
Ezért más lehetőségeket is igyekszünk a jövőben felkínálni a szülőknek az együttműködés
továbbfejlesztése érdekében. (Természetesen az eddigiek megtartása mellett.)
Ezek:
− Igyekszünk még jobban bevonni a szülőket az iskolai élet mindennapjaiba, többek között úgy, hogy nekik szóló faliújságot szerkesztünk, s ezt rendszeresen frissítjük.
− Az iskola honlapjának folyamatos frissítésével is tájékoztatjuk a szülőket az iskolában
folyó munkáról.
− A KRÉTA naplón keresztül „üzenetek” formájában tartunk kapcsolatot a szülőkkel.
2.10.5 Belső és külső partnerek
Belső partnerek
Az iskola belső partnerei közül legfontosabb a gyermek. Minden iskolai tevékenységnek, folyamatnak a gyermekek érdekeit, igényeit kell szolgálnia. Másik fontos partner a pedagógus.
A lehetőségekhez képest arra kell törekednünk, hogy minden pedagógus jól érezze magát intézményünkben, hogy a neki legjobban „testhezálló” munkát végezze, így képességei maximumán teljesít.
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A szülő szerepe is meghatározó jelentőségű. Mindenképpen figyelembe kell vennünk elvárásaikat, igényeiket.
Külső partnerek
Legfontosabbak:
− a fenntartó – Szekszárdi Tankerületi Központ
− SzMJV Önkormányzata
− Német Nemzetiségi Önkormányzat
− óvodák
− a helyi középiskolák
− Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
− Gyermekjóléti Szolgálat
− a közművelődési intézmények

2.11. A magasabb évfolyamra lépés feltételei, vizsgák
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a
tantervekben „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. Az évközi érdemjegyekből kimutatható eredmény jelentős mértékben (0,5) nem térhet el a kapott osztályzattól. A második-nyolcadik évfolyamon minden
tantárgyból legalább az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a tovább haladáshoz.
Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon a tanév végén háromnál több tárgyból elégtelen
osztályzatot szerez, az évfolyamot ismételni köteles. Ha ezen minősítések száma nem haladja
meg a hármat, a következő tanévkezdést megelőző héten javítóvizsgát tehet.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
− az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
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− 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;
− egyéni munkarend szerint halad.
Egyéni vizsga: A tanulónak joga van – ha kivételes képességei lehetővé teszik – egy tanév
alatt több évfolyam anyagát is elsajátítani.
Átjárhatóság: Az intézményen belül – az azonos évfolyam osztályai között biztosítani kell az
átjárhatóságot. Másik csoportba kerülhet a tanuló, ha:
− a szülő megfelelő indokkal kéri
− szakértő megfelelő indokkal javasolja
− egyéni teljesítménye szerint
A pedagógus véleményét minden esetben ki kell kérni.

2.12. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei
2.12.1 Felvétel

Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
Az első évfolyamba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 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 nevére kiállított személyi azonosítót;
− lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
− az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolást;
− szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
Beíratáskor a szülő:
− választ idegen nyelvet (angol vagy német),
− választ az etika/hit- és erkölcstan tantárgyak közül,
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− nyilatkozik a médiában való szerepeltethetőségről.
2.12.2 Átvétel

Más iskolából történő átvételnél be kell mutatni:
− a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót;
− lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
− az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
Átvétel esetén a tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tenniük idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján –
nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt, továbbhaladáshoz szükséges követelményeknek nem felel meg, az adott tantárgyból az átiratkozást követő félévkor osztályozó vizsgát köteles tenni.
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 igazgatója az igazgatóhelyettesek véleményének kikérése után dönt.
Ha a körzeten kívüli tanuló tanév végi osztályzata gyenge, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló
döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és 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 az iskola igazgatója az
igazgatóhelyettesek és az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt
arról, hogy az érintett tanuló itt folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában.) A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.
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3. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM
3.1

Bevezető

Az elmúlt évek népegészségügyi adatai, a WHO nemzetközi, illetve hazánkat érintő vizsgálatai, felmérései, valamint a társtárcák elemzései alapján szükségessé vált, hogy a közoktatási
törvény módosításával az iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztés jogszabályi feladatai a
törvényben megjelenjenek, valamint sor kerüljön a helyi pedagógiai programokban is a helyi
feltételekre, adottságokra épülő egészségfejlesztési stratégia kidolgozására, megvalósítására.
A NAT értelmében az egészségfejlesztés a közoktatás kiemelt 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. Megfogalmaztuk az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat.
Az iskola helyi tantervébe - az osztályfőnöki nevelő és oktatómunkához kapcsolódva - be kell
építeni az egészséges életre nevelést, illetve egészségvédelmet szolgáló tananyagot. Az egészség fogalma:
Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki szociális jólét állapota. Az egészség
nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt:
− ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolához, és más közösségekhez),
− ha a változó terhelésekhez alkalmazkodni tud,
− ha individuális önállóságát megőrzi,
− ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségei
között.
Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint
a testi-lelki képességeket hangsúlyozza.
Az egészség összetevői
Szomatikus

Pszichés

Emocionális

Mentális

Szociális

fizikai fájdalom-

belső béke,

szerelem,

tudás,

kapcsolatteremtés,

mentesség,

boldogság,

barátság,

intelligencia,

kapcsolatfenntartás,
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boldogság,

hit,

szeretet,

érdeklődés,

kapcsolat- megsza-

pihenés-alvás,

vallás,

tolerancia,

műveltség,

kítás,

segítőkészség,

megoldó- ké-

megbecsültség,

mozgás,

bizalom,

táplálkozás

önbecsülés,

jóindulat,

pesség,

önértékelés,

higiéné,

becsületesség

stressz-kezelés,

igényesség,

alkalmazkodó- ké-

empátia

optimizmus

pesség,

életmód,
szórakozás,

szerepek,

bioritmus

tisztelet

3.2

Jövőkép

Az iskola minden tanára eltökélt abban, hogy magatartásával, munkájával példaértékű legyen
a tanulók számára.
Az iskola minden diákjának legyen érdeke, hogy vigyázzon az egészségére és figyelmeztesse
társait az egészségtudatos magatartásra. Ebben kiemelkedő szerep jut az iskolai osztályközösségeknek, és a vöröskeresztes szakkör tanulóinak. Iskolánkban hagyományosan nagy szerepe
van az egészségfejlesztési szemlélet kialakításának, valamint a nyári táboroknak, túráknak és
az egészségfejlesztési programoknak. A diákok és tanárok együttműködése biztosítéka az
iskolai egészséges környezet létrehozásának és megőrzésének. Az iskolai egészségnevelés
területén is támaszkodunk és számítunk a szülői ház és az iskola harmonikus együttműködésére. Fontos, hogy a szülők is megerősítsék gyermekükben azt a magatartást, amit iskolánk is
közvetíteni kíván.
Az iskola egészségfejlesztési 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 a nevelésben, oktatásban kell elkezdenünk. A diákok számára olyan nevelést, oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a
szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és az egészséges életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az
új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását.
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Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk,
egészségvédelmüket és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Éppen ezért foglalkozunk tudatosan az egészségfejlesztéssel.
Munkánk az iskolai élet minden területére kiterjed. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha
minden tantárgyban és minden iskolai, és iskolán kívüli programban törekszünk arra, hogy
diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert.
Alapelvek
Az egészségfejlesztés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük:
− az egészséges táplálkozás,
− a mindennapos testnevelés, testmozgás, egészséges mozgásfejlődés biztosítása,
− a testi és a lelki egészség fejlesztése, szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
− a bántalmazás, az iskolai erőszak megelőzése,
− baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
− a személyi higiéné, higiénés magatartásra nevelés,
A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például:
− alternatív, problémamegoldó gondolkodás,
− egészségtudatos szemlélet, gondolkodásmód,
− szintetizálás és analizálás,
− problémaérzékenység, integrált megközelítés,
− kreativitás,
− együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód,
− vitakészség, kritikus véleményalkotás,
− kommunikáció, médiahasználat,
− konfliktuskezelés és megoldás,
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− állampolgári részvétel és cselekvés,
− értékelés és mérlegelés készsége.

3.3

Az egészségfejlesztés célja

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében. Valamennyi iskolai tevékenységnek szolgálnia kell:
− a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését,
− személyi, és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak,
magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi
állapotát javítják,
− az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít,
hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel,
− fel kell készíteni a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek
képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani,
− fejleszteni kell a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást,
− megismertetni a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyeit,
baleseteit, a legalapvetőbb elsősegélynyújtás szabályainak ismerete, alkalmazása,
− felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére,
− felkészíteni az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára,
az utas balesetek elkerülésének módjaira,
− támogatást kell nyújtani a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen
táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának megelőzésében,
− a felnövekvő diákjaink foglalkozzanak a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és
fordítsanak figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra.
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− az iskolai környezet biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést, melyben a pedagógusok életvitelének is jelentős, példaértékű szerepe van,
− a tanulók tudják viselkedésüket, az életvitelüket helyesen alakítani, az egészségkárosító
magatartásformákat elkerülni, a betegségeket a korai szűrésekkel megelőzni, tudjanak
megfelelő étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése érdekében.

3.4 Módszerek, tevékenységi formák
− Net-fit mérés
− serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások,
− problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel,
− szituációs játékok,
− részvétel a helyi egészségvédelmi programokon,
− sport, kirándulás, egészség programok szervezése,
− az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése,
− érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció) elsajátítása,
− szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése,
− az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése,
− a tantestület további tagjainak megnyerése az egészségfejlesztési munkához;
− tantestületen belüli továbbképzés szervezése, az egészségnevelés módszereinek bemutatása;
− drog-prevenciós program folytatása;
− osztályfőnöki órák egészségfejlesztési témában,
− táborok, tanulmányi kirándulások, akadályversenyek,
− „akciók”: pályázatok, újság, suli rádióműsor készítése, kiállítás rendezése,
− faliújságok készítése,
− versenyek,
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− szakkörök,
−

„jeles napok”,

− táborok,
− DÖK nap

3.5 Egészségfejlesztés színterei
3.5.1 Tanórán
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő egészségfejlesztési vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt
helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze
van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet
kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai
lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra nyílik lehetőség. Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert csak így lehet
okosan, átgondoltan harcolni az egészség megóvásáért.
A mindennapos testmozgással elérendő célok
A játékos egészségfejlesztő testmozgásnak a célja, hogy megszakítsa az egész napos ülés folyamatát és átmozgassa a gyermekeket.
Érezzék és tapasztalják meg, hogy az egészségfejlesztési hatások, foglalkozások jelentős mértékben befolyásolják hangulatukat, teljesítő képességüket, egészséges testi fejlődésüket.
A mindennapos testedzés során az egészséget sajátos értékrendjükben kiemelt helyen kezeljék.
A helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyagokat megismerjék.
Mozgásigényük a játékos mozgástevékenységekkel is gazdagodjon, fejlődjön.
Mindennapos kötelező testmozgás végrehajtásának programja, feladatai
Minden tanulónak biztosítjuk a mindennapos testmozgást.
Részt vehetnek a tanulók diákköri, szakköri foglalkozásokon, melyek a mindennapos testnevelés választékát bővítik.
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A gyógytestnevelés megvalósítása: Az iskolánkban biztosított.
Az orvosi szűrővizsgálat az iskolaorvos, védőnő segítségével.
A vizsgálat alapján a kategóriába sorolt tanulók névjegyzékét az iskolaorvos készíti el és továbbítja az iskola védőnőjének.
A tanulók heti 2 alkalommal speciális foglalkozáson vesznek részt, amely a következőket
tartalmazza:
− tartásjavítás,
− prevenció,
− lábtorna, lúdtalp megelőzés és korrigálása,
− mozgáskoordináció javítása,
Iskolánkban folyó gyógytestnevelés célja:
− segítse a tanulók egészségének helyreállítását közvetlen terápiás feladatokon keresztül,
− növelje a tanulók általános kondícióját, edzettségi állapotát,
− pozitív hatással legyen a gyermekek személyiség fejlődésére,
− a tanulók is igyekezzenek tenni annak érdekében, hogy betegség tudatuk ne alakuljon ki,
− szülő, gyermek, gyógytestnevelő, gyermekorvos, védőnő együttműködése segítse a gyermek egészségi állapotának javítását.
3.5.2 Tanórán kívüli programok
A tanulók olyan versenyeken is indulnak, ahol az egészségvédelem, egészségnevelés fontos
téma, így elmélyíthetik elméleti és gyakorlati tudásukat.
Háziversenyt, vetélkedőt, pályázatokat szervezünk az egészségnevelés témaköréből.
Minden évben november hónap során egészségfejlesztési faliújságot készítünk, akciókat szervezünk.
Városi, megyei illetve országos versenyeken veszünk részt, melyek az egészségnevelés témakörével foglalkozik.
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1984 óta működő nyári táborainkban fontos elem az egészséges életmódra nevelés, az évközi
elméleti tananyag hasznosságát, alkalmazhatóságát megmutatjuk, gyakoroltatjuk a gyerekekkel a természetben is.
Különböző az egészségneveléshez kapcsolódó akciókban veszünk részt
Megemlékezéseket tartunk, faliújságot készítünk a jeles alkalmakra. (Vöröskeresztes Világnap, Föld Napja, Víz Világnapja, Állatok Világnapja….)
Sportnapok a szülők bevonásával.

