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Célok és feladatok
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium elsődleges céljai:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

korszerű nevelési elvek közvetítése és oktatási tartalmak elsajátíttatása tanulóinkkal
(irányadó dokumentumok: Nkt., kerettantervek);
a nevelés és tanítás során feladatunk a korszerű, követhető ismeretközlés, amelynek
leghangsúlyosabb célja az alkalmazhatóság;
mind az általános tagozaton, mind az emelt óraszámú képzéseken egységes, magas
színvonalú, az érettségi kimenetnek megfelelő követelmények teljesítése tanulóinkkal;
az osztály-és csoport szinten történő képzéseinken túl személyes, a tanulók
érdeklődésének, képességének megfelelő képzés megteremtése, amelynek egyik célja a
sikeres továbbtanulás elősegítése;
a tehetségek fejlesztése, a hátránnyal küzdő tanulóink képességeinek és készségeinek
fejlesztése, szintre hozása;
a tudás átadásában kiemelt fontosságú annak alkalmazhatósága, a gyakorlatiasság, a
tantárgyak közötti koordináció;
a tanulás tanítása, a különböző tanulási technikák elsajátíttatása tanulóinkkal;
a verbális és nonverbális kifejező készség és az alkotó kreativitás fejlesztése;
a személyiség fejlesztése, a reális önismeret kialakítása, a másság elfogadása, egymás
segítésének erősítése;
a kommunikáció fejlesztése, a vitakészség kialakítása;
a tanórán kívüli szabadidő értékes eltöltése, a tartalmas szórakozás, kikapcsolódás utáni
igény erősítése;
az egészséges életre való nevelés fontossága, a testi és lelki egészség kialakítása;
a kiegyensúlyozott életvitelre nevelés;
beilleszkedéssel vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulók mentális erősítése;
a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése, támogatása;
a felnőtté válás, a családalapítás segítése.

Fontos feladataink
o Hatékonyan együttműködni a fenntartóval, a Mohácsi Tankerületi Központtal.
o Magas színvonalon részt venni a pedagógiai-szakmai szolgáltatásban, a 2011. évi
CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban NKT), valamint a
végrehajtására vonatkozó kormány- és EMMI rendeletek szerint. Együttműködni
(írásban rögzített) a Mohácsi Tankerülethez tartozó és más szakmai szolgáltatókkal
a pedagógiai-szakmai szolgáltatás, valamint felsőoktatási intézményekkel a
pedagógus képzés területén.
o A nevelés és oktatás tekintetében célunk a magas színvonalú munka.
o Fontos feladatunk az átlátható, pontos adminisztratív munka, a tanügyi
dokumentumok rendezett és tartalmas megalkotása.
o Hagyományaink, intézményi múltunk megbecsülése, ápolása.
Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
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o
o

Egymás támogatása, segítése a kollegákkal, fokozott figyelemmel a pályakezdő
pedagógusok esetén.
Arra törekszünk, hogy megőrizzük gimnáziumunk családias légkörét, amely az egyik
erősségünk.
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1.
1.1.

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

Az iskola arculata

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium 66 éves múltra tekint vissza.
A siklósi gimnáziumot 1955-ben alapították, Táncsics Mihály nevét vette fel. Táncsics alakja
megjeleníti az iskola polgárai számára a hazaszeretetet, az elkötelezettséget, tevékenysége
példaértékű volt.
A gimnázium jelenleg évfolyamonként két osztállyal működik, illetve a kilencedik és
évfolyamon három osztályt indíthattunk.
Az 1996-tól indult a nyelvi tagozatos képzés, ahol a tanulók az angol és német nyelvet emelt
óraszámban tanulják. 1997-1998-as tanévtől emelt óraszámban informatikát is tanulnak a
gyerekek. A 2014-2015-es tanévtől humán emelt óraszámú képzés is indult. Ebben a tanévben
elindítottuk a német nemzetiségi képzést, illetve a hazafias és honvédelmi nevelés elősegítése
érdekében a gimnáziumi kadétképzést. Gimnáziumunk hagyományai és eredményei arra
ösztönöznek bennünket, hogy egyrészt őrizzük az elődök által alkotott és képviselt értékeket,
másrészt olyan korszerű, innovatív iskolát működtessünk, amely megfelel az új kihívásoknak,
elvárásoknak. Szívügyünknek tekintjük, hogy Siklós a dél-baranyai térség oktatási és szellemi
központja legyen, ápoljuk Siklós város és régiójának történelmi hagyományait.
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium fenntartója és működtetője a Mohácsi Tankerületi
Központ (Klebelsberg Központ), az iskola székhelye Siklós, Gyűdi út 2.

1.2.

Iskolánk négy fő célja és tevékenységi területe

➢ a tehetséges, bármilyen anyagi és kulturális háttérből érkező diákok képzése,
felkészítése egyetemi, főiskolai tanulmányaikra (A Táncsics a problémamegoldó
gondolkodási képességgel bíró, kreatív, érdeklődő, tanulni szerető diákok iskolája:
szociális, anyagi helyzetüktől függetlenül; külön figyelmet fordítunk a szociálisan
hátrányos helyzetű növendékeinkre);
➢ a tehetséges, bármilyen anyagi és kulturális háttérből érkező diákok képzése,
felkészítése az érettségire épülő szakképzésre;
➢ részvétel a pedagógusképzésben, partneriskolaként mentori, módszertani feladatok
ellátása;
➢ tehetséggondozó, felzárkóztató tevékenységünk.
Az iskola életében alapvetően a gyermekközpontúság dominál. Nagy hangsúlyt kap nálunk: a
gondolkodás-, a készség- és képességfejlesztés, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a
magatartásformák kialakítása. Fontos feladat a hagyományos értékek, a kulturális örökség
átadása.
Módszereinkben a legfontosabb a gondolkodtatás, a tevékenykedtetés. Feladatunknak tartjuk,
hogy tanulóink tudjanak önállóan tanulni.
Alapvető céljaink, amelyek az iskola szellemiségének alakításában döntő fontosságúak:
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➢ Törekednünk kell arra, hogy önálló döntésre képes embereket neveljünk.
➢ Folyamatos feladat az önálló döntésekkel járó felelősség tudatosítása (önmagáért és a
társaiért vállalt felelősség).
➢ Tanulóinkat tudatos értékválasztásra akarjuk megtanítani úgy, hogy tudják, a választás
felelősséggel jár és olykor kockázatos.
➢ Az összetartozás-tudat kialakítása szűkebb és tágabb értelemben is fontos feladatunk
(osztály - iskola - város - haza).
➢ Át kell adnunk az emberi humanizmusnak azon alapértékeit, amelyek más emberek
elfogadására ösztönzik tanulóinkat.
Mindezek megléte a tanár számára is fontos. Az iskola légkörének alakításában,
családiasságának, demokratizmusának biztosításában tanáraink óriási szerepet játszanak. A
színvonalas oktatás megvalósításának egyik alapja az önmagát szakmailag és pedagógiailag
folyamatosan fejlesztő pedagógusegyéniség és tanárközösség (a minimális alkalmasság részei
a következők: gyerekközpontúság, pedagógiai érzék, tolerancia, morális és tudásbeli
kifogástalanság, szakmai felkészültség).
A nagy szaktudású, a korszerű ismeretek átadásának módszereit jól ismerő, pedagógusok
tevékenysége alapján az iskola megfelel a korszerű pedagógiai követelményeknek.
A testület elismert, köztiszteletben álló (és még ma is kiemelkedő eredményeket felmutató)
tagjai a több évtizedes táncsicsos múlttal rendelkező, ma is aktív nyugdíjasok.
A hagyományos értékek őrzői és tovább vivői azok a kollégáink is, akik diákként táncsicsosok
voltak, és az egyetem elvégzése óta folyamatosan 10-20 vagy még több éve az iskola
pedagógusai.
Az értékőrzést szolgálják hagyományaink:
➢ az országos versenyeken és pályázatokon való részvétel,
➢ a tehetséggondozó szakkörök, az iskolanapok,
➢ a sportolási lehetőségek,
➢ a tömegsport rendezvényeken való nagyszámú részvétel,
➢ a minden évben megrendezésre kerülő karácsonyi műsor,
➢ a régi táncsicsos diákokkal és a nyugdíjas pedagógusokkal való folyamatos
kapcsolattartás, a tanulmányi- és az iskolaközösségért végzett munkában
kiemelkedő diákok Táncsics Aranyjelvénnyel való jutalmazása,
➢ a mazsolaavató,
➢ a témahetek, projekt- és team munkaprogramok,
➢ bálok, rendezvények, ünnepségek.
Az iskola vezetése kiemelten fontos feladatnak tartja az iskola partnereivel való jó viszonyt.
Vezetői szemléletünket a korszerű, menedzsment típusú vezetés jellemzi.
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Partneriskolai feladatrendszerünk:
Ezzel összefüggésben a következő követelményeknek kell folyamatosan eleget tennünk:
➢
➢
➢

1.3.

Folyamatos önképzéssel szinten kell tartani tudásunkat. Ebben a vezetés
maximálisan támogatja a pedagógus életpálya modellben történő előrelépést.
A diákoknak meg kell szokniuk a nyilvánosság előtti szereplést.
A diákoknak jól vezethetőnek, az előkészített és spontán aktivitásra egyaránt
képesnek kell lenniük.

Az iskola tanulói közössége

A tanulók összetétele
Az iskola tanulóit eltérő családi háttér és motiváció jellemzi. Különböző társadalmi
rétegekből érkeznek. A siklósi régió szinte valamennyi településéről van diákunk. Tanulóink
közel egyharmadának szülője vagy idősebb testvére is a Táncsicsba járt.
A tanulók neveltségi szintje, a tanulók iskolával szembeni elvárásai
Beiskolázott tanulóink egyre nagyobb számban küzdenek valamilyen tanulási- vagy
beilleszkedési nehézséggel, kiemelt figyelemre, fejlesztő foglalkozásokon való részvételre
van szükségük.
Megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznünk annak a problémának a kezelésére, hogy a
hozzánk érkező diákok közül sokan a megszokottnál kisebb mértékben rendelkeznek a
sokirányú érdeklődés, a kíváncsiság, a szükséges mértékű akaraterő igényével, a tapasztalat
és a tudás elvárható szintű tiszteletének képességével, a tolerancia, a kapcsolatteremtő
technikák, a társasági érintkezés szabályainak ismeretével és betartásának igényével. Ez az
ingerszegény környezet hatásának lehet a következménye.
Ugyanakkor nőtt a gyerekek érdekérvényesítésre vonatkozó igénye, és változtak az
iskolával, a tanárokkal és az egymással szembeni elvárásaik. A tapasztalt hiányosságok és
változások nagy része „kortünet”, más részeinek mélyebb társadalmi eredetű gyökerei
vannak.
Ennek tükrében úgy látjuk, hogy az iskolának és a nevelőmunkának napjainkban
meghatározó szerepe van az értékrend és a szokások alakításában, a tanuláshoz való viszony
javításában, az igényesség szintjének emelésében, az aktivitás tárgyának, irányának
alakításában.
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Az iskolaválasztás motivációja
A pályaválasztást a gimnáziumi tanulmányok kezdetén elsősorban a szülői ház, a szülők
ambíciója, másodsorban a tantárgyakhoz-tanárokhoz való viszony, harmadsorban a kortárs
csoportok hatása motiválja.
A végzősök, érettségizők esetében a továbbtanulás megtervezésekor, a pályaválasztáskor
első helyre kerül az iskolában az egyes tárgyakból elért eredményekből, valamint a család
anyagi lehetőségeiből következő reális lehetőség.
A felsőoktatásba való bekerülés nehezebbé válásával a továbbtanulásért folyó munka
feszítettsége nő. A napi készülés után fennmaradó idő egyelőre elfolyni látszik a
hétköznapok tevékenységei közepette.
A Diákönkormányzat működése (Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel
rendje)
A Diákönkormányzat a törvényi előírások szerint működik, saját SZMSZ-szel rendelkezik.
A tanulói öntevékenység több területen is tapasztalható (sport, rendezvények, faliújság).
Annak ellenére, hogy a diákok iskolai és iskolán kívüli tevékenységei és programjai kitöltik
szabadidejüket, igénylik az iskolai szervezésű programokat. A célirányos közös tevékenység
következtében nagyobb konfliktusoktól mentesnek mondható mind a tanár-diák, mind az
egy évfolyamon, illetve azonos tagozaton tanuló diákok egymás közti kapcsolata.
Iskolánk fontosnak tartja és támogatja az autonóm, együttműködni képes diákszervezetet. A
jól működő DÖK segít a belső élet harmonikusabbá tételében. A hasznos programok
kínálása, értelmes tevékenységek kialakítása az iskolának is érdeke, ha az harmonizál a
pedagógiai program egészével. A diákok megtanulhatják, elsajátíthatják a demokratikus
döntési, véleményezési mechanizmusokat, az együttélés és együttgondolkodás
játékszabályait. Hiszünk az önszerveződés erejében, a közösen kialakított
iskolafilozófiában.
A Diákönkormányzat képviselői valamennyi iskolai dokumentum módosítása során
lehetőséget kapnak annak áttanulmányozására és írásos véleményezésére.
➢ Kérdéseiket személyesen tehetik fel.
➢ Javaslataikat írásban elküldhetik az intézményvezetőnek.
➢ Javaslatot tehetnek új dokumentumok létrehozására.

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós Gyűdi út 2

10

Pedagógiai Program

Képzési kínálatunk

1.4.

Gimnáziumi - négy évfolyamos képzés, évfolyamonként két osztályban
➢
➢
➢
➢
➢
➢

emelt óraszámú angol nyelvi
emelt óraszámú német nyelvi
német nemzetiségi képzés
honvéd-kadét képzés
emelt óraszámú humán
általános képzésű tanulói csoportok.

Képzési rendszerünk

1.5.

Általában osztálykeretben, kivéve:
➢
➢
➢
➢
➢

1.6.

idegen nyelv (minden évfolyamon csoportbontásban);
matematika (lehetőség szerint csoportbontásban);
informatika (minden évfolyamon csoportbontásban);
testnevelés (nemek szerinti csoportokban);
a kilencedik évfolyamon csoportbontásban a magyar nyelv és irodalom, illetve
történelem