3.6.

Erőforrásaink

Az egészségfejlesztési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai
élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben egészségfejlesztési munkánk erőforrása is. Fő hangsúly a prevención és a szemléletformáláson van. Arra törekszünk, hogy iskolánk épülete, udvara a tantermek berendezése minden
szempontból feleljenek meg az egészségügyi kívánalmaknak.
Iskolavezetőség: Támogatja az egészségfejlesztési programokat. A nevelő munka részeként
értékeli az ilyen tevékenységet, anyagi forrásokat teremt, ösztönző rendszert dolgoz ki. Aktívan részt vesz az egyes programokban.
Osztályfőnökök: Évfolyamokra lebontva foglalkoznak az egészségneveléshez kötődő egészségfejlesztési tartalmak feldolgozásával. Lehetőség van az aktualitások azonnali megbeszélésére osztályközösségi és osztálytanítói szinten.
Pedagógusok: A tantárgyaikba beépítve közvetítik az egyes egészségfejlesztési tartalmakat,
hiszen minden tanár feladata az egészségnevelés.
Vöröskeresztes csoport: Dokumentációs és értékelő munkát végez, pályázatokat ír, kapcsolatot teremt a külső támogatókkal. Lehetőséget ad a különböző szakmacsoportok programjainak
összehangolására (versenyek, akciók, kiállítások, egészségfejlesztési napok eseményei stb.)
Diákönkormányzatot segítő tanár: Lehetőségük van az egészségfejlesztési területeinek erősítésére. Napi kapcsolat a diákokkal, az egyedi problémák azonnali kezelése.
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Iskolaorvos, fogorvos, védőnő: Oltásokat, szűrővizsgálatokat, tisztasági vizsgálatokat végez,
előadásokat, felvilágosító órákat tart, segíti a pedagógusok munkáját. Szakmai kompetencia,
személyes ráhatás.
Diákok: A tervezett éves programban sokoldalúan vesznek részt (tevékeny szerepvállalás,
önálló kutatások és kezdeményezések
Szülők: Előadások tartása, meghallgatása, szemléltetőeszközök gazdagítása, anyagi támogatás, külső erőforrások felkutatása. Tevékeny részvétel a programokban, az ő szemléletük is
formálódik, az egészségnevelés túlmutat az iskola falain.
Az egészségnevelés megóvásával foglalkozó intézmények, civil szervezetek együttműködése
és bevonása a nevelési tevékenységbe.
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3.7.

Egészségfejlesztés követelményrendszere
1-4.

Egészséges táplálkozás

Testi, lelki egészség függőségek. a viselke-

5-8.

Ismeri az egészséges táplálkozás és életmód

Ismeri az emberi test felépítését és funkcióját,

alapvető szabályait. Ismeri a különböző étke-

az energiaellátás folyamatát, az egészséges

zési szokásokat és következményeiket. Képes

táplálkozás fontosságát. Tisztában van az

megfogalmazni szabályokat és tanácsokat az

alultápláltság és a testmozgás hiánya okozta

egészséges életmóddal kapcsolatban.

betegségekkel.

Önismeret (mentális, fizikai) elsajátítása,

Megérti, hogy az emberi kapcsolatoknak és a

dési függőségek, a szenvedélybetegségekhez egészség, betegség és egészségfejlesztéssel

közösségeknek szerepe van a jóllétben. Meg-

vezető szerek fogyasztásának megelőzése

kapcsolatos fogalmak, szókincsek, gyakorla-

tanul vigyázni másokra, és segíteni másokon,

tok elsajátítása. Egészségtudatosság.

beleértve a megelőzést és a segítségnyújtást
is. Saját tettekért való felelősségvállalás. Az
alkohol- és a droghasználat veszélyeinek ismerete.

Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése

Képes megkülönböztetni pozitív és negatív

Tisztában van jogaival és kötelezettségeivel,

érzéseket fizikai kapcsolatokban, helyzetek-

mit jelent az erőszakmentes együttélés és a

ben. Képes javaslatokat megfogalmazni ve-

tiszteletteljes bánásmód.

szélyes helyzetekre (zaklatás).
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Családi életre nevelés, pszichoszexuális
fejlődés

Ismeri az alapvető együttélési, szabályokat a
családban, az iskolában, a társadalmi életben.
Ismeri és betartja az illemszabályokat. Képes
felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat.

Ismeri a pubertáskori változásokat. Tisztában
van a nemi szerepek biológiai funkcióival.
Tisztában van a szexualitással, kapcsolatos
felelősséggel. Ismeri a családtervezés különböző lehetőségeit, a csecsemőgondozás alapvető lépéséit.

Baleset-megelőzés

A tanuló tudja, hogyan reagáljon a vészhelyzetre. Megismeri, hogy a gyógyszerek nem
megfelelő használata veszélyes lehet.
A közlekedés szabályai (utak, vasút, kerékpár).

A tanuló tudja, hogyan reagáljon a vészhelyzetre,
Megtanulja az alapfokú elsősegélynyújtást és
életmentést.
A háztartási, iskolai eszközök biztonságos
használata. Hogyan hívjon segítséget, tudja,
mit kell tenni az elsősegélynél (alapművele-

Ismeretek a vízbiztonságról.

tek).

Ismeretek a tűzbiztonságról.
Személyi higiéné

Ismeri a tisztálkodással kapcsolatos alapvető

Alkalmazza a tisztálkodással kapcsolatos

szabályokat, a személyes higiéné ápolásának

alapvető szabályokat, a személyes higiéné

módjait.

ápolásának módjait.
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4. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
A program készítésénél az alapelveket szabályozó jogi háttereket és a köznevelési stratégiai
célokat (élethosszig tartó tanulás, oktatási esélyegyenlőségek, az nevelés minőségének fejlesztése) vettük figyelembe.

4.1.

Helyzetelemzés

Iskolánk 1983-tól, lakótelepi környezetben, kevés zöldterülettel működik. Komfortérzetünket
faültetésekkel igyekszünk javítani. Az iskola belső képében is fontos helyet kapnak a zöld
növények.
A három szintet magába foglaló aula, a színpaddal sok rendezvény színhelye. A tiszta, higiénikus környezet megteremtése a technikai dolgozók feladata, de a megőrzésében a tanulók is
szerepet kapnak.
A viszonylag nagy ablakfelületek biztosítják a fényszükségletet, de nyár elején és ősszel gondot jelent a nagy hőség.
A környezet kialakítása során a következőkre fektetünk hangsúlyt: Az aulát, folyosókat, termeket nagyon sok virág és dísznövény díszítse, az udvaron ütessünk fákat.

4.2.

Erőforrások

a) Személyi (humán)
Nevelők: az iskola minden nevelőjének alapvető feladata a környezeti nevelés – saját tantárgyain belül.
Diákok: minden diák feladata, hogy vigyázzon környezetére, figyelmeztesse társait a kulturált
magatartásra, kiemelt szerepe van a DÖK-nek, az osztály közösségnek, a környezet védelme
iránt elkötelezett diákcsoportoknak, szakköröknek.
A munkát védőnő segíti.
Nélkülözhetetlen a szülői együttműködés (pl. teremdekoráció, a tanultak otthoni alkalmazása,
versenyekre utaztatás, közös sport rendezvények szülőknek és gyermekeiknek), az iskola kapcsolatrendszere (közművelődési intézmények, civil szervezetek, rendőrség, helyi média stb.).
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b) Anyagi
− pályázati lehetőségek,
− szponzorok keresése,
− hulladékgyűjtési akciók,
− szelektív hulladékgyűjtés,
− alapítványi támogatások,
− szülői támogatás,
− önkormányzati támogatás,
− fenntartó támogatása.

4.3.

Alapelvek, célok

a) A környezeti nevelés alapelvei közül a következőket kezeljük kiemelten:
− biológiai – társadalmi sokféleség,
− fenntartható fejlődés,
− a helyi és globális szintek kapcsolatai,
− elővigyázatosság, megelőzés,
− alapvető emberi szükségletek,
− ökológiai lábnyom.
b) Hosszú távú célunk, hogy tanulóinkban kialakuljon:
− a környezettudatos magatartás,
− a személyes felelősségen és példamutatáson alapuló környezetkímélő, takarékos
életvitel,
− a természeti és épített környezet szeretete, védelme, ápolása, sokféleségének
megőrzése,
− a globális összefüggések megértése,
− az egészséges életmód igénye.
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4.4.

A környezeti nevelés színterei

a) Tanórákon:
− kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, aktualitások
− fontos az élményszerű tanítás (kísérletek, laborgyakorlatok, kirándulások)
− önálló ismeretszerzés, kiselőadások
− múzeumlátogatások, múzeumi órák
− erdei iskolai órák (megfelelő pályázatok és vállalkozó pedagógusok esetén)
b) Versenyeken:
Tanulóinkat olyan versenyekre irányítjuk, segítjük felkészülésüket melyeken fontos szerepet
kap a környezeti nevelés. Városi, megyei, országos felmenő versenyek (Kaán Károly, Herman
Ottó, Teleki Pál, Hevesy György, Öveges József versenyek, és a levelezős versenyek, rajz és
irodalmi pályázatok.)
c) Egyéb területeken
Az osztályok ablakába, az udvari és iskolát környező fákra téli madáretetők, madárkalács kihelyezése, folyamatos etetőanyagokkal való ellátás. Rendszeresen hulladék és hasznos anyaggyűjtési akciókat hirdetünk.
Újság és egyéb hasznosítható papír, az elhasznált elem, akkumulátorok begyűjtése gyűjtőládába. Megismertetjük a tanulókat a szelektív gyűjtés és a komposztálás fontosságával, otthoni
alkalmazására szoktatjuk őket, együttműködés a helyi „Alisca Terra” Kft-vel és a Zöldtárs
Alapítvánnyal.
„Jeles napok” megemlékezései rádión vagy faliújságon keresztül, rajz és/vagy plakát illetve
fényképverseny (pl. Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja stb.).
Kapcsolódás természet, környezetvédelmi akciókhoz – parlagfű irtás, járműmentes nap, illegális szemétlerakók feltárása.
A természeti és épített környezetünk helyi értékeinek megismertetése a tanulóink mind szélesebb körében kirándulások, „kihelyezetett órák” keretében:
− Sötétvölgy, Gemenc – Sárköz – földrajzi sajátosságai, abból eredő népi kultúrája
− A város környékének flórája, a szőlészeti és borkultúra hagyományai
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− A város kulturális és történelmi nevezetességei
Felkészítjük tanulóinkat a szabályos, balesetmentes, udvarias közlekedésre.
Személyes példamutatással igyekszünk tanulóinkat rászoktatni az „anyag és energiatakarékos” iskola működtetésére (villanyok lekapcsolása, csapok zárása, helyes és szükséges szellőztetés, környezetbarát papír használata, anyagtakarékosság, környezetkímélő tisztítószerek).
A nyolcadikosok évente a Baka-hét keretében fát ültetnek az iskolaudvarba.
Prevenciós tevékenységgel próbáljuk tanulóinkat megóvni a káros szenvedélyek, cigaretta,
ital, kábítószerek romboló hatásaitól.

4.5.

Iskolán kívüli együttműködés

Fenntartó
A fenntartóval való kölcsönös együttműködés a környezeti nevelési programunk szempontjából is fontos. Célunk, hogy a kötelező támogatáson túl is finanszírozza a programokat.
Intézmények
− A Babits Mihály Kulturális Központ akciói, versenyei, előadásai
− Múzeumok (Babits Ház, Wosinsky Mór Múzeum, Gemenc – bemutatóház)
− Más iskolák rendezvényei
− Közintézmények, vállalatok akciói
− Duna-Dráva N P Igazgatósága
− Zöldtárs Alapítvány
− Alisca Terra
− Rév Központ
− Civil szervezetek
− Madártani Egyesület Helyi Csoportja előadások, kiállítások
Hivatalos szervek
− ÁNTSZ ellenőrzései, előadásai, rendőrség segítsége (KRESZ versenyek)
− Iskolai büfé
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4.6.

Pedagógiai célok

4.6.1 A célok eléréséhez a következő készségeket kívánjuk kialakítani, fejleszteni
− ökológiai szemlélet
− problémaérzékenység
− problémamegoldó gondolkodás
− szintetizálás – analizálás
− kreativitás
− együttműködés, alkalmazkodás, segítő életmód
− tolerancia
− vitakészség
− konfliktuskezelés, megoldás
− kommunikáció – Médiahasználat
− részvétel, cselekvés
− értékelés – mérlegelés készsége
4.6.2 Az iskola környezeti nevelés szemlélete
− hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések, a környezettudatos életmód
− interaktív eszközökkel, módszerekkel együttműködésre alkalmas, felelős magatartást
kialakító, döntéshozásra, konfliktuskezelésre alkalmas készségeket kell kialakítani
− ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet
s benne az embert
− az Európai Unió környezetvédelmi elvárásainak megismerése, megismertetése
4.6.3 Hagyományápolás
− „Jeles napok” rendezvényei, eseményei
− Baktai Természettudományos verseny
− Drog prevenció, helyes közlekedésre nevelés folytatása
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− Környezetvédelmi akciókban való részvétel
− Szakköri tevékenység
− Kirándulások
− Túrák
− Nyári (vízparti üdülő) táborok
4.6.4 Tanulásszervezési, tartalmi keretek
− terepi munka, kirándulások, táborok
− kézműves foglalkozások
− akciók, rádió, fali újság
− célirányos versenyek, szakkörök
− látogatások
− versenyek, szakkörök
− „Iskolazöldítés”, szemétmentes napok
− különböző aktuális „napok”
4.6.5 Alkalmazott módszerek
− játék
− riportkészítés
− együttműködő tanulási technikák
− modern infokommunikációs eszközök minél nagyobb mértékű beépítése a mindennapokba
− terepgyakorlati vizsgálatok
− laborgyakorlatok
− kiselőadás
− közösségépítés
− művészi kifejezés
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4.6.6 Kommunikáció
− kiselőadások
− házi dolgozatok
− poszterek készítése
− rajzversenyek
− iskolarádió, iskolagyűlés
− faliújság, szórólapok
− újságcikkek, rádió, tv hírek feldolgozása
− állapotfelmérések
− együttműködés a fenntartóval
4.6.7 Taneszközök
Bővítése, korszerűsítése folyamatos.
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5. HELYI TANTERV
5.1.