Az iskola meglévő kapcsolatrendszere

Az iskola kapcsolatai az oktatási intézményekkel, hivatalokkal
➢ Irányító szervünk a Klebelsberg Központ, amelynek javaslatait, irányelveit követjük.
A két intézmény kapcsolatát a hagyományok és a XXI. század követelményei
határozzák meg.
➢ Az intézmény fenntartója a Mohácsi Tankerületi Központ, amely mind a nevelésioktatási folyamatokat, mind az iskola infrastrukturális megújulását támogatja.
Fontosnak tarjuk, hogy a fenntartó által megfogalmazott elvárásoknak megfeleljünk,
feladatainkat magas színvonalon teljesítsük.
➢ Az Oktatási Hivatallal és a helyi szervvel (POK) a kapcsolattartást fontosnak tarjuk.
Aktívan együttműködünk velük.
➢ A fenntartóval és az irányítása alá tartozó intézményekkel, partneri kapcsolattartásra,
együttműködésre törekszünk. A jogszabályokat betartjuk, a fenntartói/működtetői
feladatokat – lehetőség szerint – időre, pontosan megvalósítjuk.
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A szülőkkel, régi diákokkal, nyugdíjasokkal való együttműködés, kapcsolattartás formái
Az értékközvetítésben a szülők a legfontosabb partnereink. A szülőkkel fenntartott
kapcsolatunkban legfontosabb: megismertetni őket az általunk elsődleges fontosságúnak
tekintett értékekkel.
Tiszteletben tartani azt a jogukat, hogy gyermekeiket minden körülmények között védjék
és (akár elfogultan is) szeressék. A gyerekkel kapcsolatos elmarasztaló vélemény
közlésekor maximális empátiát kell tanúsítanunk.
Tudatosítanunk kell azt a tényt önmagukban, hogy a szülő más és több oldalról ismeri a
gyermekét, mint a pedagógusok. (Ezért a kialakult konfliktushelyzet okainak vizsgálatánál
körültekintően kell eljárnunk.)
Működtetjük a Szülői Munkaközösséget, melynek tagja minden osztály szülőinek néhány
(minimum egy, maximum kettő) képviselője. Fontos stratégiai partnernek tekintjük.
A Szülői Munkaközösség feladatai: a valamennyi tanulónkat vagy a tanulók valamely
csoportját érintő kérdésekben az iskola igazgatójától közvetlen tájékoztatást, illetve
alkalmanként a problémák megbeszélésére meghívást kapnak. Fenntartják az élő
kapcsolatot az egy osztályban tanító pedagógusok testülete és az osztály szülői között,
ellátva az érdekegyeztetés, a konfliktuskezelés, az együtt gondolkodás, a mozgósítás,
szükség esetén a közös segítségnyújtás feladatát.
Közreműködnek a hátrányos helyzetű tanulók támogatásában, a tehetséges tanulók
jutalmazásában, a rendezvények szervezésében.
Segítik az iskola vezetését és a tantestületet a káros szenvedélyek elleni harcban, a
különféle foglalkozások, szakmák megismertetésében.
Összehívásukra (együtt, vagy kisebb csoportokban) évi két alkalommal, az év elején és
félévkor rögzített időpontban, illetve rendkívüli esetben többször is sor kerülhet.
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium jelenlegi diákjai értékrendjének alakításában fontos
szerepük van régi diákjainknak.
Segítjük, és szívesen vesszük a jubileumi osztálytalálkozókat, számítunk az ünnepségeken,
megemlékezéseken az iskolai évfordulókon feladatvállalásukra, megjelenésükre. A
jövőben számítunk a kialakítandó emlékoldal gondozásában is aktív részvételükre.
Nyugdíjas kollégáinkat iskolánk minden közös testületi (nem a napi munkával összefüggő)
rendezvényére meghívjuk.
Kapcsolataink más intézményekkel
Célunk a jó és intenzív kapcsolat kialakítása az intézményekkel, külső partnerekkel.
Fontos számunkra, hogy a régió általános iskoláival gyümölcsöző szakmai kapcsolatot
ápoljunk, amelynek fontos része, hogy a hozzánk jelentkező tanulók előmeneteléről
visszajelzést adjunk. Az általunk szervezett versenyeken, rendezvényeken szívesen látjuk
az onnan érkező tanulókat és kollégákat. Törekszünk a nevelés és oktatás területén az
együttműködésre és partnerségre. Jellemző a kölcsönös segítségnyújtás. Összefogásra
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törekszünk. Térségi szerepünket jelzi, hogy tanuszodánk régiós feladatokat lát el.
➢ Az iskola kapcsolatot tart a megye gimnáziumaival. Az elmúlt évben jó kapcsolatot
alakítottunk ki a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziummal, amely hozzánk hasonló
helyzetben lévő intézmény, ezért úgy gondoljuk, hogy ez a kapcsolat számunkra
szakmailag ösztönző. Lényeges a pécsi gimnáziumokkal fenntartott koordinatív
kapcsolat és eszmecsere is.
➢ Említésre méltó a velünk egy épületben működő Pécsi Szakképzési Centrum Garai
Miklós Szakgimnáziumával és Szakközépiskolájával kialakított partneri kapcsolatunk.
Fontos, hogy a nálunk érettségizett és szakmát tanulni kívánó tanulók megtalálják
képzési lehetőségeiket ebben az iskolában. Így növeljük Siklós város népességmegtartó
képességét. Továbbra is fent szeretnénk tartani a jelenlegi helyzetet, amelyben az
érettségi képzést mi biztosítjuk, a szakmai képzést pedig a partner intézmény.
➢ Kapcsolatot tartunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával és háttérintézményeivel
(pl. OFI), a Kormányhivatallal, az
Oktatási Hivatallal, szaktárgyi
versenybizottságokkal, a szakmai egyesületekkel, a vizsgaközpontokkal, a tantervi
bizottságokkal, a szakmai közéletet irányító, szervező intézményekkel.
➢ Nagy súlyt helyezünk arra, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználjunk. Ennek az
a célja, hogy a pályázatok által növeljük intézményünk innovációs tevékenységét.
➢ A közösségi szolgálat szervezésével összefüggésben kiépülőben vannak kapcsolataink
számos intézménnyel. De már vannak jól működő kapcsolataink is. Ezeket a
kapcsolatokat évente, együttműködési megállapodás keretében rögzítjük. Az
intézmények, szervezetek felsorolását az éves munkaterv tartalmazza.
➢ Fontos számunkra az intenzív és jó kapcsolat a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központtal.
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2. NEVELÉSI PROGRAM
2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei,
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
2.1.1. A nevelő-oktató munka lényege
A nevelés: Az oktatás elképzelhetetlen nevelés nélkül. A társadalmi változások következtében
az iskola nagyobb mértékben veszi át a család szerepét, több olyan feladatot lát el, amelyek
eddig nem szorosan a tevékenységi körébe tartoztak. A társadalmi tevékenységnek komplex
hatásrendszere van. Legfontosabb feladatai: az értékközvetítés, mintateremtés. Fontos kiemelni
az értékteremtést és értékmentést is, mert több ízben az egyetlen olyan szereplő, amely őrzi a
hagyományokat, értékeket.
Iskolánkban a legfontosabb feladat a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek,
készségeinek kialakítása, bővítése, valamint személyiségük teljes körű fejlesztése.
A nevelés funkciói:
➢ individuális fejlesztés: A fejlesztés egyik legfontosabb feladata erősíteni, elősegíteni az
egyén fejlődését, annak tudatosítását, hogy mindenki tehetséges valamiben.
➢ közösségfejlesztés: Az ember fontos feladata, beilleszkedni a közösségbe azért, hogy
annak értékes tagjává váljon.
Ennek érdekében:
o rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal;
o igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből,
eredményeiből minél többet megismertessünk a szülőkkel, városunk érdeklődő
polgáraival;
o helyszínt és humán erőforrást biztosítunk különböző városi rendezvényekhez;
o ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városban található óvodákkal, iskolákkal,
közművelődési és egyéb intézményekkel;
o a nevelők fontos feladatuknak tartják, hogy az iskola – eddigi hagyományaihoz híven –
képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, és ilyen megmozdulások
szervezésében, lebonyolításában maga is részt vegyen.
2.1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei
A legfontosabb feladatunk, hogy tanulóinkban - szociális helyzetükre, világnézetükre, családi
hátterükre való tekintet nélkül - olyan készségeket és képességeket alakítsunk ki, melyek
felvértezik őket, hogy az életben művelt, kulturált emberként tudjanak helytállni. Fontos
számunkra az élethosszig tartó tanulás, ezért is hangsúlyos olyan ismeretek közvetítése,
melyekre biztos alapként támaszkodva tanulmányaikat folytatni tudják, megtalálják
boldogulásukat, helyüket a társadalomban, képesek legyenek a családalapításra.
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Fontosak számunkra a következő értékek:
➢ becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság;
➢ kíváncsiság és tudásvágy;
➢ tolerancia és szolidaritás;
➢ a másik ember tisztelete és a szeretni tudás;
➢ a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme;
➢ kötődés a családhoz és az iskolához;
➢ magyarság- és európaiság-tudat;
➢ önfegyelem és a másokra figyelés képessége;
➢ szorgalom és türelem a munkában;
➢ törekvés a széles körű műveltségre;
➢ reális önismeret és erre alapozott döntésképesség;
➢ vitakészség és kifejezőkészség;
➢ innovatív készség, kreativitás;
➢ törekvés az egészséges életmódra;
➢ az érték és a talmi közötti biztos választás képessége.
2.1.3. Az iskola pedagógiai tevékenységének értékrendszere
Nevelésünk meghatározó elemei azok az értékek, amelyeket a szülők, a tanulók, a fenntartó, és
a társadalom oldaláról elvárásként fogalmaznak meg. Ezen értékek közvetítői az iskola széles
partneri környezetének szereplői: a pedagógusok, a szülők, s nem utolsó sorban a formálódó
gyermeki személyiség identifikációját meghatározó kortárscsoport, akik személyes
példájukkal, tapasztalataikkal, mindennapi életvitelükkel megfelelő hatásfokban képesek
befolyásolni a velük kapcsolatban lévő tanulók magatartását, viselkedését.
Intézményi pedagógiai munkánkat a humanista erkölcsi értékek, a nemzeti tudat, a
demokratikus célok, a tanulók személyiségének fejlesztése alapján határozzuk meg.
Nevelő - oktató munkánk egészét áthatja az értékalapú szemléletközpontúság elve, mely az
emberi magatartás alapvető értékein alapul: szeretet, bizalom, empátia, igazságosság,
méltányosság, rend, szabadság, tudás, szolidaritás, egymás elfogadása, egyéniesítés
(differenciálás).
2.1.3.1. Az emberi magatartás általános értékei
Az iskola:
➢ értékrendjében emberközpontú, humanista;
➢ tanulóinak elsősorban az ember tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, s
a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük, figyelembe
véve azt, hogy a tanulót nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés;
➢ értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, valamint
az innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók
irányítani képesek majd későbbi életüket;
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➢ tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei
legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek.
2.1.3.2. Az intézményünk által kitűzött értékcélok
Fontos, hogy intézményünk folyamatosan fejlessze nevelő-oktató munkáját, melynek
középpontjában természetesen a tanuló egész személyisége és lénye áll.
Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középfokú és
felsőfokú iskolában történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon
ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését,
melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen
legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat.
Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a tanulók érdeke határoz meg,
törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására a magyar
értékszemlélet és értékrend alapján.
A szülők olyan segítő támogató iskolába küldhetik gyermekeiket, ahol biztonságban érezhetik
magukat, és a jövő kihívásainak is megfelelő intézményben tanulhatnak.
Iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. században
jogosan elvárhatónak.
Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél
szélesebb körben tegyük ismertté a városi és térségi oktatásügyben és a közéletben egyaránt.
A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az
alábbi értékekkel kapcsolatban:
➢ nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális értékrendünk
➢ az emberiség közös értékei
➢ a demokrácia és a jogállam értékei
➢ európai, humán értékek
A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát
közösségfejlesztő és ún. „önfejlesztő” magatartásának alakítását, és az ennek megfelelő
tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások
leépítésére.
A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek,
eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a családot.
2.1.4. A nevelő-oktató munka céljai, eszközei
Az iskola múltja és szelleme kötelez minket, hogy a hagyományainkat követve
továbbra is magas szintű oktatást biztosítsunk. Az iskolánk 65 éves működése alatt,
úgy gondoljuk, számtalan értékes embert adtunk a hazának. Gimnáziumunk térségi
szerepének köszönhetően volt tanítványaink aktív szerepet töltenek be egyrészt a
közéletben, másrészt hivatalokban, harmadrészt oktatási, egészségügyi és egyéb
intézményekben. Úgy gondoljuk, a régióban rang és elismerés táncsicsosnak lenni,
ezért szeretnénk e hírnevet fényesebbé tenni, értékeinket megőrizni.
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A társadalmi környezet inspiráló, másrészt elvárja, hogy modern iskolát építsünk.
Szeretnénk megfelelni a kihívásoknak, a társadalmi igényeknek, ezért olyan
használható, modern, alkalmazható ismereteket közvetítünk, mely lehetővé teszi
tanulóinknak, hogy, innovatív, a világ dolgai felé nyitott, azonban hagyományos
értékeinket megőrizni tudó polgárok legyenek. Fontos számunkra a korszerű
mobilizálható tudás, a külső gazdasági tényezőkhöz alkalmazkodni tudó fiatalok
képzése. Ennek érdekében fontosnak tartjuk környezetünk monitorozását, a változó
társadalmi követelményeknek való megfelelést. Azonban fontos számunkra
értékrendszerünk, hagyományaink megtartása.
Az oktatásunk egyik leghangsúlyosabb területe a nyelvi készségek és képességek
fejlesztése. Úgy gondoljuk, hogy a XXI. század kihívásainak azok a fiatalok tudnak
megfelelni, akik legalább egy idegen nyelvet elsajátítanak gimnáziumi tanulmányaik
során és így komplex „C” típusú nyelvvizsgát tudnak produkálni. Hangsúlyos
oktatásunkban a második nyelv oktatása is, hiszen a biztos nyelvtudást fél sikernek
tekintjük.
Az új évezred egyik új kihívása a modern és alkalmazható informatikai ismeret. Ennek
érdekében alapvető feladat olyan informatikai tudást közvetíteni, mellyel az új
kihívásoknak felelünk meg. A tehetséges tanulóknál a felhasználói ismereteken kívül
fejlesztői képességeket is kialakítunk.
Nevelő munkánk hangsúlyos eleme a szolidaritásra, elfogadásra való nevelés. Ennek
érdekében a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos partnereinket bővítjük. Úgy
gondoljuk, hogy a segítségnyújtás, a másik ember támogatása, az együttérző-képesség
kialakítása fontos feladata intézményünknek. Fontos emellett kiemelnünk azt is, hogy
a környezetvédelem, az energiatudatosság és ennek megfelelő szemléletmód
kialakítása alapvető célunk.
2.1.5. Az iskolában folyó pedagógiai eljárások formái
➢ Az iskolai oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanulók képességeit fejlesztő
tananyag mellett az általános emberi, nemzeti és európai értékek elfogadtatása, átadása
alkotja.
➢ Az iskola nevelői a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást (differenciálás)
kívánják elősegíteni különféle – e célt szolgáló – módszerek és szervezeti formák
alkalmazásával. A tanulók egyéni képességeit figyelembe vevő oktatás elsősorban a
tanulási nehézségek enyhítésében, a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban valósul
meg.
➢ Az iskolában a nevelést-oktatást – a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése
céljából – sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészíti ki a tanulók egyéni
érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodva.
➢ Az iskolában folyó nevelés és oktatás fő feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra,
kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket,
képességeket, tulajdonságokat alakítsa ki és fejlessze a tanulókban:

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós Gyűdi út 2

17

Pedagógiai Program

➢ az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz
szükséges alapvető készségeket (gondolkodási képességeket, beszéd, írás, olvasás,
matematikai képességeket);
➢ az egyéni tanulás hatékony módszereit;
➢ a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés
helyes normáit és módszereit;
➢ a kommunikáció elfogadott formáit, különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd
használatára;
➢ az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat;
➢ aktivitást az egészséges környezet kialakítására és megőrzésére;
➢ a nemzeti értékek, hagyományok valamint az anyanyelv ismeretét, megbecsülését és
tiszteletét;
➢ a család szeretetét;
➢ a gyermekek erkölcsi érzékét (etikum) és pozitív akarati tulajdonságait.
Célunk és feladatunk, hogy iskolánk végzős diákjai a kimenő szakaszok végére a kerettanterv
által az összes műveltségi területen előírt követelményeket a saját képességeik szerint
optimálisan és a későbbiekben is kimutathatóan tartós eredménnyel teljesítsék. Minden tanuló
rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé
teszik arra, hogy a következő iskolafokon megállja a helyét. Tanulóink ismerjék a kulturált
viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, s alakuljon ki bennük
elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket illetően.

2.1.5.1. A gimnáziumi képzés céljai
Olyan biztos alapokat adni a tanulóknak, amelyre a 11. évfolyamtól érdeklődési körüknek
megfelelően specializációt tudjanak választani. Ennek érdekében az első két évben
nélkülözhetetlen a szorgalom és akaraterő fejlesztése, a beszéd és vitakészség előmozdítása,
az alkotó gondolkodás fejlesztése, az ismeretek felhasználhatóságának és gyakorlatban
történő alkalmazásának előmozdítása. Oktatásunkat ezért következetes feszesség és
igényesség jellemzi, mely ebben a két évben nem ad lehetőséget a szelektálásra, ugyanis
célunk egy átfogó alkalmazható alapműveltség adása ezekben az évfolyamokban.
A gimnáziumi képzés rendszerében már a kilencedik évfolyamtól megtalálhatók az emelt
óraszámú képzések, melyek kezdettől fogva specializációt és irányt szabnak az oda
jelentkezőknek. Az emelt óraszámú nyelvi képzések az idegen nyelv fontosságát, az emelt
óraszámú informatikai képzés a fejlesztő típusú tudást, az emelt óraszámú humán képzés
pedig a humán terület tágabb és átfogóbb ismereteit segítik elő.
Az utolsó két évben (11–12. évfolyam) az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakból az emelt
szintű érettségi vizsgára is készítünk, valamint a választott pályán történő helytálláshoz
szükséges készségeket, képességeket erősítjük, a tanulócsoporthoz igazított (szükség esetén
személyre szabott) módszerekkel. Kiemelkedő szerepet kap az iskolai munka során az önálló
alkotómunka, a kreativitás, az információhordozók széles körű alkalmazása.
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Valamennyi tanulótól elvárjuk, hogy elfogadja értékrendünket, megtartsa a viselkedési
normákat.
2.1.5.2. A célokhoz kapcsolódó szerkezet
A négy évfolyamos gimnázium felépítése a következő (amely óraterveiben alkalmazkodik a
kerettantervek óraszámaihoz):
A 9. évfolyamon három (négy évfolyamos gimnáziumi) osztályt indítunk.
A felvételkor a gyerekeket érdeklődési körük szerint jelentkeztetjük: az emelt óraszámú angol
nyelvi, német nyelvi, humán, és általános képzésre. 2021-től az emelt óraszámú német
képzésünket felváltotta a német nemzetiségi tagozat, illetve az általános képzést gimnáziumi
kadét képzéssel tettük vonzóbbá.
Mindhárom osztályban
kiegyensúlyozottak.

a

9.

és

10.

évfolyamon

az

óratervek

egyenletesek,

A „nem tagozatos” jellegű, hanem emelt óraszámú osztályszervezés előnye hogy hasonló
érdeklődésű és gondolkodású gyerekek alkotnak egy-egy csoportot. Így az oktatás
hatékonyabb. A kilencedik évfolyamon az új NAT-nak megfelelő kerettantervvel (a törvényi
előírásoknak megfelelően) kezdjük az oktatást.
A 11. és a 12. évfolyamon a kerettantervek maximális kihasználásával a specializációnak
adunk teret.
Abban az esetben, ha egyes tantárgyakból az emelt szintű felkészítésre csak kevesen
jelentkeznek, a pécsi gimnáziumokkal történő jó kapcsolat lehetőségeit kihasználva
tanulóinknak lehetővé tesszük, hogy ott tudjanak hatékonyan felkészülni az adott tantárgyból.
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2.1.6. Eszközök
Felvételi és beiskolázási rendszer
A felvételi eljárás részleteit – a hatályos jogszabályoknak és az aktuális tanév rendjének
megfelelően – a honlapunkon közzétett Felvételi tájékoztatóban hozzuk nyilvánosságra.
Beiskolázási eljárás a 9. évfolyamra
Jelenleg iskolánkban a felvételi sorrendet az általános iskolai bizonyítvány 7. év végi és 8.
félévi eredményének megfelelően határozzuk meg.
Az iskola népszerűsítésének formái
Az iskola dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy erősségeinket,
lehetőségeinket megmutassuk a beiskolázási körzetünkben lévő tanulóknak. Ezért minden
évben továbbtanulási fórumokat, alkalmakat keresünk az egyes általános iskolákban,
kollégáink és diákjaink kihasználják az osztályfőnöki óra és szülőértekezletek lehetőségeit,
annak érdekében, hogy bemutassuk magunkat, ezáltal elősegítsük beiskolázásunkat.
Szórólapokat, iskolánkat bemutató kiadványokat is készítünk, melyeket eljuttathatunk az
érintettekhez. Élünk az elektronikus felületek által nyújtott lehetőségekkel (Facebook és
egyéb platformok), ezeken történő megjelenés szintén elősegíti az általános iskolások
választását. A média-megjelenéseket is kihasználjuk, melyek szintén elősegítik
beiskolázásunkat. Az általános iskolásoknak szervezett Táncsics Kupa egyrészt jó
megmérettetés, másrészt kiváló alkalom intézményünk megismerésére.
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2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskolának - mint fontos másodlagos szocializációs színtérnek - a gyermek fejlesztésében
betöltendő feladatköre az utóbbi években jelentős változáson ment keresztül. Amíg
évtizedeken át az ismeretátadó funkció állt a középpontban, addig ma a személyiségformálás
egyre nagyobb részt követel. Mindenekelőtt a családok életében bekövetkezett változások
okozták ezt az új helyzetet. A kiscsoportos, kortársi közösségek kohéziós erejének
csökkenésével a mintát adó háttértényezők is gyengültek. Mindezt végig gondolva arra a
következtetésre jutunk, hogy a gyermek személyiségfejlesztésében az iskolára egyre nagyobb
feladat hárul. Vállalni kell az ismeretátadáson, képességfejlesztésen túl a gyermeki
személyiség fejlesztését. Sikeres tevékenységünkben jelentős szerepet játszik a kötelesség-,
teljesítmény- és felelősségtudatra nevelés.
A harmonikus társadalmi együttélésnek alapvető feltétele a tolerancia. Erre a
magatartásformára való nevelésnek kiemelkedő színtere az iskola. A diákokat tanácsokkal
látjuk el, hogy képesek legyenek a megfelelő értékek kiválasztására.
2.2.1.Célok
Célunk az Nkt.-ben és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása,
elsajátíttatása, az ezekre épülő differenciálás. Új oktatásszervezési feladatok alkalmazása a
biztosíték a helyes személyiségfejlesztésre.
A tanulói személyiség „erejének”, épségének növelése (kompetencianövelő stratégia):
➢ a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb
megvalósulásának, a tanulói személyiség teljes kibontakozásának segítése;
➢ az esélyegyenlőséget és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, érdeklődését
figyelembe vevő nevelés,
o olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a
nevelési folyamatnak nemcsak tárgya, hanem alanya is,
o az egyértelmű elvárások és feladatok oly módon történő meghatározása, amely
a gyermeki, a serdülői személyiség méltóságának, önállóságának tiszteletben
tartásával párosul.