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az

alábbi kerettantervek alapján folyik az oktatás:
−

KT2020 = Az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptantervhez kiadott kerettanterv

−

KT2013 = Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelettel kiadott kerettanterv
ÉVFOLYAM
TANÉV
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2020/2021

KT2020

KT2013

KT2013

KT2013

KT2020

KT2013

KT2013

KT2013

2021/2022

KT2020

KT2020

KT2013

KT2013

KT2020

KT2020

KT2013

KT2013

2022/2023

KT2020

KT2020

KT2020

KT2013

KT2020

KT2020

KT2020

KT2013

2023/2024

KT2020

KT2020

KT2020

KT2020

KT2020

KT2020

KT2020

KT2020

A 2020-as NAT-hot igazodva bevezetésre kerülnek a következő kerettantervek:
− Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára
− Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára
− Német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettanterve
Iskolánkban az általános tantervű osztályban a tanulók idegen nyelvként 4. osztálytól kötelezően az angol vagy a német nyelv tanulását választhatják. A szülő írásos kérelmére már első
osztálytól lehetőséget biztosítunk az idegen nyelv tanulására a szabadon tervezhető időkeret
terhére.
Első osztálytól a szülő írásos kérésére heti 5 órában a német nemzetiségi program szerinti
tanulást biztosítjuk.
4. osztálytól egy-egy csoport részére emelt szintű angol nyelvoktatást biztosítunk, a tanuló és
szülő igénye szerint.
A digitális kultúra tanítását már 1. osztálytól az általános tanterv szerint haladó tanulók részére biztosítjuk a szabadon tervezhető órakeret terhére. A nemzetiségi osztályokban első és második évfolyamon szakköri szinten kínáljuk a digitális kultúra oktatását.
KT2020
Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és szabadon tervezhető tanórai foglalkozások, ezek óraszámai:
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Általános tanterv 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamtól
Tantárgyak műveltségi
terület szerinti felosztásban
Magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv
magyar irodalom
Matematika
matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek
történelem
állampolgári ismeretek
hon- és népismeret
Etika/Hit- és erkölcstan
Természettudomány és földrajz
környezetismeret
természettudomány
kémia
fizika
biológia
földrajz
Idegen nyelv
angol nyelv/német nyelv
Művészetek
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház
Technológia
technika és tervezés
digitális kultúra
Testnevelés és egészségfejlesztés
testnevelés
közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Kötelező alapóraszám

1.

2.

7

7

5

4

1

4

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2
3

2
3

2
2

2
2

1
2

1
2

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2
1

1

1*
1

1

1

2

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

1,5
1,5
1,5
1,5

1

1

1

1

2

3

3

3

3
1
1

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

1
1

1
1
1*

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

5

5

5

5
1

5
1

5
1

5
1

22

22

22

23

27

26*

28*

28

Szabadon tervezhető
idegen nyelv
digitális kultúra

2
1
1

2
1
1

2
2

2

1

2*

2*

2

Maximális órakeret

24

24

24

25

28

28

30

30
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Német nemzetiségi nyelvoktató 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamtól
Tantárgyak műveltségi
terület szerinti felosztásban
Magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv
magyar irodalom
Matematika
matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek
történelem
állampolgári ismeretek
hon- és népismeret
Etika/Hit- és erkölcstan
Természettudomány és
földrajz
környezetismeret
természettudomány
kémia
fizika
biológia
földrajz
Idegen nyelv
nemzetiségi német
német népismeret
Művészetek
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház
Technológia
technika és tervezés
digitális kultúra
Testnevelés és egészségfejlesztés
testnevelés
közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Kötelező alapóraszám

1.

2.

7

7

4

1

4

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2
3

2
3

2
2

2
2

1
2

1
2

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2
1

1

1*
1

1

1

2

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

1,5
1,5
1,5
1,5

1

1

1

1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

1
2

2
1

1
2

2
1

2
1

1
1

1
1
1*

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

5

5

5

5

5
1

5
1

5
1

5
1

27

27

27

27

30

30

32

31

1

1

1

1

1

28

31

31

33

33

Szabadon tervezhető
Angol nyelv
Maximális órakeret

27

27

27
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Emelt szintű angol nyelv 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamtól
Tantárgyak műveltségi
terület szerinti felosztásban
Magyar nyelv és irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

magyar nyelv és irodalom

7

7

magyar nyelv

2

2

2

2

1

1

magyar irodalom

3

3

2

2

2

2

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Matematika
matematika

4

4

Történelem és állampolgári
ismeretek
történelem
állampolgári ismeretek

1

hon- és népismeret
Etika/Hit- és erkölcstan

1*
1

1

1

1

kémia

1,5

1,5

fizika

1,5

1,5

biológia

1,5

1,5

földrajz

1,5

1,5

Természettudomány és
földrajz
környezetismeret

1

1

1

1

természettudomány

1

1

2

2

Idegen nyelv
angol nyelv/német nyelv

5

5

5

5

5

Művészetek
ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

vizuális kultúra

2

2

2

1

1

1

1

1

dráma és színház

1*

Technológia
technika és tervezés

1

1

digitális kultúra
Testnevelés és egészségfejlesztés
testnevelés

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Kötelező alapóraszám

22

22

22

26

29

28*

30*

30

Szabadon tervezhető

2

2

2

1

1

2*

2*

2

idegen nyelv

1

1

2

digitális kultúra

1

1

24

24

27

30

30

32

32

Maximális órakeret

24
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KT2013
Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben a 2013-ban kiadott kerettanterv alapján készített helyi tanterv szerint folyik az oktatás:
1-4. évfolyam
2.

3.

4.

Általános
tanterv
Nemzetiségi tanterv
Általános
tanterv
Nemzetiségi tanterv
Általános
tanterv
Nemzetiségi tanterv
Általános
tanterv
Nemzetiségi tanterv

1.

Német nyelv és irodalom

5

5

5

5

Német népismeret

1

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom

7

7

Magyar nyelv

3

3

3

3

2

2

Magyar irodalom

4

4

3+1

3+1

4

4

Német nyelv
Angol nyelv

1

1

1

2+1

1

Matematika

4

4

4

4

4

4

4

4

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

1

1

1+1

1+1

Vizuális kultúra

2

1

2

2

2

1

2

2

Ének-zene

2

2

2

1

2

2

2

1

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Összesen

25

29

25

29

25

29

27

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ebből szabadon tervezhető
órakeret
Informatika
Magyar irodalom
Német nyelv
Angol nyelv

1

1

Környezetismeret

1

1
1
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5-8. évfolyam
7.
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5.

Német nyelv és irodalom

5

5

5

5

Német népismeret

1

1

1

1

Magyar nyelv
Magyar irodalom

2

2

2

2

1+1

1+1

2

2

2+0,5

2+0,5

2

2

2

2

2

2

Német nyelv
3+1
Angol nyelv

3+2
2

3+2
2

3+2
2

2

Matematika

4

4

3+0,5

3+0,5

3

3

3

3

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fizika

1,5

1,5

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

1,5

1,5

Biológia - egészségtan

1,5

1,5

1,5

1,5

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

Vizuális kultúra

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

1

Ének-zene

1

0,5

1

0,5

1

1

1

0,5

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

1

0,5

1

0,5

Testnevelés

5

5

5

5

5

5

5

5

0,5

1

Dráma és tánc

0,5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

Összesen

28

30,5

28

30,5

31

33

31

33

1

1
0.5

0.5

1

1

Ebből szabadon tervezhető órakeret
Informatika
Matematika
Magyar irodalom

0.5

0.5

Magyar nyelvtan
Német nyelv/angol nyelv

1

2

Technika, életvitel és gyakorlat

2

2
1
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0,5

5.2 A tankönyvek és más taneszközök kivála sztásának elvei
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei valamint a tantárgyat tanítók teljes körű
közösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
A kötelezően előírt taneszközökről a – szülői szervezetek jóváhagyását beszerezve – a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév tavaszi szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:
− A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;
− Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni,
amelyek lehetőleg több tanéven keresztül használhatók.
− A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be,
illetve, ha ez anyagi előnnyel jár.
− Az egyes évfolyamokon az azonos tantárgyak taneszközeinek kiválasztásával az osztályok közötti – akár év közbeni – átjárhatóságot kell biztosítani.
− A tanítást végző pedagógus részére olyan, a könyvtár tulajdonát képező taneszközt és
hozzá kapcsolódó kézikönyvet kell biztosítani, mely megegyezik a tanuló által használttal.
− Egy tantárgyon belül azonos tankönyvcsaládot (Tankönyv, munkafüzet, felmérő, gyakorló) kell választani és használni.
− Fontos szempontként kell kezelni a taneszköz mennyiségére vonatkozó elvet is.
− Tartalom és ár helyes arányát szempontként kell kezelni.
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5.3 A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és
szorgalmának ellenőrzése és értékelése
5.3.1 Ellenőrzési, értékelési rendszerünk szempontjai
− Alapja a tanulók folyamatos megfigyelése.
− Követelményeknek megfelelően az adott évfolyamra, adott időszakra tudja-e a megszerzett ismereteit alkalmazni? Alkalmazóképes tudás feladatmegoldásokban.
− Ismeri-e, érti-e az alkalmazáshoz szükséges legfontosabb fogalmakat, tényeket?
− Tükröződik-e logikus gondolkodás teljesítményében?
− Milyen az önálló ismeretszerzésének szintje?
− Mennyire egyenletes a tanuló teljesítménye?
− Mennyire igényes az elvégzett munkával kapcsolatban?
5.3.2 Ellenőrzés, értékelés
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 következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (2-8. évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia,
földrajz ellenőrzésénél:
− a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban (a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében) és írásban is ellenőrizhetik
− az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma anyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak
− a tanár döntése alapján a témazáró dolgozaton kívül többször is sor kerülhet írásbeli
számonkérésre egy témakörön belül
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− a tanulóknak minden tantárgyból az értékeléshez elegendő, megfelelő számú érdemjegy szerepeljen
A „gyakorlati” jellegű tantárgyaknál:
− rajz, technika tantárgyaknál gyakorlati tevékenységet kell értékelni
− ének-zene, informatika tantárgyakból szóbeli vagy írásbeli felelet szükséges valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva
− a testnevelés tantárgy követelményeinek elsajátítása csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizhető
Tantestületünk az értékelés rendszerességét előtérbe helyezve szabályozza a minimális osztályzatok számát. Minden tanulónak a félévi és a tanév végi értékeléskor rendelkeznie kell
megfelelő számú érdemjeggyel.
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 azt is figyelembe veszik, hogy a tanuló teljesítménye hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a tanult tantárgyak
esetében a következők szerint történik év közben, félévkor és év végén:
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor a tanulók munkáját
szövegesen értékeljük. a következők szerint:
jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul
A másodiktól a nyolcadik évfolyamig az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
témazáró dolgozatainak értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő
átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:
Teljesítmény % Érdemjegy
0-33

elégtelen (1)

34-50

elégséges (2)
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51-75

közepes (3)

76-90

jó (4)

91-100

jeles (5)