➢ A helyes életvezetés képességének kialakítása, fejlesztése;
➢ Az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása,
fejlesztése;

➢ A környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló prevenciós
feladatok, programok megvalósítására való törekvés;
➢ A közösségfejlesztő, önfejlesztő magatartásformák és tevékenységek ösztönzése,
ezzel párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások leépítése;
➢ A tanulók testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése.
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A személyiségfejlesztés folyamatában meg kell valósulnia a következő értékek
egyensúlyának:
➢ a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke),
➢ az „én” harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önbizalom, önművelés, stb.),
➢ a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia),
➢ a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás,
problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség),
➢ a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok
tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra értékeinek megbecsülése, stb.).
2.2.2. Eszközök, módszerek
A tanulók különböző szintű adottságokkal jönnek az iskolába, fejlődésük eltérő mértékű.
Feladatunk, hogy az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, az egyéb, érdeklődésüknek
megfelelő tevékenységükkel, szervezett és spontán szerzett tapasztalataikkal összhangban
minél teljesebben bontakoztathassák ki a személyiségüket. Az iskola teret ad a sokszínű
tevékenységnek, a tanulásnak, játéknak, munkának.
➢ A megfelelő állampolgárrá váláshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és
képességekkel,
➢ ismerjék saját lehetőségeiket, reális célokat tűzzenek ki, eddzék akaratukat,
➢ rendelkezzenek a harmonikus társas kapcsolatok kialakításának képességével,
➢ legyenek vállalkozó szelleműek és alkalmasak önmaguk érdekeinek érvényesítésére
és menedzselésére,
➢ törődjenek szűkebb és tágabb környezetük védelmével, a haza érdekeivel,
➢ óvják testi és lelki egészségüket.
➢ A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési,
kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez.
➢ A képzés tartalma a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a
technikára vonatkozó alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori,
fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. Ennek a tartalomnak a
feldolgozása, az összefüggéseinek a feltárása megalapozhatja a tanulók műveltségét,
világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.
➢ A személyiségformálás az osztályban tanító valamennyi pedagógus, a nevelőtestület
egészének a feladata.
➢ Legyen a tanár követelményeiben teljesítményorientált, a diákot elfogadó, annak
lehetőségeit maximálisan kibontakoztatni akaró! A tanár nem lehet hideg, elutasító,
hanem legyen melegséget sugárzó, elfogadó! Hatóerejének kulcsa: az embert szolgáló
tudása, önismerete, lélektani jártassága, morális magatartása, érzelmi hatóereje,
hitelessége. A személyiségfejlesztés alapfeladatait évről évre áthúzódóan és
ismétlődve, folyamatosan kell megoldani. Egy-egy évre fontos témákat ki lehet
emelni, és a napi feladatokat ezzel összhangban megoldani.
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➢ Van tényorientált diák, és van, aki az érzelmeket, a beleérzést helyezi előtérbe. Ha a
tanár ismeri tanítványai személyiségjegyeit, rugalmasabban, érdekesebben oktat.
➢ Fő törekvésünknek arra kell irányulnia, hogy a rendszer olyan tartalmak és közlések
kiválasztására legyen képes - erre az iskolai önállóság törvényi keretei adottak,
amelyek segítséget jelentenek a tanulóknak az említett ismeretek megszerzésében, a
folyamatos tanulásban, a végzetteknek pedig szükség esetén a gyors
munkahelyváltásban.
2.2.3. A személyiség megismerése, személyiségjegyek
A személyiség komplex egész, nem lehet csak az egyes hajlamokat, képességeket tekintetbe
venni. A képességek, adottságok egymáshoz való viszonya, a személyiségjegyekkel való
összekapcsolódás mikéntje meghatározó.
A megismerés alapvető módszere a megfigyelés, amely folyamatosan, sokszor konkrét céllal
történik. Az iskolai környezeten túl a hétköznapi körülmények közt, pl. társadalmi munka
során, tanulmányi kiránduláson. Az egyéni és csoportos beszélgetés, a régebbi
dokumentumok tanulmányozása, a kereső kérdések alapján történő felmérés, a tanulók
fogalmazása is a megismerést szolgálja. Pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges
szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények
megfogalmazása, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást.
Az alábbi feladatokat tartjuk elsődlegesnek:
A pedagógiai programunk, a nevelési, tanítási-tanulási folyamat
o adjon teret a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak,
o fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze
akaratukat,
o járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékkel történő
azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.
A tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a
középpontban.
A tanulókkal meg kell értetni, hogy az iskola miért az adott ismereteket tanítja, miért az
adott képességeket fejleszti, miért az adott magatartásjegyeket sajátíttatja el velük. A
nevelésben való részvételt csak akkor várhatjuk el tőlük, ha a célokat, követelményeket
elfogadják, azokkal azonosulnak, azok szerint igyekeznek cselekedni. Az iskola igényelje
a cselekvési szándékot, az aktív részvételt a közös célok megvalósításában.
2.2.4. Személyiségfejlesztő tevékenységek
Az alábbi, konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységeket.
Az értelem kiművelésének területén:
➢ a tanulni tudás és akarás megalapozása, tanulási motívumok és tanulási módok
megismertetése,
➢ a megismerési vágy felkeltése, az érdeklődés fejlesztése,
Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós Gyűdi út 2