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az
KRÉTA naplón keresztül.
5.3.3 Mérések
A) országos
A 6. és 8. évfolyamon a tanév végi országos méréseket (matematika, szövegértés, idegen
nyelv) a rendeletben meghatározott időpontban tartjuk.
5-8. évfolyamon a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata.
1. évfolyamon a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása a tanulók eltérő ütemű
fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az
alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében.
A 8. évfolyamon a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a rendeletben meghatározott eljárásrend alapján és időintervallumon belül (2020. 09. 21-2020. 10. 12.), kísérleti
jelleggel.
B) helyi
4. évfolyamon a helyi tanterv követelményei alapján (matematika, szövegértés, magyar nyelv,
idegen nyelv) Időpontja: május
5. évfolyamon a helyi tanterv követelményei alapján (matematika, szövegértés, magyar nyelv)
Időpontja: szeptember
Célja: az alsó és a felső tagozat közötti átmenet könnyítése.
5.3.4 A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése
A tanulók magatartásának értékelése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2)
Az osztályfőnök a tanulók magatartását az osztályban tanító nevelők véleménye alapján legalább minden második hónap végén értékeli.
A nevelőtestület tagozatszintű osztályozó értekezleten többségi vélemény alapján dönt az osztályzatról. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök szavazata dönt. A szavazásnál a heti 3
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óránál magasabb óraszámban tanító pedagógus szavazata 2-nek számít.
Az osztályzatot, illetve a szöveges értékelést a hivatalos dokumentumokba be kell jegyezni.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
– a házirendet betartja
– a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan rendesen viselkedik
– kötelességtudó, feladatait teljesíti
– tisztelettudó
– társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen
viselkedik
– az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz
– óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet
– nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása
Jó (4) az a tanuló, aki:
– a házirendet betartja
– tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik
– feladatait a tőle elvárható módon teljesíti
– feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti
– az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt
– nincs írásbeli intője vagy megrovása
Változó (3) az a tanuló, aki:
– az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be
– a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik
– feladatait nem minden esetben teljesíti
– előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva
– a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik
– igazolatlanul mulasztott
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– osztályfőnöki intője van
Rossz (2) az a tanuló, aki:
– a házirend előírásait sorozatosan megsérti
– feladatait egyáltalán nem vagy csak ritkán teljesíti
– magatartása fegyelmezetlen, rendetlen
– társaival, a felnőttekkel szemben többször udvariatlanul, durván viselkedik
– viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza
– több alkalommal igazolatlanul mulaszt
– több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok felének együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. A szöveges értékelés tartalmának kialakításánál is ezek a követelmények érvényesülnek. A tanuló magatartása nem
befolyásolhatja a tanuló évközi, félévi, év végi tantárgyi osztályzatát, minősítését.
A tanulók szorgalmának értékelése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2)
Az osztályfőnök a tanulók szorgalmát az osztályban tanító nevelők véleménye alapján legalább minden második hónap végén értékeli. A nevelőtestület tagozatszintű osztályozó értekezleten többségi vélemény alapján dönt az osztályzatról. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök szavazata dönt. A szavazásnál a heti 3 óránál magasabb óraszámban tanító pedagógus szavazata 2-nek számít.
Az osztályzatot illetve a szöveges értékelést a hivatalos dokumentumokba be kell jegyezni.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
–

képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt

–

tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi

–

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

–

munkavégzése pontos, megbízható

–

tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz
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–

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

Jó (4) az a tanuló, aki:
–

képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt

–

rendszeresen, megbízhatóan dolgozik

–

tanórákon többnyire aktív

–

többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt
önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti

–

taneszközei tiszták, rendezettek

Változó (3) az a tanuló, akinek:
–

tanulmányi eredménye elmarad képességeitől

–

tanulmányi munkája ingadozó

–

a tanulásban nem kitartó

–

feladatait nem mindig teljesíti

–

felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik

–

érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja

–

önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik

Hanyag (2) az a tanuló, aki:
–

képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében

–

az előírt követelményeknek csak minimális szinten illetve az alatt felel meg

–

tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen

–

feladatait többnyire nem végzi el

–

felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek

–

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

–

félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
A szöveges értékelés tartalmának kialakításánál is a fenti követelmények érvényesülnek.

A tanulók jutalmazása és elmarasztalása

5.4.

5.4.1 Jutalmazás
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 részesítheti
Az iskolai jutalmazás formái:
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
–

szaktanári dicséret

–

osztályfőnöki dicséret

–

igazgatói dicséret

–

nevelőtestületi dicséret

Az egész évben példamutató magatartást, tanúsító, illetve kiemelkedő munkát végzett tanulók
a tanév végén
–

szaktárgyi teljesítményért

–

példamutató magatartásért

–

kiemelkedő szorgalomért

–

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők

–

„Jó tanuló, jó sportoló”, „Jó sportoló” kitüntetést kaphat.
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–

kiemelkedő tanulmányi munkáért „Ötös plakett”-et kaphat a 8. évfolyamon év végén.

–

„Kiemelkedő művészeti tevékenységért” kitüntetést kaphat.

(Szempontsorokat lásd a 2. számú mellékletben.)
Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és
könyvjutalmat kaphatnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola vagy az osztály közössége
előtt vehetnek át.
Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
Az iskola vezetője dönthet a magasabb szintű jutalmazásról.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
5.4.2 Elmarasztalás
Azt a tanulót, aki
–

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti

–

vagy a házirend előírásait megszegi

–

vagy igazolatlanul mulaszt

–

vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, elmarasztalásban kell részesíteni

Az iskolai elmarasztalás formái:
–

szaktanári figyelmeztetés

–

osztályfőnöki figyelmeztetés

–

osztályfőnöki intés

–

osztályfőnöki megrovás

–

igazgatói figyelmeztetés

–

igazgatói intés
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–

igazgatói megrovás

–

tantestületi figyelmeztetés – fegyelmi eljárás

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
– a vétség súlyára való tekintettel annak mértéke szerint – el lehet térni.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

5.5 Az otthoni (iskolaotthonos, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi
feladatok meghatározásának szabályozása
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott, tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek, a tanórai tananyag újragondolása, megszilárdítása.
Mennyiségileg kb. annyi legyen, mint a tanórán elvégezhető feladatok 1/3-a, illetve önálló
tanuláson elvégezhető (az alsó tagozaton haza nem vihető).
A tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. Kivételt képezhetnek a kötelező olvasmányok és a memoriterek.
A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal
1-6. évfolyamig legfeljebb egy, 7-8. évfolyamon legfeljebb kettő témazáró dolgozatot, illetve
félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni, melynek időpontját és témakörét 1 héttel a
megíratás előtt ismertetni kell az érintettekkel. A tanulókat írásbeli dolgozataik eredményéről
legalább 10 napon belül tájékoztatni kell, amit a szülő tudomására is kell hozni. Bármely okból távolmaradókkal a dolgozatot utólag meg lehet íratni.
A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű elmarasztalásban részesülnek. Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint:
− meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának a lehetőségét, ha önhibáján kívül
(igazolt betegség) mulasztotta azt el,
− a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem értékelhető elégtelennel (Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi
feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztásakor pedagógiai eszközöket és

73

módszereket alkalmazunk. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.).
A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán.
Minden nevelő kötelessége tanítványai füzetét, írásbeli munkáját az alsó tagozaton legalább
félévente, a felső tagozaton legalább évente egyszer áttekinteni.
Korrekció:
− Tartalmi vagy formai igénytelenség esetén a feladat újra íratása.
− Hibás feladatmegoldás javítása egyéni esetben.
− Osztályt érintő általános hiba esetén újratanítás, hiányosságok pótlása.

5.6 A tanulók fizikai állapotának mérése
5.6.1 NETFIT mérés
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon a tanév rendjében meghatározottak szerint. A mérés eredményeit a központi
adatfeldolgozó rendszerben rögzítik, az előírások szerint kezelik.
A mérési eredmények osztályzattal nem értékelhetők, a félévi, év végi jegyet nem befolyásolják, azt a tanévi feladat elvégzésének eredményességéből kell megállapítani.
5.6.2 Mindennapos testnevelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében a diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel.
Legfeljebb heti 2 testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben
− a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
− iskolai sportkörben való sportolással,
− versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.
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A felmentéshez beadandó papírok:
− az igazgatónak címzett, az osztályfőnöknek leadott szülői kérvény, mely tartalmazza a
gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét,
− az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolás.
A felmentésről hivatalos határozat születik.

5.7 Csoportbontás, egyéb foglalkozás,
Csoportbontás
Csoportbontások a nyelvoktatás során, technika és informatika tantárgyak tanítása során, magyar nyelv és matematika tantárgy tanítása során nívócsoportként jelenik meg az előírt finanszírozott kereteken belül maradva.
A csoportbontás célja:
-

a kisebb létszám mellett a tanulók differenciált fejlesztése,

-

tananyag strukturáltabb átadása,

-

a tanulók kommunikációs képességének javítása, anyanyelvi kompetenciájának fejlesztése

-

idegen nyelvi órákon a kommunikáció erősítése, az egyéni megszólalási idő növelése
érdekében, idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése

-

középiskolai felvételire való célirányos felkészítés,

-

a tantárgy sajátos jellegéből adódó fejlesztési célok minél hatékonyabb elérése, a tanulás tanítása kompetenciaterület fejlesztése

A csoportbontás történhet a tanulók tudásszintjéhez igazítva, és kialakíthatók a névsor szerinti
vagy egyéb szempont szerinti csoportok is. A csoportbontások egyes osztályra, tantárgyra
vonatkozó szempontjai:
-

informatika: 19 fő fölött – géptermenként 20 gép található, ebből egy tanári gép. technika: tanműhely mérete miatt 16 fő fölötti létszám esetén.

-

idegen nyelv/német nyelv és irodalom - Osztályszinten induló nyelvi képzés esetén a
minél hatékonyabb szóbeli és írásbeli kommunikáció elsajátítása érdekében minden-
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képpen csoportbontást alkalmazunk. Az ideális 12-13 fős csoportlétszám szem előtt
tartására törekszünk. 20 fő feletti osztálylétszámnál bontunk.
-

német népismeret - Az iskolánkba nemzetiségi képzésre beíratott diákok túlnyomó
többsége esetében az iskolára hárul a nemzetiséghez tartozás erősítése, identitásuk árnyalása. Ez pusztán tankönyvekkel, csak a szigorúan vett tanórai keretek között megvalósíthatatlan. Egy nemzetiség kultúrájához az ételek ismerete ugyanúgy hozzátartozik, mint a berendezési és használati tárgyak, tipikus mesterségek megismerése. Tankonyhánkban egy osztálynyi diák nem tud hatékonyan dolgozni. Az iskolák számára,
a népismeret oktatásához kínált könyvek, segédanyagok rendelése esetén az elmúlt
években éppen a költséghatékonyság jegyében következetesen nem osztálylétszámmal, hanem csoporttal számoltunk. A nagy létszám pl. egy „Stationenarbeit” (állomásoknál történő tanulás) esetén csak a hatékonyság jelentős csökkenésével kivitelezhető. 20 fő feletti osztálylétszámnál esetén bontunk. Ugyanakkor azon évfolyamokon (2.
és 3. évfolyam), ahol a tanulók osztály, vagy nagyobb szinten való oktatása megoldható (pl. a gyerekjátékok, mondókák, táncos alapismeretek elsajátítása esetében) nem
élünk a csoportbontással.

-

Matematika és nyelvtan tantárgyak tanítása során nívócsoportokat szervezünk a felső
tagozaton az 5. és 6. évfolyamon. Az osztályok számánál eggyel több csoport indul. A
válogatás alapjául a negyedik év végén megírt szintfelmérő és az órai teljesítmény a
mérvadó. Az évfolyamon azon tanulók kerülnek kiemelésre, akiknek a legnagyobb segítség kell a felső tagozatba való átmenet megkönnyítése érdekében.

Egyéb foglalkozás
A tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók
fejlődését szolgálja. Az egyéb foglalkozások az egyéni érdeklődésnek megfelelő ismereteket
biztosítják, valamint lehetőséget adnak a tanulók differenciált egyéni fejlesztéséhez is az adott
órakeretek felhasználásával.
-

Egésznapos oktatás (napközi, tanulószoba):
Az alsó tagozaton az egész napos iskolai nevelést - oktatást a kötelező tanórai és egyéb
foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást
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váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve szervezzük meg. A foglalkozások
1630-ig tartanak, 17 óráig felügyeletet biztosítunk.
A felső tagozaton a kötelező tanítási órák után tanulószobai foglalkozásokat szervezünk 16 óráig a tanulók részére. Ez alól írásos kérelem esetén az igazgató adhat felmentést.
-

az iskola hagyományos szakkörei:
A szakköröket az intézmény hirdeti meg, melyekből a tanulók érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. A jelentkezést a szülő aláírásával erősíti meg.
A tanuló jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel a
tanév során kötelező. Az egyéb foglalkozások helyét és időpontját az igazgatóhelyettesek rögzítik.
A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A szakkör vezetője
felelős a szakkör működéséért.

-

tömegsport, sportkör:
Alsó és felső tagozatnak külön, tevékenységi formák, sportágak szerint vegyes életkorú csoportokban szerveződnek.

-

tehetséggondozás, versenyfelkészítés:
Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tehetséggondozó
foglalkozásokat szervez. A versenyeken résztvevő tanulók felkészítését a szaktanárok
végzik.

-

felzárkóztatás, korrepetálás:
A korrepetálások célja az alapképességek, készségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus
tartja az órarendbe illesztve, illetve csatlakozó órában a szaktanár javaslatára. A kijelölt tanulók számára a részvétel kötelező.
A sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői javaslatban meghatározott óraszámban
heti rendszerességgel vesznek részt fejlesztő foglalkozásokon, melyet az intézmény
alkalmazásában álló gyógypedagógus – fejlesztő pedagógus vezet.

-

nyelvvizsga előkészítő foglalkozás
A legjobban haladó tanulók nyolcadik osztályban jelentkeznek nyelvvizsgára, melynek a szóbeli témaköreit, a nyelvtani anyagát itt koncentráltabban, célirányosabban
tudják átvenni, hatékonyabban tudnak felkészülni.
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-

középiskolai felvételi előkészítő foglalkozás
Tanulóink jelentős része olyan középiskolába jelentkezik, amely előírja a központi
felvételi megírását. A felvételi feladattípusai jelentős mértékben eltérnek a mindennapi
tanulás során előforduló feladatoktól. Nyolcadik osztályban célirányosan készülünk
ezekre a feladattípusokra a sikeres felvételi érdekében.