23

Pedagógiai Program

➢ a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése,
➢ a tanulási életprogram fejlődésének segítése,
➢ az értelmi képességek fejlesztése (műveletek végzése, megismerés, kognitív
kommunikáció, gondolkodás, tanulás).
A segítő életmódra nevelés területén:
➢ A pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, hogy a
tanulók megismerjék és elsajátítsák a szociális viselkedés alapvető szabályait,
megértsék a szabályokat, a döntési szabadság és a felelősség szerepét! A magatartási
szabályok átláthatóak, egyértelműek legyenek!
➢ Az egyéni szociális értékrend fejlesztése érdekében olyan iskolai életrend, légkör
kialakítása, amelyben az egyének és csoportok megtapasztalhatják a kölcsönös
megértés, együttérzés, a segítőkészség előnyeit, hiányának hátrányait. Kiemelt
szerepet játszhat a közvetett hatás és élmény, pl. híres személyek (a régi és a mai
korból), irodalmi hősök megismerése.
➢ A szociális kommunikáció fejlesztése, olyan érzelmi légkör kialakítása és
fenntartása az osztályokban, ahol a pedagógus és a tanuló jól érezheti magát, a
biztonságban a tanulók optimálisan fejlődhetnek, és képessé válhatnak arra, hogy a
mai bonyolult világban minél eredményesebben érvényesüljenek.
A segítő magatartás kultúrájának kialakítása területén:
➢ Az érdekérvényesítés fejlesztése: a megosztás, osztozkodás, elosztás és megszerzés
módjainak optimális alkalmazása, a szociális kölcsönhatások gyakorlatias
megismerése, értelmezése.
➢ A segítőkészség fejlesztése segítő légkör kialakításával és fenntartásával, amelyben
a segítés elvárt és elismert viselkedés.
➢ Az együttműködés készségének kialakítása közös feladatmegoldással, olyan
tevékenységekkel, amely a segítő együttműködés által valósul meg.
➢ A versengés képességének fejlesztésekor elismerjük és megköveteljük a
szabályozottság, az esélyegyenlőség és a segítés alapszabályaink megtartását.
Gyarapítjuk a versengési lehetőségeket.
Problémamegoldás, alkotó tevékenység:
➢ Az alkotóképesség fejlesztésére fel kell tárni az alkotó tevékenységre alkalmas
tantárgyi tartalmakat, azokat kiegészíteni.
➢ A szakkörök, iskolán kívüli fórumok minél hatékonyabb kihasználására kell
törekedni.
➢ A tapasztalati alkotóképesség fejlesztését szolgáló feladatokat kell összeállítani.
➢ A problémamegoldás fejlesztésére a szabályhasználatot és szabályalkotást
fejleszteni kell, a leírt szabályok szerinti önálló, egyéni feladatmegoldásokat
rendszeressé kell tenni, a csoportoktatás lehetőségeit ki kell használni.
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2.3 Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
2.3.1.Az egészséges és kulturált életmódra nevelés
➢ A mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal, a
rendszeresség fontossága, a munka és szórakozás összehangolása.
➢ A személyes képességek fejlesztése a testi képességek révén, a testnevelési órák, a
diáksportköri élet, a városi sportolási lehetőségek kihasználásával.
➢ Az önellátási képesség, viselkedés tevékenységformáinak gyakoroltatása,
tudatosítása.
➢ A zenei befogadóképesség tudatos fejlesztése az iskolai élet minden arra alkalmas
területén (tanóra, ünnepélyek, versenyek).
➢ Az esztétikai érzék fejlesztésére képzőművészeti alkotások szemléltetése, elemzése,
az iskolai környezet szépítése, faliújság, dekorációk készítése, rendezvények.
➢ Az önkifejezési képességek bemutatása, tudatosítása, gyakorlása (előadói képesség,
szövegalkotó, improvizációs képesség).
➢ Önvédelmi képességek, egészségvédő képességek megismertetése, gyakorlása
(balesetvédelmi szokások, sérüléselhárító esések, önvédelmi fogások).
➢ Identitásvédő képesség, a realitásoknak, a mélyebb, igazabb értékeknek, távlatibb
érdekeknek megfelelő viselkedésforma kialakítása, a konfliktusok megelőzése, ill.
szakszerű megoldása, baráti segítségnyújtás a tanuló magánemberi
konfliktushelyzeteiben.
➢ Az önértékelés váljon rendszeressé, az önismeret eredményeként egyre nagyobb
sikereket érjünk el, az öröklött adottságokat ismerjék fel!
Az egészséges életmód, életvitel igényének kialakítása
Alapvető célkitűzés, hogy az egészségkultúra az általános műveltség részévé váljon.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint: „Az egészség a teljes fizikai,
mentális és társas jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. Az
egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.” (egyiptomi közmondás)
Napjainkban a holisztikus szemlélet a jellemző, mely azt feltételezi, hogy az ember testi-lelki
egészsége egymással szoros összefüggésben van, egyik változása a másikra is kihat.
Az egészségnevelés elengedhetetlen, megelőző nevelési módszer. A közösségi egészségnevelés
kiváló lehetőséget teremt a tanulók egészségmagatartásának formálására, mely ismereteket a
későbbi családi életük során kamatoztatni tudnak. De az iskolai egészségnevelés csak akkor
lehet hatékony, ha rendszeres, minden korcsoportra kiterjed, és előre tervezett.
Feladatok:
o az egészség kritériumainak megismertetése, a holisztikus szemlélet szerint.
o az egészséges életmód követelményeinek megismertetése, gyakoroltatása,
o az egészséget veszélyeztető tényezők (dohányzás, alkohol, drogok, stb.) ismertetése,
elkerülésének és megelőzésének módjai,
o a testnevelés, a sport alkalmainak szélesítése, a mozgáskultúra fejlesztése,
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o

a mentálhigiénés csoport közreműködésével, a lelki problémákkal küzdő tanulók
támogatása (családi zűrök, félresikerült szerelmek, kisebbrendűség érzése,
kudarctűrés problémái, stb.).

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet meghatározása szerint:
128. § (3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell
fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen
o az egészséges táplálkozás,
o a mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő testmozgás és az iskolai
sporttevékenység,
o a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
o a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
o a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
o a személyi higiéné területére terjednek ki.
A testi egészség kialakítása és megőrzése érdekében a következők megvalósulása szükséges:
A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2.-3. számú melléklete értelmében az iskolaorvos és
iskolavédőnő az egészség megőrzése, valamint a betegségek korai felismerése céljából,
kétévenként az alábbi szűrővizsgálatokat végzi el a tanulóknál:
o testsúly, testmagasság mérés, és standardok szerinti értékelés,
o érzékszervek működésének vizsgálata (látás, hallás),
o mozgásszervek vizsgálata,
o vérnyomásmérés,
o pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
o személyi higiéné ellenőrzése,
o pszichés, mentális problémák feltárása lehetőség szerint.
Az iskolavédőnő szerepet vállal a tanulók egészségfejlesztésében is, osztályfőnöki órák
keretében, az alábbi témákban:
o az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges életmód,
betegápolás, elsősegélynyújtás),
o A kamaszkori élettani változások, és az ehhez kapcsolódó higiénés kultúra
megismertetése a tanulókkal.
Családtervezés, fogamzásgátlás,
o A tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, a korszerű fogamzásgátló
módszerek, és azok megfelelő használatának, valamint a terhesség korai jeleinek
megismertetése a tanulókkal. Szükség szerint fogadóóra keretében egyéni tanácsadás.
Szülői szerep, csecsemőgondozás,
o A tanulók felkészítése a tudatos családtervezésre, optimális párkapcsolatra, és a későbbi
felelősségteljes gyermekvállalásra. Csecsemőgondozási műveletek (tartás-emelés,
öltöztetés, fürdetés, lázmérés, lázcsillapítás stb.) bemutatása demonstrációs baba
segítségével, gyakorlási lehetőséget biztosítva a tanulók részére.
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Önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,
o Emlő mulázs segítségével a lány tanulók részére az emlőrák tapintásos jeleinek
bemutatása, az önvizsgálat jelentőségének és a betegség korai felismerésének
hangsúlyozása.
o Fiú tanulók esetében a hererák ismertetése, és a hereönvizsgálat szükségességének
elfogadtatása.
Szenvedélybetegségek megelőzése.
Alkohol, dohányzás, drog témakörökben a kipróbálás megelőzése, ezáltal az egészség
megőrzése a cél. Valamint a tanulókat képessé tenni a megfelelő stressz kezelő módszerek
alkalmazására.
2.3.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Alapvető célkitűzés, hogy a tanulók készség szintjén sajátítsák el a laikus szintű
elsősegélynyújtás ismereteket. A gyakorlati órán megszerzett tudás alapján képesek legyenek
baleset vagy rosszul lét esetén a bajba jutott ellátását megkezdeni, valamint segítséget (mentőt)
hívni. Szükség esetén képes legyen a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit hatékonyan
alkalmazni.
A sikeres elsősegélynyújtás oktatáshoz elengedhetetlen a lehetőségekhez képest kapható
legmagasabb óraszám, valamint a kiemelt témák tanévenkénti ismétlése.
Az általános betegvizsgálat, sebellátás, vérzés csillapítás, stabil oldalfektetés, újraélesztés
oktatása demonstrációs eszközökkel (AMBU baba, kötszerek, műseb stb.) valósul meg, kis
csoportokban oktatva, így biztosítva nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlási lehetőséget is.
A téma népszerűsítése érdekében a Siklósi Mentő Állomás látogatásának meg szervezése.

2.4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatok
Az értelmező alkotóképesség fejlesztésére a szabályhasználatot és szabályalkotást fejleszteni
kell, a leírt szabályok szerinti önálló feladatmegoldásokat rendszeressé kell tenni.
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatokat
kialakítja, megteremti. Iskolánkban ezt a területet alapvető fontosságúnak tartjuk.
Lehetséges területei:
o
o
o
o

a tanórák (szaktárgyi, osztályfőnöki),
tanórán kívüli foglalkozások,
diák-önkormányzati munka,
szabadidős tevékenységek.

Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek céljai,
feladatai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak
➢ a tanuló közösségi magatartásának kialakításához,
➢ véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,
➢ a közösségi szokások, normák elfogadásához,
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➢ a másság elfogadásához,
➢ az együtt érző magatartás kialakulásához,
➢ a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.
Minden terület feladata azonos, az iskola közösen, egymást erősítve fejleszti a tanulók egyéni
képességeit, ezért kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a közösségfejlesztéssel
kapcsolatos feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie
a mindennapi munkája során. Az iskolában foglalkoztatott dolgozók és az iskolát segítő
szervezetek vezetői is közösségfejlesztő feladatot látnak el, a megjelenésével, viselkedésével,
beszédstílusával, társas kapcsolataival az intézmény valamennyi dolgozója példaként álljon a
diákok előtt.
A közösségfejlesztő tevékenységekbe az osztályfőnökök igénye szerint az iskolapszichológus
és a szociális segítő is bekapcsolódhat. Lehetőség van egy konkrét téma köré szervezett
osztályfőnöki órák tartására, vagy önkéntes alapon létrehozott csoportfoglalkozások
megtartására is.
Lehetséges területei:
o az iskolapszichológus által tartott csoportos foglalkozások, osztályfőnöki órák,
o iskolai szociális munkás által tartott csoportos foglalkozások, osztályfőnöki órák,
o tanórán kívüli elfoglaltságok, pl. önkéntes részvétel tematikus csoportfoglalkozáson.
A közösségfejlesztési feladatok megszervezésébe és lebonyolításába igény esetén bevonható az
iskolai szociális segítő, iskolapszichológus, és iskolavédőnő is.
2.4.1. A közösségfejlesztés céljai
Törekedjünk arra, hogy minden tanuló
o ismerje meg a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a közösségben való
harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek,
o ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk
nagy múltú értékeit, a hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat
kialakítását a természeti és társadalmi környezettel,
o sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek,
o vállaljon részt valamilyen módon közvetlenül is a nemzetközi kapcsolatok
ápolásában,
o váljon érzékennyé környezete állapota iránt, kapcsolódjon be közvetlen környezete
értékeinek megőrzésébe, gyarapításába,
o váljon meghatározóvá életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti
károk megelőzésére törekvés,
o tudjon társaival és a felnőttekkel az adott témáról szabatosan kommunikálni,
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o
o
o
o
o
o
o

szerezzen személyes tapasztalatot az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös
kezelése és megoldása terén,
ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető
tényezőit és ezek elkerülésének módjait,
legyen elfogadó és segítőkész a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránt, erősítse
tevékenysége a közösséghez való kötődést!
Iskolán kívüli megnyilvánulásai, tevékenységei során, mint intézményünk tanulója,
öregbítse iskolánk jó hírét, megítélését, megfelelő viselkedésével.
Vállaljon részt olyan feladatokban, programokban, eseményekben, amelyek a
közösséget és intézményünket szolgálják.
Érezze magáénak iskolánkat, érezze fontosnak a közösséget, érezze magát
idetartozónak, hasznosnak, hogy a gimnáziumunk tanulói társadalmának fontos része.
Tisztelje a közösségét (diáktársait), az intézményét, annak minden dolgozóját.