5.8 Nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerése
Pedagógusaink oktatási gyakorlatára jellemző, hogy amikor csak lehet a motiváló erővel ható
„helyi” vonatkozásokat beépítik a tananyag feldolgozásába, életszerűvé, emberközelivé téve a
múlt és jelen eseményeit, társadalmi környezetünk alakulását.
Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon a tantárgyi programban rögzített időkeretekben
dolgozzák fel a nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését, elfogadását és értékelését közvetítő tartalmakat.

5.9 Gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
5.9.1 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködők segítése
A mindennapok során felmerülő magatartási problémákat elsősorban az adott osztályban tanítói vagy tanári összefogással igyekszünk megoldani, problémásabb esetekben az iskolával
együttműködő partnerektől kérünk segítséget.
5.9.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása
Biztosítjuk a fejlesztő órákat, a felzárkóztató és logopédiai foglalkozásokat, a beszédfejlesztő
foglalkozásokat. Lehetőség szerint korrepetálás, illetve a tanulószobán való részvétellel.
5.9.3 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek az általános iskolában
Kirándulások, táborozások iskolai szervezésekor tekintetbe vesszük az érintett csoport anyagi
helyzetét. Alapítványi támogatásban részesítjük a rászorultakat. A „Gyöngysor alapítvány”
támogatásával karácsonykor csomagosztás a rászoruló családoknak.
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5.9.4.Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok az általános iskolában
Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Folyamatosan segíti munkánkat a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa és szociális munkása.
Szükség esetén családsegítőt rendel ki.
5.9.5. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
Kompetenciafejlesztés
Tantervünk fontos pedagógiai célnak tekinti a játékosság fokozását a bevezető és

-

kezdő szakaszban. Szükségesnek tartjuk a játékosság révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, figyelmet kívánunk fordítani a tanulás okozta nehézségek oldására.
Tantervünk figyelmet fordít a terhelésnek a képességekhez való igazítását, a diffe-

-

renciálás révén megvalósítható gyakorlatot.
-

Mérést végzünk az egyes közoktatási szakaszok váltásakor diagnosztizáló szövegértésből, matematikából, idegennyelvből a fejlesztés megalapozásához.
A lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóz-

-

tatását iskolánk fontosnak tartja. Ennek érdekében a tantárgyak kompetenciafejlesztő
szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást.
-

A rászoruló tanulóknak korrepetálást tartunk a felzárkóztatáshoz.

-

A tanórákba lehetőség szerint beépítjük az alábbi kompetenciafejlesztő módszereket és tanulásszervezési eljárásokat:

-

•

kooperatív tanulás,

•

egyéni és páros munka,

•

prezentáció,

•

tanórai differenciálás heterogén csoportokban,

•

projektmunkák heterogén csoportokban,

•

dramatikus módszerek és technikák alkalmazása,

•

önellenőrzés, mások ellenőrzése,
Az IKT-eszközöket az oktatásában felhasználjuk a következő tevékenységekhez:
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•

házi feladatok készíttetése számítógéppel,

•

tanulók információgyűjtése,

•

tanári prezentációk projektorral,

•

tanulói prezentációk projektorral stb.

6. MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: A környezeti és egészségnevelési tervből adódó nevelési lehetőségek
az egyes tantárgyakban
2. számú melléklet: Szempontsorok a kitüntetésekhez
3. számú melléklet: Európai Uniós pályázatok
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1. számú melléklet A környezeti és egészségnevelési tervből adódó
nevelési lehetőségek az egyes tantárgyakban
Testnevelés
A tanulók
-

fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják
egészséges testi fejlődésüket,

-

legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű
tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében,

-

értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés az egészségre veszélyes,

-

igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek
az eszközök, és a tornaszerek,

-

sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajtás, gólyalábazás, zsákban futás),

-

vegyék észre az egészség és a környezet kapcsolatát.

Magyar nyelv és irodalom
A tanulók
-

ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató
irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket),

-

egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció során.

-

ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv
egymásra hatását, és mindezt tudják alkalmazni a természeti és mesterséges környezettel való kapcsolatteremtésben,

-

törekedjenek az anyanyelv védelmére,

-

sajátítsák el a média elemzésének technikáit,
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A tanulókban
-

alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés,

-

növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezetés természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával,

-

fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével.

Történelem
A tanulók
-

értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet,

-

tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a közösségi normák alakulására,

-

ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete,

-

értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan
az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, csökkentésében.

Idegen nyelvek
A tanulók
-

váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának segítségével,

-

legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra, és ismerjék meg a nyelv segítségével más országok hasonló problémáit,

-

ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit,

-

legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, projekt-munkában választ keresni,

-

állampolgári felelősségtudata fejlődjön.

A tanulókban
-

alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben,

-

fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége, és fedezze fel ennek lehetőségeit.
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Matematika
– A tanulók ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni,
– legyenek képesek reális becslésekre,
– tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni.
– Alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás.
– legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával,
– tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni,
– logikus gondolkodása, szintetizáló és lényegkiemelő képessége fejlődjön,
– tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait,
– váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására,
– váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket
matematikai módszerekkel demonstrálják.
A tanulókban
-

alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás,

-

alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket.

Fizika
A tanulók
-

ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit,

-

ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat,

-

tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra,

-

mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad
csak felhasználni,
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-

ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó állampolgárrá váljanak.

Földrajz
A tanulók
-

szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről,

-

érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit,

-

ismerjék meg a világ globális problémáit,

-

ismerjék meg és őrizzék a természeti és a mesterséges táj szépségeit,

-

ismerjék meg lakókörnyezetük helyi értékeit.

Biológia
A tanulók
-

ismerjék meg a globális környezeti és egészségi problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit,

-

ismerjék és szeressék a természeti illetve az épített környezetet,

-

ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok
között az ok-okozati összefüggéseket,

-

ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat,

-

legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérsékelésére,

-

sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat.

A tanulókban
-

alakuljon ki ökológiai szemléletmód.

Kémia
A tanulók
-

rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel,

-

törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására,

-

legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére,

-

értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait.

84

Ének-zene
A tanulók
-

ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát,

-

ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait,

-

fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban,

-

vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét,

-

tudják, hogy az élő illetve élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban
egyaránt akusztikus élményt jelentenek,

-

fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni.

Rajz és vizuális kultúra
A tanulók
-

ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát,

-

ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit,

-

ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére, tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira,

-

ismerjék a természetes alapanyagok használatát,

-

legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően
elemezni,

-

legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelés témaköröknek megfelelően,

-

ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggéseit,

-

tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre,

-

kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket.

Tánc és dráma
A tanulók
-

tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel,

-

legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok
segítségével (árvíz, erdőtűz stb.)

-

sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket.
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Technika
A tanulók
-

ismerjék a szakma gyakorlásához kapcsolódó természet és egészségi ismereteket, ezeket tudják megfelelően hangsúlyozni, kiemelni,

-

ismerjék a szakmához kapcsolódó higiéniai követelményeket és tudják ezeket a gyakorlatban alkalmazni,

-

tudják a szakmai ártalmak hatását az emberi szervezetre, legyenek képesek az egészségkárosodás megelőzésére,

-

ismerjék meg a szakma történetét és lássák az egészségre gyakorolt hatását, tudják ennek az egyszerű vizsgálati lehetőségeit,

-

tudják kiemelni az egyes szakmák környezetterhelő hatásait, ismerjék a védekezés lehetőségeit (hulladékkezelés stb.),

-

ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat, a termékek
használatát,

-

sajátítsák el az anyag-és energiatakarékos gazdálkodási módokat,

-

látogassák meg a szakmákhoz kapcsolódó (helyi) létesítményeket, figyeljék meg az
egészségnevelési technológiákat a gyakorlatban,

-

alakuljon ki az egészséges, harmonikus életvezetés, pozitív jövőkép,

-

fejlődjön az egészséges életmód iránti igény, és alakuljon ki a kultúrált lakhely kialakításának fontossága,

-

alakuljanak ki a környezettudatos fogyasztási szokások, részesítsék előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat.

Etika
A tanulók
-

legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető legkevesebb károsodást okozzák,

-

tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni,

-

mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell hagyniuk.

A tanulókban
-

alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától
függetlenül is értéket képviselnek,
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-

alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban,

-

fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges
környezetért.

Az osztályfőnökök, osztályfőnöki órák:
-

Az átalakuló iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek. Az osztályfőnök
személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyermekekben kialakuló, formálódó valóságképet,

-

A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja
igényessége, értékrendje.

-

A mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a
személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére,

-

Összefogja a szaktárgyak idevágó tevékenységeit (a táplálkozási szokások, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság, stb.)

-

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg.

-

Életvezetés, életvezetési szokások a családban, életviteli szokásaink a múltban, a jelenben, és merre haladunk?

-

Testi, lelki problémák, a megoldási módjainak keresése: (búskomorság, lelki betegségek, depresszió, alkohol, drog, stb.).