2.4.2. Közösségépítő, közösségfejlesztő hagyományok
➢ A hozzánk érkező kilencedik osztályosok számára közösség építő napot szervezünk.
Ennek célja az osztályközösség tagjainak megismerése, illetve iskolánk bemutatása.
➢ Mazsolaavató: szeptember folyamán a 9. évfolyamosoknak játékos vetélkedőt
szervezünk, amelynek célja, hogy a kilencedikes tanulók is beilleszkedjenek az
iskolaközösségbe.
➢ Karácsonyi ünnepi műsor: hagyományaink szerint a karácsonyi ünnepkört az utolsó
tanítási napon az iskola tanulóival együtt ünnepeljük. Az ünnepi műsort minden évben
a kilencedikes tanulók adják. Ennek szerepe a közösség fejlesztése az együttműködés
ösztönzése.
➢ Minden évben megrendezzük a Táncsics Napot, melynek keretében versenyt
szervezünk az iskola tanulóinak az iskola és a város hagyományait felelevenítve. A
program szerepe, hogy erősítsük a helyismeretet, az intézményhez és a városhoz való
kötődést.
➢ Témahetek: a témaheteket a tanév rendjének megfelelően jelöljük ki és bonyolítjuk.
Célunk, hogy tanulóink elmélyedjenek egy aktuális témában, és a tantárgyi koordináció
segítségével más munkaformákat felhasználva sajátítsák el az ismereteket.
A Magyar Közlönyben minden évben megjelenő – a tanév rendjéhez igazított –
témanapokat, témaheteket és a projektoktatást beépítjük a Pedagógiai Programunkba.
➢
➢
➢
➢

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét
Digitális Témahét
Fenntarthatósági Témahét
Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar
Diáksport Napja).
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Ezek a központilag meghatározott témahetek, témanapok, projektoktatás az aktuális
körülményeknek, eseményeknek, a tanulók és a pedagógusok igényeinek megfelelően
bővíthetők.
Mindezek során figyelembe vesszük a tanulók érdeklődését, hangsúlyt helyezünk a
tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére (esetlegesen külső
partnerek – szülők, szervezetek, partnerintézmények – bevonásával).
A témahetek, témanapok, projektmunkák során a hagyományos pedagógiai módszerek
mellett hangsúlyt helyezünk a differenciálásra (felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyénre
szabott feladatok), csoportmunkára, kooperatív tanítás és interaktív tananyagok
alkalmazására.
Iskolánkban alkalmazott sajátos pedagógiai módszerekkel igyekszünk lehetőséget adni
tanulóink és pedagógusaink számára, hogy nem hagyományos iskolai keretek között
(tanulmányi kirándulás, nyelvtanulás célnyelvi országokban, művészeti és kulturális
programok – színház, múzeum, kiállítás) bővíthessék ismereteiket.
➢ A digitális oktatás során nyert tapasztalatokat beépítjük az iskolai keretek között
végzett hagyományos oktatás folyamatába az IKT eszközök széleskörű
alkalmazásával. Intézményünk lehetőséget lát a digitális oktatás szélesebb körű
alkalmazására, akár a felnőtt oktatás terén, a jelentkezők felkészítésére online az
érettségi vizsgára. Folyamatosan keressük a digitális oktatás új módszereit, egyéb
lehetőségeit. A tanítási-tanulási folyamatban igyekszünk az online órák számát
növelni. Digitális tudásbázisunk anyagait folyamatosan bővítjük.
➢ Projektnapok: a projektnapok egy aktuális téma köré szervezendő, hagyományos
tudásátadástól eltérő körben lebonyolított programok. Céljuk egy adott téma
feldolgozása megszokottól eltérő módon, melynek lényeges eleme a közösség építése.
➢ Osztálykirándulások: minden évben két tanítási nap áll rendelkezésre az osztályoknak
osztálykirándulás szervezésére. Az osztályfőnökök felé elvárásként fogalmazzuk meg
ennek szervezését, hiszen az egyik legalapvetőbb közösségfejlesztő programról van
szó.
➢ Tanulmányi kirándulások: iskolánkban az angliai kirándulásnak évtizedes
hagyományai vannak. A két évenként szervezett 10 napos tanulmányút
közösségfejlesztő, illetve az angol nyelv elsajátítását és az angolszász kultúra
megismerését szolgálja.
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2.4.3. A tanórán megvalósítható közösségi feladatok
o
o
o
o
o
o
o
o

A tanulás támogatása (kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, a
tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével),
a tanulók kezdeményezéseinek segítése,
a közvetlen tapasztalatszerzés segítése,
a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatás, bírálat,
önbírálat),
kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazása a tanórákon
a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése,
a folyamatosság biztosítása, a már elért eredményekre való építés,
különböző változatos munkaformákkal a közösségi szellem, az egymásért való
felelősség erősítése.