Környezetismeret:
-

szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről,

-

érzékeljék a környezetben lezajló változásokat,

-

ismerjék meg és őrizzék a természeti és emberalkotta táj szépségét,

-

óvják testi, lelki egészségüket,

-

legyenek képesek egyszerű kísérletek elvégzésére, magyarázására.
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Szorgalom
Órai munka
A tanórákon mindig aktív és együttműködő.
A tanórákon általában aktív.
Jó lenne, ha az órai munkában aktívabban venne részt.
Házi feladatok
Házi feladatait mindig gondosan, pontosan készíti el.
Házi feladatait legtöbbször pontosan készíti el.
Sokszor hiányos a házi feladata, erre jobban kell figyelnie.
Munkavégzés minősége
Munkáját mindig precízen, pontosan végzi.
Munkáját legtöbbször pontosan végzi.
Munkáját precízebben, több odafigyeléssel kell végeznie.
Szorgalmi feladatok
A kötelező feladatok mellett gyakran elvégez szorgalmi feladatokat is.
A kötelező feladatok mellett időnként szorgalmi feladatot is vállal.
Gyakrabban vállalhatna szorgalmi feladatot.
Iskolai felszerelése
Iskolai felszerelése mindig kifogástalan.
Iskolai felszerelése többnyire rendben van.
Iskolai felszerelése gyakran hiányos, erre jobban kell ügyelnie.
Közösségi munka
A közösségi munkában szívesen és gyakran vállal feladatokat.
A közösségi munkában általában részt vesz.
A közösségi munkában gyakrabban is részt vehetne.
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Magatartás
Házirend betartása
A házirendet jól ismeri, és maradéktalanul betartja.
A házirend előírásai általában betartja.
A házirend előírásaira jobban kell ügyelnie.
Viselkedés a tanítási órákon
A tanítási órákon fegyelmezett és együttműködő.
A tanítási órákon legtöbbször fegyelmezett.
A tanítási órákon jobban kellene fegyelmeznie magát.
Viselkedés a szünetekben
A szünetekben mindig fegyelmezett.
A szünetekben általában fegyelmezett.
A szünetekben sokszor rá kell szólni, hogy fegyelmezettebben viselkedjen.
Tanárokhoz való viszony
Tanáraival mindig figyelmes, előzékeny, tisztelettudó
Tanáraival tisztelettudó.
Néha több tiszteletet kellene adnia tanárainak.
Társakhoz való viszony
Társaival mindig barátságos, segítőkész.
Társaival többnyire barátságos, segítőkész.
Társaival nem túl barátságos, kicsit elszigetelődik.
Szóbeli megnyilatkozások
Beszéde rendkívül tisztelettudó, kulturált.
Általában tisztelettudóan beszél mindenkivel.
Beszéde néha indulatos, jobban kell figyelnie arra, hogyan beszél másokkal.
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Magyar nyelv és irodalom
Olvasástechnika
Hangos olvasása folyamatos, hibátlan és kifejező.
Hangos olvasása jó ütemű, szinte hibátlan.
Hangos olvasása még nem megfelelő ütemű.
Olvasás-szövegértés
Az olvasott szövegekre vonatkozó kérdésekre önállóan, pontosan tud válaszolni.
Az olvasott szövegekre vonatkozó kérdésekre általában jól válaszol.
Az olvasott szövegekre vonatkozó kérdésekre legtöbbször csak segítséggel tud válaszolni.
Írástechnika
Írása mindig tetszetős, szabályos vonalvezetésű, a betűarányokat pontosan megtartja.
Írását általában szabályos betűformák jellemzik, külalakja rendezett.
Jobban kellene ügyelnie a betűk megformálására és a külalakjára is.
Íráskészség/fogalmazás
Az írásbeli feladatokat általában segítség nélkül, hibátlanul oldja meg.
Az írásbeli feladatokat általában hiba nélkül meg tudja oldani.
Az írásbeli feladatok megoldásához gyakran van szüksége tanári segítségre.
Nyelvtani ismeretek
A nyelvtani fogalmakat hibátlanul felismeri és alkalmazza.
A nyelvtani fogalmakat többnyire felismeri, és alkalmazni tudja.
A nyelvtani fogalmakkal kapcsolatos ismeretei több területen is hiányosak.
Helyesírás
Bármilyen írásbeli feladatot helyesírási hiba nélkül meg tud oldani.
Írásbeli feladatait általában helyesírási hiba nélkül megoldja.
Írásbeli munkáiban még sok a helyesírási hiba, e téren sokat kell fejlődnie.
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Szókincs
Szókincse sok témakörben igen változatos, kifejező és árnyalt.
Szókincse életkorának megfelel.
Szókincse néhány témakörben nem elég tág, olvasással fejleszteni kell.
Memoriterek ismerete
A megtanult műveket mindig hibátlanul el tudja mondani.
A megtanult műveket legtöbbször hibátlanul el tudja mondani.
A feladott műveket pontosabban kellene megtanulnia.
Matematika
Számtani ismeretek
Számtani ismeretei a tanult számkörben pontosak, azokat hibátlanul alkalmazza.
Számtani alapismeretei a tanult számkörben általában pontosak, azokat alkalmazni is
tudja.
Számtani ismeretei hiányosak, több témakörben bővíteni kell őket.
Műveletvégzés
A számtani műveleteket szóban és írásban is hibátlanul végzi.
A számtani műveleteket szóban és írásban is általában hibátlanul végzi.
A számtani műveletekben gyakran hibázik, rendszeresen gyakorolnia kell.
Problémamegoldó képesség
A matematikai problémákat és a lehetséges megoldási módokat nagyon könnyen felismeri.
A matematikai problémákat többnyire felismeri, és megoldási módot is tud adni.
A matematikai problémákat nehezen ismeri fel, a megoldás módját is segítséggel találja meg.
Szöveges feladatok
A szöveges feladatokat helyesen értelmezi, a szükséges adatokat önállóan ki tudja
gyűjteni.
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A szöveges feladatokat általában tudja értelmezni, az adatokat ki tudja gyűjteni.
A szöveges feladatok értelmezésében még segítségre van szüksége, gyakorolnia kell.
Becslés
A különféle mennyiségekre vonatkozó becslései reálisak.
A különféle mennyiségekre vonatkozó becslései legtöbbször reálisak.
A mennyiségekre vonatkozó becslései gyakran nem reálisak.
Geometriai ismeretek
Geometriai ismeretei pontosak, azokat mindig jól alkalmazza.
Geometriai ismeretei általában jók, tudja alkalmazni őket.
Geometriai ismeretei néhány területes hiányosak.
Mértékváltás
A tanult mértékegységeket és mértékváltásokat hibátlanul használja.
A tanult mértékegységeket és mértékváltásokat általában hibátlanul használja.
A tanult mértékegységeket és mértékváltásokat gyakorolnia kell.
Környezetismeret
Megfigyelés, elemzés
A tanult témákkal kapcsolatban pontosak a megfigyelései, következtetései.
A tanult témákkal kapcsolatban többnyire pontosak a megfigyelései, következtetései.
A tanult témákkal kapcsolatban még nem tud következtetéseiket levonni.
Tapasztalatok összegzése
Tapasztalatait pontosan össze tudja foglalni, megfigyelésekkel alátámasztani.
Tapasztalatait pontosan össze tudja foglalni.
Tapasztalatait nem tudja összefoglalni.
Élettelen természet
Ismeretei a tanult természeti jelenségekről pontosak, sokrétűek.
Ismeretei a tanult természeti jelenségekről általában pontosak.
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Ismeretei a tanult természeti jelenségekről hiányosak.
Élő természet
Ismeretei a tanult élőlényekről mindig pontosak.
Ismeretei a tanult élőlényekről többnyire pontosak.
Ismeretei a tanult élőlényekről hiányosak.
Az emberi élet
Az emberi test tulajdonságaival és működésével kapcsolatos ismeretei rendkívül sokrétűek.
Az emberi test tulajdonságaival és működésével kapcsolatos ismeretei általában pontosak.
Az emberi test tulajdonságaival és működésével kapcsolatos ismereteit jobban el kellene mélyíteni.
Természetvédelem
A természetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben igen tájékozott.
A természetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben tájékozott.
A természetvédelemmel kapcsolatos ismereteit bővíteni kell.
Rajz és vizuális kultúra
Tárgy- és környezetkultúra
A tárgyak formáját, színét, arányait részletesen tudja jellemezni.
A tárgyak formáját, színét, arányait tudja jellemezni.
A tárgyak formáját, színét, arányait kis segítséggel tudja jellemezni.
Kifejezőkészség, kreativitás
Tárgyakat, élőlényeket pontosan, részletesen tud ábrázolni.
Tárgyakat, élőlényeket, tud ábrázolni.
Tárgyak, élőlények ábrázolásához kis segítségre van szüksége.
Technikák alkalmazása
A tanult technikákat ismeri, és jó érzékkel alkalmazza a különféle feladatokban.
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A tanult technikákat ismeri, és általában tudja alkalmazni.
A tanult technikák közül néhányat tud alkalmazni.
Forma- és arányérzék
Munkáit mindig jó forma- és arányérzékkel szerkeszti.
Munkáit legtöbbször jó forma- és arányérzékkel szerkeszti.
Forma és arányérzékét még fejleszteni kell.
Művek ismerete
A tanult műalkotásokat biztonsággal felismeri, és részletesen tudja elemezni.
A tanult műalkotásokat többnyire felismeri, és tudja elemezni is.
A tanult műalkotásokat nem mindig ismeri fel, az elemzésben nem elég részletes.
Ének-zene
Hangok és hangszerek
A zenei művekben hallható hangokat, hangszereket biztonsággal felismeri.
A zenei művekben hallható hangokat, hangszereket többnyire felismeri.
A zenei művekben hallható hangokat, hangszereket segítséggel tudja felismerni.
Dalismeret
A tanult dalokat többféle előadásmódban biztonsággal felismeri.
A tanult dalokat általában felismeri.
A tanult dalokat gyakran nem ismeri fel.
Éneklés
A nehezebb dalokat is önállóan, szöveg- és dallamhűen elő tudja adni.
A dalokat többnyire szöveg- és dallamhűen elő tudja adni.
A dalok előadásában segítségre szorul.
Dallamolvasás, -írás
A nehezebb dallamokat is pontosan el tudja olvasni, és le tudja írni.
A dallamokat általában el tudja olvasni, és le tudja írni.
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A dallamok olvasásában és olvasásában tanári segítséget igényel.
Ritmusolvasás és –írás
A dalok ritmusát pontosan el tudja olvasni, és le tudja írni, illetve hangoztatni.
A dalok ritmusát általában el tudja olvasni, és le tudja írni és hangoztatni.
A dalok ritmusának olvasásában és olvasásában még bizonytalan.
Technika és életvitel
Anyagok ismerete
A tanult anyagok tulajdonságait, felhasználásuk módját pontosan ismeri.
A tanult anyagok tulajdonságait, felhasználásuk módját többnyire ismeri.
A tanult anyagok tulajdonságairól, felhasználásuk módjáról tájékozottabbnak kell lennie.
Tervezés, mérés
Munkáját mindig pontos, precíz tervezéssel és méréssel készíti elő.
Munkáját általában pontos tervezéssel és méréssel készíti elő.
Munkáit pontosabb tervezéssel és méréssel kell előkészítenie.
Elkészült munkák
Elkészült munkái mindig igényesek, tetszetősek.
Elkészült munkái általában tetszetősek.
Elkészült munkái néha kicsit elsietettek, kiigazításra szorulnak.
Életvitel:
Az életvitelhez szükséges fontosabb szolgáltatások szerepét pontosan ismeri.
Az életvitelhez szükséges fontosabb szolgáltatások szerepét többnyire ismeri.
Az életvitelhez szükséges fontosabb szolgáltatások szerepéről még nincsenek kellő
ismeretei.
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Testnevelés és sport
Rendgyakorlatok
A tanult rendgyakorlatokat (sorok, lépéstartás, stb.) pontosan, fegyelmezetten végzi.
A tanult rendgyakorlatokat (sorok, lépéstartás, stb.) többnyire pontosan végzi.
A tanult rendgyakorlatokat (sorok, lépéstartás, stb.) nem mindig végzi pontosan.
Gimnasztika
A gimnasztikai gyakorlatokat utánzással és utasításra is pontosan végzi.
A gimnasztikai gyakorlatokat utánzással és utasításra is általában el tudja végezni.
A gimnasztikai gyakorlatokat néha kissé pontatlanul végzi.
Futás
Futása kitartó, robbanékony és lendületes.
Futása általában kitartó.
Futása lehetne kitartóbb és lendületesebb.
Mozgás
Mozgása mindig lendületes, jól koordinált, reakciója gyors.
Mozgása legtöbbször jól koordinált, reakciója többnyire jó.
Mozgása időnként kicsit koordinálatlan, reakciója nem túl gyors.
Sportjátékok
A játék során nagyon motivált, a szabályokat betartja, magatartása sportszerű.
A játék során motivált, a szabályokat igyekszik betartani.
A játék során néha nem túl motivált, néha megfeledkezik a szabályokról.
Idegen nyelv
Beszédértés
A tanár instrukciókat és a hallott idegen nyelvű szöveget pontosan megérti.
A tanár instrukciókat és a hallott idegen nyelvű szöveget általában megérti.
A tanár instrukciókat és a hallott idegen nyelvű szöveget még nem pontosan érti meg.
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Beszédkészség
A tanult fordulatokat, kifejezéseket pontosan tudja használni.
A tanult fordulatokat, kifejezéseket többnyire tudja használni.
A tanult fordulatokat, kifejezéseket meg nem tudja pontosan használni.
Szókincs
A tanult témakörökhöz kapcsolódó szókincse pontos, kifejező.
A tanult témakörökkel kapcsolatban legtöbbször odaillő szavakat használ.
A tanult témakörökkel kapcsolatos szókincse hiányos.
Olvasott szöveg értése
Az olvasott szövegek lényegét önállóan kikövetkezteti, megérti.
Az olvasott szövegek lényegét kis segítséggel megérti.
Az olvasott szövegek lényegét csak tanári segítséggel érti meg.
Kultúraismeret
A célnyelvi ország kultúrájáról sokféle ismerettel rendelkezik.
A célnyelvi ország kultúrájáról általában rendelkezik ismeretekkel.
A célnyelvi ország kultúrájáról kevés ismerettel rendelkezik.
Informatika
Informatikai eszközök
A fontosabb számítógépes eszközöket ismeri, és sokrétűen használni is tudja.
A fontosabb számítógépes eszközöket többnyire ismeri és használni is tudja.
A számítógépes eszközözök közül csak néhányat ismer, használatukban még bizonytalan.
Alkalmazói ismeretek
Sokféle rajzos, szöveges dokumentumot létre tud hozni, a számítógépen.
Néhány egyszerűbb rajzos, szöveges dokumentumot létre tud hozni a számítógépen.
A különféle rajzos, szöveges dokumentumok létrehozását még gyakorolnia kell.
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Algoritmizálás
Egyszerűbb algoritmusokat pontosan fel tud ismerni, és meg tud fogalmazni.
Egyszerűbb algoritmusokat általában fel tud ismerni, és többnyire meg tud fogalmazni.
Egyszerűbb algoritmusok felismeréséhez segítségre van szüksége.
Internethasználat
Az interneten önállóan tájékozódik, keresőprogramot is tud használni.
Az interneten általában tud tájékozódni.
Az interneten tanári segítséggel tud tájékozódni.
Könyvtári informatika
Az iskolai könyvtárban a katalógus segítségével könnyen tájékozódik.
Az iskolai könyvtárban a katalógus segítségével legtöbbször eligazodik.
Az iskolai könyvtárban segítséggel tájékozódik.
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2. számú melléklet Szempontsorok a kitüntetésekhez
2003-ban a nevelőtestület az iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából díjakat alapított.
Így évenként egy-egy kiválóan teljesítő tanulót

„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ”
„JÓ SPORTOLÓ”
„ÖTÖS PLAKETT”
„MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT”
kitüntetésben részesít. A díjak átadására év végén ünnepélyes keretek között kerül sor, a díjazottak nevét az iskola dicsőségtábláján kell megörökíteni. A díjazottak díszoklevelet és tárgyi
elismerést kapnak.
„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ” kitüntetésben részesíthető tanévenként egy-egy negyedik osztályos, illetve nyolcadik osztályos tanuló, akik tanulmányi és sport eredményeik alapján dicsőséget hoztak iskolánknak, tovább öregbítették annak jó hírnevét.
A díjazottakról a tantestület az alábbi szempontok alapján a tanév végi osztályozó értekezleten dönt:
Tanulmányi eredménye legalább:
− alsó tagozaton: 4,8
− felső tagozaton: 4,5
− tantárgyankénti érdemjegye négyesnél nem rosszabb
− magatartása–szorgalma példás, esetleg jó
− tanulmányi versenyeken sikeresen vett részt
o egyéni versenyben 1-3. helyezést ért el városi vagy magasabb szinten
o csoportos versenyben 3. helyezést ért el megyei vagy magasabb szinten.
Sporteredményei:
− Diákolimpia versenyen az iskola képviseletében legalább:
o alsó tagozaton: városi helyezés
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o felső tagozaton: megyei 1-3. helyezés, területi, országos döntőbe jutás
− Több sportágban az iskola csapatában eredményesen szerepelt
− Az iskolai sportélet szervezésében való aktív részvétel
− Szakszövetségi versenyen elért országos döntős eredmény
A tantestületnek joga van rendkívüli indokok alapján – kétharmados döntéssel – az egyes tagozatokon két tanulót jutalmazni.
Ha az eredmények nem érik el az elvárt szintet, akkor a díj nem kerül kiosztásra. Ebben az
esetben, ha egy olyan tanulónk van, aki kiemelkedő sporteredményekkel rendelkezik, és magatartása is megfelel a kiírásnak, a tantestület joga JÓ SPORTOLÓ címet adományozni.
„ÖTÖS PLAKETT” kitüntetésben részesíthető egy 8. osztályos tanuló, aki tanulmányi eredményei alapján dicsőséget hozott iskolánknak, tovább öregbítette annak jó hírét.
− 8 éven át a tanulmányi átlaga kimagasló, 4-8. évfolyamon 4,8 felett
− Példás magatartás és szorgalom
− Versenyeken rendszeres részvétel és azokon elért eredmény:
o megyei 1-3. helyezés
o országos 1-10. helyezés
o országos versenyen dicséret
− Közösségi, kulturális (ünnepi) egyéb rendezvények aktív résztvevője

„MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT”
A művészeti tantárgyak keretén belül a díjat az kaphatja, aki tanulmányi eredménytől függetlenül az alábbi feltételeknek megfelel.
− városi vagy magasabb szintű versenyen helyezett vagy díjazott lett több alkalommal
vagy
− országos versenyen legalább egy alkalommal helyezett vagy díjazott lett
− azonos feltételek teljesítése esetén a magasabb szintű verseny eredménye a döntő
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− aki az 1-4., illetve az 5-8. évfolyamon folyamatosan aktívan dolgozik, a legtöbb helyezést és/vagy díjazást elérte, a 4. illetve a 8. tanév végén díjazásban részesül.

3. számú melléklet Európai Uniós pályázatok
1. EFOP 3.3.5 - Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program kísérleti megvalósítása
Korszerű pedagógiai módszerek, nem formális és informális tanulási alkalmak felhasználása,
alkalmazása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelésére, az egész életen át tartó tanulás elősegítésére, az alapés kulcskompetenciák fejlesztésére.
A tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezik
a középpontba, amelynek eszközét az olyan nevelési-oktatási programok jelentik, amelyek az
iskolai életet egészében kezelik, nem kizárólag a tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelésoktatás részének tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöltött időt is.
A köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül érhető el, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.
Ezen célkitűzések eléréséhez szükséges:
-

a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése, a szociális kompetenciák

fejlesztését célzó tematikus programok megvalósítás,
-

az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása,

-

újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése,

-

a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése,

-

heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív

nevelés szakmai támogatása,
-

tanulói közösségépítés,

-

az informális és non-formális tanulási lehetőségek alkalmazása, nyitott nevelési – ta-

nulási környezetben megvalósuló programok szervezése.
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2. EFOP 3.2.3-17 - Digitális környezet a köznevelésben
1. Helyzetelemzés, fejlesztési szükségletek bemutatása
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola 555 tanulóval és 53 pedagógussal látja el
Szekszárd városának közoktatási feladatait.
Iskolánk informatikai felszereltsége elavult, nem felel meg a modern kor digitális kihívásainak. Pedagógusaink többsége ugyan napi szinten használja a digitális eszközöket,
de digitális készségeik a tanulási-tanítási folyamatban való használata szintén fejlesztésre szorul. Célunk, hogy a pedagógusok és tanulók közötti digitális szakadékot e
program segítségével szűkíteni tudjuk. Célunk továbbá, hogy mind szemléletformálással, mind konkrét digitális eszközrendszerrel biztosítsuk tanulóink részére az élethoszszig tartó tanuláshoz elengedhetetlen digitális készségeket. Tanulóink felé irányuló fő
célunk a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása a pályázat keretein belül.
1.1 A gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár bemutatása, fejlesztési
szükségletek
1.1.1 Az intézmény módszertani felkészültsége a digitális kompetencia fejlesztés területén
Eszközellátottságunk mennyiségileg megfelelő, de állapota egyre romlik, mivel az IKT
eszközeink életkora 5 és 10 év közötti. Két számítógéptermünk szolgálja az informatika tantárgy oktatását, nyelvi laborunk nincs. Így a délelőtti órákban más tantárgyak
számára sajnos nem elérhető az egyéni- vagy csoportmunkára megfelelő mennyiségű
IKT eszköz.
Tantermeink nagy részében a pedagógusok részére rendelkezésre áll egy-egy régi típusú PC, melyet a tanítás folyamatában használnak (digitális tananyagok, PowerPoint
bemutatók, Activ Inspire). Azonban ezek a számítógépek már nem alkalmasak az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használatorientált megjelenítésre. Ezek működtetéséhez alapítványunk támogatásával szereztünk projektorokat.
Pedagógusaink nagy része beépíti mindennapi munkájába az IKT-eszközök használatát. Az épület egy része Wifi lefedettséggel rendelkezik. EU-s pályázatnak köszönhetően (TIOP 1.1.1) 15 db digitális táblát kaptunk 2011-ben, melyek szakszerű használatá-
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hoz a kollégák továbbképzésen vettek részt, majd több belső továbbképzést is tartottunk az elmúlt években.
SNI-s tanulóink száma 33, emellett a BTMN-es tanulók száma 43, ami viszonylag magas a város többi iskolájához képest. Részükre is csak informatika órán (heti 1) áll rendelkezésre informatikai eszköz. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek körében
magas a tantárgyi felmentések száma, ami mindenképpen csökkenthető (kiküszöbölhető) lenne a megfelelő eszközök használatával.
Az idei évtől bevezettük az E-naplót, melynek használata már nem okoz gondot senkinek.
1.1.2 Fejlesztési szükségletek
A digitális pedagógiai módszertanok komplex fejlesztésével, a pedagógusok képzésével és továbbképzésével és a támogató eszközök bevezetésével kívánjuk iskolánk digitális képzési, illetve képzettségi színvonalát emelni. Ezen célokat a GEOMATECH
programcsomag bevezetésével, és a bevezetéshez kapcsolódó képzésekkel kívánjuk elérni.
Tanulóink eltérő képességekkel rendelkeznek. Nagyban segítené munkájukat, ha egyéni ütemben tudnának haladni az informatikai lehetőségek segítségével. Célunk, hogy
közismereti tárgyakhoz kapcsolódó témakörökben a tanulók képessé váljanak önállóan
bemutatók, dolgozatok, előadások készítésére. Ehhez meg kell tanulniuk önállóan dolgozni, melyet a laptopok és tabletek használata nagymértékben elősegítene.
A tanórai differenciálások során sok esetben szükség van csoportmunkára, melyet tanulniuk kell a gyerekeknek. A feladatok szétosztásához, az információkereséshez, a
feladatok megoldásához szükséges az informatikai infrastruktúra.
A modern társadalom alapeleme a digitális kommunikáció. A gyerekek ennek napi részesei, de sokszor nem megfelelő helyzetekben, nem megfelelő módon használják a digitális eszközöket. Ezáltal veszélybe kerülhetnek. Létfontosságú a megfelelő informatikai kultúra tanítása, az információbiztonság készségszintű ismerete, a helytelen szóhasználat (szleng) kiküszöbölése.
A sajátos nevelési igényű tanulók szakértői véleményeiben olyan javaslatokat tesznek a
beszámoltatás módjára, melyek jelen körülmények között nem mindig kivitelezhetőek.
Amennyiben az érintett tanulók a fent leírtakat el tudják sajátítani és ehhez a szükséges
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eszközök is rendelkezésükre állnak, a pedagógussal való együttműködéssel könnyebben adna számot tudásáról, az fejlődését nagymértékben pozitív irányba terelné.
Célunk, hogy a pedagógusok képesek legyenek a tanulási-tanítási folyamat olyan irányítóivá válni, akik a közös munka során a tanulók digitális írástudását, problémamegoldó készségeit, divergens gondolkodását fejlesztik, hogy felkészítsék őket a munkaerőpiaci elvárásokra és az egész életen át tartó tanulásra. A megvalósításához szükségünk van az IKT eszközeink modernizálására és a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztésére.
A programba bevont csoportokban/osztályokban évenként belső mérés elvégzését tervezzük, majd az az eredmények kiértékelése után levonjuk a következtetéseket, ha kell,
javítunk a problémásnak ítélt területeken.
1.2 Az intézményi szervezeti és humán feltételek bemutatása, fejlesztési szükségletek
1.2.1 Az intézményi szervezeti struktúra és a rendelkezésre álló humán erőforrás bemutatása
Iskolánk életét az intézmény makro- és mikrokörnyezete nagymértékben befolyásolja.
Szekszárd megyei jogú város, Tolna megye székhelye. A város lakóinak száma az
utóbbi években folyamatosan csökken, emellett a lakosság összetételére a fokozatos elöregedés jellemző. Kevés a nagyüzem, a sok munkást foglalkoztató gazdasági vállalkozás. A munkanélküliek száma szintén nő. A segítségre szoruló családok ki vannak
szolgáltatva a szűkös lehetőségeknek, jövedelmük kevés, ami társadalmi helyzetükre is
nagyon kihat. Az iskola felszereltségének a lehetőségekhez mért folyamatos fejlesztése
eddig megfelelő tárgyi feltételeket biztosított a pedagógiai munkához.
Az iskolaépület állagán az 1983-as nyitás óta az évtizedek nyomokat hagytak, melyre
várhatóan az idei évben nagyobb méretű felújítás vár. Ugyancsak nélkülözhetetlen a
bútorzat, a szemléltetőeszközök, IKT eszközök folyamatos cseréje.
A nevelőtestület felkészültségi szintje, a szakos ellátottság megfelelő. Évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink a különböző versenyeken, eljutva az országos
szintre is. Jók az anyanyelvi, a német nemzetiségi, az angol, a sport, a matematika és a
természettudomány területén elért eredmények.
Pedagógusaink fontos feladatuknak tartják az iskolai élet megszerettetését, a tanulás
technikájának megtanítását, a lexikai ismeretek mellett a gyakorlatban alkalmazható
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tudás elsajátítását. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében tanítási óráinkon
dramatikus módszereket alkalmazunk.
Az első és második évfolyamon kéttanítós modellt alkalmazunk, melynek lényege,
hogy egyes tantárgyak tanításakor az osztálytanítók mellett még egy pedagógus részt
vesz az osztály munkájában. Így lehetőség nyílik az egyéni képességek fejlesztésére:
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, versenyekre való felkészítésre.
Iskolánkban 1988 óta folyik német nemzetiségi oktatás. DSD iskolaként a nemzetiségi
képzésben tanuló nyolcadik évfolyamosok ingyen és helyben tehetnek DSD alapfokú
nyelvvizsgát. Idegen nyelvként választható az angol és német nyelv is első osztálytól.
A fogékonyabb gyerekek az angolt felső tagozaton már heti öt órában tanulják.
Az alsóból a felső tagozatba való átmenetet nívó csoportos oktatással segítjük. Ötödik
és hatodik osztályban csoportbontásban tanulják a gyerekek a nyelvtant és a matematikát. A tanórákon kívül a gyerekek sokféle szakköri tevékenységbe kapcsolódhatnak be.
Informatikát a gyerekek már első osztálytól csoportbontásban tanulnak két számítógéptermünkben; újszerű informatikai környezetben, játékos formában haladnak a digitális
írástudás világába. Osztálytermeinkben a digitális táblák és egyéb infokommunikációs
eszközök használata segíti a tananyag hatékonyabb elsajátítását, azonban ennek modernizálása elengedhetetlen ahhoz, hogy a kor elvárásainak meg tudjunk felelni.
Pedagógusaink nagy része beépíti mindennapi munkájába az IKT-eszközök használatát. Képzéseikkel igyekszünk biztosítani a tanulók és pedagógusok közötti digitális
szakadék áthidalását.
A projektben 5 főt tervezünk bevonni: egy fő szakmai koordinátort, egy fő projektaszszisztenst és 3 fő szakmai megvalósítót.
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1.2.2 Fejlesztési szükségletek

A programba bevont pedagógusok bemutatása:
Projektasszisztens
Név

Parrag Katalin

Képzettség, végzettség

matematika, fizika, kémia szakos tanár

Munkatapasztalat (év)

30

Foglalkoztatási jogviszony a projekt közalkalmazott
során
Tervezett heti munkaidő ráfordítás 10
(óra)
Tervezett feladat

projektasszisztens

Szakmai megvalósító 1
Név

Lőrinczné Földi Klára

Képzettség, végzettség

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, nemzetiségi (német)
tanító

Munkatapasztalat (év)

23

Foglalkoztatási jogviszony a projekt közalkalmazott
során
Tervezett heti munkaidő ráfordítás 10
(óra)
Tervezett feladat

matematikai kompetencia fejlesztésének
támogatása

Szakmai megvalósító 2
Név

Gulyás Valéria

Képzettség, végzettség

általános iskolai tanító matematika szakkollégiumi képzéssel; általános iskolai
tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel

Munkatapasztalat (év)

25
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Foglalkoztatási jogviszony a projekt közalkalmazott
során
Tervezett heti munkaidő ráfordítás 10
(óra)
Tervezett feladat

matematikai kompetencia fejlesztésének
támogatása

Szakmai megvalósító 3
Név

Csontosné Csuka Erika

Képzettség, végzettség

általános iskolai angol nyelvoktató tanító;
matematika szakos általános iskolai tanár;
technika szakos általános iskolai tanár

Munkatapasztalat (év)

11

Foglalkoztatási jogviszony a projekt közalkalmazott
során
Tervezett heti munkaidő ráfordítás 10
(óra)
matematikai kompetencia fejlesztésének
támogatása

Tervezett feladat

A fejlesztéssel elérni kívánt pedagógiai célok:
-

Önálló munkára nevelés - lehetőség megteremtése az egyéni ütemű tanulásra, a
differenciálásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra;

-

Együttműködésre nevelés – csoportmunkák, projektmunkák elvégzése során a
gyerekek megtanulják a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást;

-

Kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra nevelés - az informatika a kommunikáció és a média eszközeivel összefonódva megszünteti a fizikai távolságokat és lehetővé teszi távoli személyek közvetlen kapcsolatát (felhívva a gyermekek figyelmét ezek veszélyeire is);

-

Sajátos nevelés igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók haladásának
segítése – a részképesség zavarral küzdő tanulók legyenek képesek IKT eszközök
segítségével tanulni és tudásukról számot adni;
HH

HHH

RGYK

SNI

BTM

1%

4%

20%

6%

8%
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A pályázatban 78 tanulót kívánunk bevonni. A bevonni kívánt tanulóból legalább 60 fő
képes legyen:
- önálló egyéni ütemű tanulásra
- csoportmunkára, projektmunkára
- kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra
A bevonni kívánt 3 SNI-s és 7 BTM-es tanulóból 6 képes legyen IKT eszközök segítségével tanulni és tudásáról számot adni.
Eddig nem rendelkeztünk digitális módszertani asszisztensi feladatokat ellátó kollégával.
Normál általános iskola vagyunk, normál szervezeti felépítéssel. A Pedagógiai Programunk szerint első osztálytól kínálunk informatikát a gyerekeknek csoportbontásban.
Ugyanakkor az informatika oktatásakor kevés a szakos nevelő, szükség lenne egy informatika végzettségű pedagógusra, illetve alsó tagozatban továbbképzésekre.
1.3 A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, fejlesztési szükségletek
1.3.1 Az intézmény eszközellátottsága
Intézményünk rendelkezik 15 db interaktív táblával, két számítógépteremmel (18, illetve 20 asztali számítógéppel). A tantermek egy részében projektorok találhatóak. A tantermekben a projektorokhoz elavult asztali gépek vannak telepítve. Rendkívül lassan
működnek, a tanórai munkavégzést nehezítik.
1.3.2 Fejlesztési szükségletek
Szükséges fejlesztések a pályázat által:
-

1 db digitális tábla,

-

3 db tanári laptop,

-

35 db tanulói tablet (azért van ennyire szükség, mert a bevonni kívánt egyik
osztály létszáma 32 fő),

-

1 db digitális fényképezőgép,

-

1 db digitális videokamera (Sajnos az iskolának nincsen videokamerája, így a
digitális pedagógiai programok további terjesztése érdekében szükség van egy
komoly kamerára.)

-

1 db akciókamera,

-

A kiválasztott tanterem felújítása, WIFI rendszer kialakítása.
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1.4. Vízió
Pedagógusaink fontos feladatuknak tartják az iskolai élet megszerettetését, a tanulás
technikájának megtanítását, a lexikai ismeretek mellett a gyakorlatban alkalmazható
tudás elsajátítását. Ehhez nyújt segítséget a digitális pedagógiai módszerek és eszközök
széleskörű alkalmazása a pedagógiai munkában. Célunk, hogy a nálunk tanulók megfelelő és korszerű ismereteket sajátítsanak el.
Várható eredményeink:
A tanórákon a pedagógus a tanári laptopon előre el tudja készíteni a multimédiás tartalmakat. amit a tanórán az arra is alkalmas berendezéssel tudja bemutatni, felhasználva
a digitális oktatás témájában megszerzett ismereteit. Ez nagyon fontos a legújabb nemzedék szempontjából, mert ezek a gyermekek sokkal nyitottabbak a vizuális hatásokra,
mint valaha.
Tantermeinkben a WIFI segítségével a tanórákon is elérhetővé válnak az online tanulás
adta lehetőségek. Tanulói tabletek lehetőséget biztosítanak arra, hogy tanulóink a tanórákon tanteremtől függetlenül használhassák eszközeiket, mind offline, mind online
tartalmak elérésére szabályozott környezetben. Ez nagymértékben segítheti őket az internetbiztonság megismerésében is.
2. Intézményi fejlesztési célok meghatározása
2.1. A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén
-

Önálló munkára nevelés - lehetőség megteremtése az egyéni ütemű tanulásra, a
differenciálásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra;

-

Együttműködésre nevelés – csoportmunkák, projektmunkák elvégzése során a
gyerekek megtanulják a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást;

-

Kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra nevelés - az informatika a kommunikáció és a média eszközeivel összefonódva megszünteti a fizikai távolságokat és
lehetővé teszi távoli személyek közvetlen kapcsolatát (felhívva a gyermekek figyelmét ezek veszélyeire is)

-

Tanulói motiváció erősítése - az átadott módszertanok segítségével a tanulók
motivációját erősíteni és fenntartani.
A pedagógus képes lesz:
o Nyílt forráskódú rendszert használni az oktatásban.
o Internetes portálok funkcióit alkalmazni;
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o A portálon megtalálható digitális online feladatgyűjtemény tartalmakat
saját óravázlatába beépíteni;
o A megjelenő modellek és összefüggések szemléltetésére, valamint a
korosztálynak megfelelő természettudományos kísérletek szimulálására
a GEOMATECH portálon található digitális tartalmak segítségével;
o Nyílt végű feladatok és a pozitív visszacsatoláson keresztül a tanulók
tanulási motivációját fenntartani
o A tanulókban felébresztheti az olvasási kedvet
o Fejleszteni a NAT által fontosnak tartott kulcskompetenciák közül az
anyanyelvi, a digitális, a szociális, az esztétikai-művészeti kulcskompetenciákat
2.2 Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása
Közvetlen célcsoport: 78 tanuló
3.a osztály - Tanító: Gulyás Valéria
4.a osztály - Tanító: Lőrinczné Földi Klára
6. c osztály – Tanító: Csontosné Csuka Erika
Közvetett célcsoport: az intézmény valamennyi tanulója és pedagógusa, a diákok szülei, a településen működő szakmai partnereink.
2.3 Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó célok
Az érintett pedagógusok felkészítése és mentorálása. Szükségesnek tartjuk a három
megvalósító kolléga részére egy továbbképzés megvalósítását a GEOMATECH programcsomaggal kapcsolatban.
2.4 Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok
-

1 db digitális tábla,

-

3 db tanári laptop,

-

35 db tanulói tablet (azért van ennyire szükség, mert a bevonni kívánt egyik
osztály létszáma 32 fő),

-

1 db digitális fényképezőgép,

-

1 db digitális videokamera (Sajnos az iskolának nincsen videokamerája, így a
digitális pedagógiai programok további terjesztése érdekében szükség van egy
komoly kamerára.)
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-

1 db akciókamera,
-

A kiválasztott tanterem felújítása, WIFI rendszer kialakítása.

2.5 Lehatárolás, szinergia
Jelenleg nincsen olyan pályázat, amely releváns lenne a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban.
2.6 A fenntarthatóságra vonatkozó cél
A pályázati felhívás előírásainak megfelelve minimum 3 évig tervezzük fenntartani a
pályázatban előírt tevékenységeket, de a digitális kompetencia fejlesztést a pedagógiai
programunkba történő beépítéssel hosszútávon kívánjuk fenntartani.
Az eredmények hasznosulását folyamatos kimeneti mérésekkel oldanánk meg, melybe
bevonnánk egy kontrollcsoportot is.
3. A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása
3.1 A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása
GEOMATECH – Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer
alsó tagozatosok számára
Célcsoport: alsó és felső tagozat
Az iskolából két matematikát tanító kolléganő korábban már elvégezte a GEOMATECH továbbképzést. A tapasztalataikat és véleményüket meghallgatva döntöttünk a
programcsomag mellett.
3.2 Adaptáció és felkészítés
A kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomag adaptálásához szükséges tevékenységek:
- A bevont pedagógusok megismerik a csomag tartalmát és felkészülnek a használatukra.
- A csomag témaköreit beillesztik saját tanmenetükbe és kidolgozzák az adaptációt.
A bevont pedagógusok felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek:
- Az érintett pedagógusok akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése, mérése.
- A képzést, továbbképzést úgy kell kiválasztani, hogy illeszkedjen a GEOMATECH digitális pedagógiai-módszertani csomag eszközeihez és a meghatározott pedagógiai célokhoz. A képzések óraszámának javasoltan és lehetőség
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szerint legfeljebb 50%-a legyen kontaktóra, a többit e-learning környezetben
kell megvalósítani.
3.3 Bevezetés és alkalmazás
A bevont pedagógusok folyamatos szakmai támogatásához, mentorálásához
az Országos szakértői névjegyzéken illetve az Országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplő szakembereket tervezzük bevonni. A pedagógusok szakmai támogatását úgy tervezzük, hogy valamennyi pedagógus számára biztosított legyen a folyamatos támogatás.
3.4 Az infrastrukturális feltételek biztosítása
- Az IKT eszközök, berendezések beszerzése a Tankerület közreműködésével.
A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelésétoktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzése a Tankerület
közreműködésével
- A tantermek alkalmassá tétele a projekt megvalósítására – routerek, kapcsolók,
elosztók, konnektorok felszerelése.
3.5 A humánerőforrás biztosításának tervezése
-

Asszisztens és a rendszergazda közös feladata a programba bevont kollégák segítése, mentorálása.

-

A rendszergazda feladata az eszközök napra készségének biztosítása.

4. Disszemináció
-

Szakmai napok: a pályázat megvalósítása során több szakmai nap (délután)
keretében kívánjuk bemutatni a többi kollégának a módszertani csomagot, majd
igyekszünk fokozatosan több osztályt bekapcsolni.

-

Tudásmegosztás az intézmények között: célunk a többi intézménnyel történő
havi szintű tudásmegosztás.

-

Nyílt napok: szülők részére nyílt napok szervezése.

A fent felsorolt disszeminációs kampányok elsődleges célja a projekt folyamatának és
eredményeinek bemutatásán túl a szemléletformálás. A digitális bevándorlók eredményes
tájékoztatása csakis szemléletformálás által érhető el. Ennek során igyekszünk nekik bemutatni mindazokat a fejlődési mérföldköveket, eredményeket, amelyeket a résztvevő tanulók a tanulási folyamatban elértek. Résztvevő pedagógusaink pedig beszámolót adhat-
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nak arról, hogy munkájukat milyen területen és mélységben tudta a pályázat során alkalmazott digitális pedagógiai módszertani eszköz megkönnyíteni, megváltoztatni.
5. Fenntarthatóság
-

Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomag beválás-vizsgálata folyamatos kimeneti mérések által, melybe bevonnánk egy kontrollcsoportot is.

-

Az iskola Pedagógiai programjának módosítása - a kiválasztott digitális pedagógiai módszertani megoldás beépítése, a módosítások véleményezése (tantestület, szülők, DÖK) és jóváhagyása a fenntartó részéről.

-

Ajánlások megfogalmazása és disszeminációja.

3. EFOP 3.2.6-16-2016-00001 - A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a
köznevelési intézményekben
Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben című projekt keretében, a Színház- és Filmművészeti Egyetem partnerintézményeként az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát alkalmazzuk a tanóraitevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a projekt alapú és az epochális tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és
tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári táborokban.

7. ZÁRADÉKOK
7.1.

Záró rendelkezések, jognyilatkozatok

Jelen Pedagógiai Programot (PP) a nevelőtestület módosította az iskolaszék, a szülői szervezet, az intézményi tanács és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.
Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus 31.
…….………………………….
Parrag Katalin
intézményvezető
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A Nevelőtestület képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a
Szekszárdi Baka István Általános Iskola – István Baka Grundschule Szekszárd Pedagógiai
Program módosítását az intézmény nevelőtestülete megismerte, véleményezte és elfogadta.
Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus 31.
………………………………..
Gulyás Valéria
a nevelőtestület képviseletében
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola – István Baka Grundschule Szekszárd diákönkormányzatának képviseletében nyilatkozom és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom,
hogy a Pedagógiai Program elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat
gyakoroltuk. A diákönkormányzat Pedagógiai Program módosítását megtárgyalta, módosítási
javaslatát elfogadja.
Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus 31.
………..……………………....
Csontosné Csuka Erika
a diákönkormányzat képviselője
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola – István Baka Grundschule Szekszárd Iskolaszéke képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai
Program elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az
iskolaszék az SzMSz módosítását megtárgyalta, a Pedagógiai Program módosítási javaslatát elfogadja.
Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus 31.
………………………………..
Ádám Beáta
az iskolaszék elnöke
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola – István Baka Grundschule Szekszárd Intézményi Tanácsának képviseletében nyilatkozom és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési
jogunkat gyakoroltuk. Az Intézményi Tanács a Pedagógiai Program módosítását megtárgyalta, módosítási javaslatát elfogadja.
Kelt: Szekszárd, 2020. augusztus 31.
………….…………………....
Tóthné Kormos Zsuzsanna
az Intézményi Tanács elnöke
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A Szekszárdi Baka István Általános Iskola – István Baka Grundschule Szekszárd Pedagógiai Program módosítását, továbbá annak mellékleteit a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szekszárdi Tankerülete megismerte, véleményezte és a mai napon jóváhagyja.
Kelt: Szekszárd, 2020. szeptember
……………………………….
Gerzsei Péter
a fenntartó képviselője
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