2.4.4. A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
Iskolánk tanulóinak közösségi szerveződéseit az osztálykeretek mellett a tanórán kívüli
tevékenységrendszer (iskolai hagyományrendszer) is segíti.
Ezt az SZMSZ részletesen tartalmazza.
Iskolai szintű ünnepségeink igyekeznek kialakítani az ifjúság egészséges nemzettudatát. Főként
nemzeti ünnepeink iskolai szintű rendezvényei adnak lehetőséget a kívánt nevelési célok
eléréséhez. (az aradi vértanúk napja, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
emléknapja, az 1848-as magyar polgári forradalom és szabadságharc emlékére tartott
megemlékezés, stb.) Az ifjúság erkölcsi formálódását támogatja a karácsonyi iskolai ünnepség.
Mindezek mellett az iskola egészét érintik a 20. századi történelmi eseményekre való
emlékezések.
2.4.4.1. Öntevékeny körök, diákcsoportok:
A diákok igényei alapján évenként szerveződő, más-más felnőtt szakmai vezetésével működő
kiscsoportok.
Ilyenek pl. a szakkörök, felkészítők, felzárkóztatók, előkészítők stb.
A sportkörök, a tömegsport meghatározó módon szolgálják a közösségfejlesztés célját.
A kötetlenebb tevékenységi formák, a közösen átélt kirándulások a közösségfejlesztés kiváló
területei.
2.4.4.2. Feladatok:
➢ a pedagógus nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére,
➢ átgondolt pedagógiai irányítással biztosítsa, hogy a tevékenységek fejlesszék a
közösséget,
➢ ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés szabályait,
➢ a kooperatív együttműködéssel segítse a közösségfejlesztő, nevelő hatást,
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➢ a sokoldalú, változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás
erősítéséhez.
2.4.5. A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai
Tanulói részvétel az iskolai közéletben
Az iskolai közéletben a következők vehetnek részt:
➢ a diákok,
➢ a szülők,
➢ a pedagógusok,
➢ az iskolai alkalmazottak,
➢ egyes események, programok kapcsán az intézményi partnerek (tagintézmények,
külső partnerek, szervezetek).
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza a tanulói, a szülői, a diák-önkormányzati
jogokat, és meghatározza a pedagógusok jogait és kötelességeit is (lásd: Nemzeti köznevelésről
szóló törvény).
Az iskolánkban diákönkormányzat tevékenykedik. Működését a törvények által
meghatározottak szerint folytatja (Nemzeti köznevelésről szóló törvény, SZMSZ, Házirend, a
diákönkormányzat szabályzatai).
A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a tanulók
a diákönkormányzatot segítő pedagógussal együtt, a saját fejlettségüknek megfelelő szinten
intézik ügyeiket. A diákönkormányzat az iskolai közösségek által elfogadott elvek képviselője
is.
2.4.5.1. Célok:
➢ A diákönkormányzatnak a törvényben leírt jogait az iskola biztosítsa, egyes
területekről maguk döntsenek. A diákönkormányzat segítse és színesítse az iskolai
programokat, a diákéletet, ezáltal tartalmasabbá téve a gimnáziumi diákéveket.
➢ Tudják a tanulók, hogy közösségük hol helyezkedik el az iskola rendszerében, lássák
közösségük feladatait, értsék meg, hogy jogaik bővülése annak függvénye, hogyan
állítják teljes tevékenységüket a közösen elfogadott célok szolgálatába.
➢ A tanulók egymásra gyakorolt hatása váljon nevelőerővé.
➢ Az egyszerű, mindennapi ügyekből minél többen vállaljanak részt, ezek váljanak
közösséget és személyiséget formáló erővé. A jogaik, kötelességeik mellett kiálló,
azokért tenni akaró tanulók számának növekedése hasson a tanulótársakra.
2.4.5.2. Működés:
A diákönkormányzat működését pedagógus segíti, mint felnőtt koordinátor és tanácsadó.
A diákparlament:
o a képviseleti demokrácia meghatározott működési módja,
o legfőbb feladata a közoktatással kapcsolatos tájékoztatás.
Választott diákvezetőség (a diákok szervezésében megválasztott diákvezetők testülete):
Összetételét a diákönkormányzat alapszabálya határozza meg.
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2.4.5.3. Diáknyilvánosság:
A fórumok mellett időszakos megjelenéssel informálhat a diákújságírók által szerkesztett
diákújság és heti rendszerességgel az iskolarádió.
2.4.5.4. Kapcsolatok:
➢ más iskolák diákönkormányzataival
➢ ifjúsági szerveződésekkel
➢ regionális, országos érintkezési lehetőségek önkormányzati kulturális, művészeti, sport
illetve egyéb területeken.
➢ civil szervezetekkel
➢ az intézmény külső partnereivel
A tisztségviselők megbízatása tanulói jogviszonyuk fennállásáig szólhat.
2.4.5.5. Tisztségviselők feladatai:
o közös érdekeken alapuló célok kijelölése,
o a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok,
közösségépítő tevékenységek fejlesztése,
o a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése,
o olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a
közösség tagjaiban, és ezzel fejlődik maga a közösség,
o a közösség iránti felelősségérzet kifejlesztése,
o olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire,
értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.
o a régi/meglévő és az új hagyományok tisztelete és ápolása, állandó és alkalomszerű
programok szervezése, melyek színesebbek, tartalmasabbak, nevelő- és
élményközpontúak,
o olyan állandó vagy alkalomszerű tevékenységek szervezése, amelyek olyan fontos
értékekhez kapcsolódnak, mint a környezetvédelem, a jótékonyság, az ember- és
állatszeretet ill. –tisztelet,
o olyan közösség kialakítása, amely magáénak érzi intézményét, alulról szerveződve és
kezdeményezve akar tenni és tesz is az aktív, tartalmas, pozitív értékeket hordozó
diákéletért, tiszteletben tartva a közösség közvetlenül vagy nem közvetlenül érintett
tagjait, az intézmény szellemiségét, a programok, események céljait.
2.4.6. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő formái
A szabadidős tevékenységek olyan munkaformák köré szervezett foglalkozások, amelyek
kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémákhoz, és hatásuk nemcsak
a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskolai élet más területeire is.
A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni.
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2.4.6.1. Feladatok:
➢ jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, a tevékenységet segítő külső
szakemberekkel,
➢ a csoporton belüli kapcsolatok erősítése,
➢ a kulturális örökségek élővé tétele,
➢ az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesztése,
➢ a kölcsönösségre, az egyéni képességekre, aktivitásra való építés;
➢ tartós aktivitásra ösztönzés.
2.4.6.2. Tevékenységi formák:
➢ Osztályprogramok, iskolai rendezvények, tanulmányi kirándulások (bel- és akár
külföldön is), ünnepkörökhöz kötődő programok,
➢ iskolai vagy iskolán kívüli, más iskola által szervezett, meghirdetett versenyek, városi
programok, múzeum- és kiállítás látogatása, színház-, mozi- és hangverseny-látogatás.
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2.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka
tartalma
A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködési formái és továbbfejlesztésének lehetőségei
Intézményünk nevelő-oktató munkájának alappillére e hármas intenzív, konstruktív
együttműködése. Ez az együttes munka elképzelhetetlen empátia, bizalom és alkalmazkodó
képesség nélkül, hiszen eltérő szemszögből látják a közös munkát. A nevelés tekintetében
olykor generációs különbségeket is át kell hidalnunk, és meg kell teremteni az értékazonosság
létrejöttét.
A szülők többsége a 21. században megrendelő pozícióból vesz részt a folyamatban, ezáltal
bizonyos elvárásokkal fordulnak a pedagógusok felé. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka
azonban nem degradálódhat a szolgáltatás szintjére, ezért fontos, hogy megfelelő türelemmel és
körültekintéssel egyeztessük a megrendelői elvárásokat az általunk képviselt oktatási és morális
tartalommal. Az egyik legfontosabb feladatunk annak a bizalomnak a kiépítése, amely
feltétlenül szükséges az együttes munkához. A szülő az iskola választásával mintegy felruházta
a pedagógusokat, hogy a nevelésben társként lépjenek fel, azonban fontos leszögezni azt is, hogy
a szülő a gyermek legjobb ismerője és természetesen elfogult vele kapcsolatban. Lényeges
megadnunk a gyermek nagykorúságáig azokat az információkat, amik egyrészt törvény által
szabályozottak, másrészt elképzelhetetlenek az együtt nevelés, a gyermeki személyiség
fejlődésének és tudásának bővítése tekintetében.
Az együttes munka érdekében fontos, hogy a közös információs lehetőségeket kihasználjuk.
Egyrészt fogadóórák és szülői értekezletek keretében tájékoztatjuk a szülőket gyermekük
előmeneteléről, másrészt előzetes egyeztetés után a szülőket személyesen is fogadják tanáraink,
illetve az iskola vezetősége. Szükség esetén ezeken a megbeszéléseken más, a nevelési munkát
segítő szakembert is bevonunk a probléma megoldásának érdekében. Kihasználjuk azokat az
elektronikus utakat, amelyek a kölcsönös információáramlást erősítik. Itt az e-naplónak kiemelt
szerepe van. A szülők egyéni kóddal elérhetik az elektronikus naplót, melyben napi szinten
tájékozódhatnak gyermekük előmeneteléről. Az elektronikus napló egyben az ellenőrző könyv
szerepét is betölti.
➢ Fontosnak tartjuk a szülők tájékoztatását az általunk használt tankönyvekről,
segédanyagokról. Ügyelünk arra, hogy a tájékoztatás időben történjen, illetve
igyekszünk a szülők anyagi terheit csökkenteni.
➢ A tanuló- szülő- tanár hármas működésének legfontosabb jellemzője a
kiegyensúlyozottság és a bizalom. Úgy gondoljuk, hogy ennek alapvető feltételei a
demokratikus nevelési elvek, a korrektség és a jól működő párbeszéd.
➢ A tanórán kívüli foglalkozások mellett igyekszünk az egyéb szabadidős programok
széles és változatos lehetőségeit felvonultatni. Úgy gondoljuk, hogy a gimnáziumhoz
való érzelmi kötődés létfontosságú, valamint az oktatás hatékonyságát is segíti.
➢ A szülők legfontosabb képviseletét a szülői munkaközösség adja, melynek vezetőjét és
segítőjét a szülői fórum évenként választja. Nagyon örülünk annak, hogy a Táncsics
Mihály Gimnáziumban régi hagyományai vannak a szülői munkaközösség
működésének, mely segíti és fejleszti intézményünket.
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2.5.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
A tantestület legfőbb feladata, hogy jól és hatékonyan végezze nevelői és oktatói feladatát,
amely elsősorban a pedagógiai kultúra színvonalától függ. Ehhez az szükséges, hogy a
nevelőtestület tagjai közösen megállapított és elfogadott oktatási célokat képviseljenek. Ennek
érdekében munkaközösségi értekezlet keretében a szakmai csoportok megbeszélik és értékelik
a feladatokat.
Az oktató-nevelő munka leginkább a tanórákon mérhető le, ezért az egyes tanárok óráit a
vezetőség tagjai személyesen látogatják értékelési és tapasztalatszerzési célzattal. Fontos
szerepet játszik a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztése szempontjából a tanári önfejlesztés
programja. Az iskola vezetése mellett az egész tantestület feladata a pályakezdő pedagógusok
támogatása, segítése.
Az alkalmi – belső továbbképzési céllal szervezett értekezleteken kívül – rendszeres,
munkaértekezleteken az iskola vezetősége a tanárokkal együtt értékeli az intézményen belül
folyó munkát és vázolja a további feladatokat.
A pedagógusok fontos feladata – a tanóráikkal kapcsolatos teendőiken kívül –, hogy aktív tagjai
legyenek az iskola közösségi életének, döntően meghatározva az iskola légkörének alakulását.
A pedagógus alapvető feladata a tanulók nevelése, oktatása, a tananyag átadása, a tanulók
teljesítményének ellenőrzése, értékelése.
Egyéb feladatok:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

gondoskodik a tanulók személyiségének fejlesztéséről,
segíti a tehetségek felismerését, kiteljesedését,
segíti a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását,
rendszeresen tájékoztatja a szülőt a tanuló iskolai teljesítményéről,
segíti tanítványai pályaorientációját,
elvégzi az adminisztrációs feladatokat,
aktívan részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, az iskolai rendezvényeken
ellátja az iskolai munkával kapcsolatos felügyeleteket (érettségi, OKTV, egyéb
versenyek, folyosói felügyelet stb.)
➢ szükség esetén helyettesítési feladatokat lát el.
2.5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma
Az osztályfőnök az iskolában dolgozó pedagógusok közül egy-egy osztállyal kapcsolatos
nevelési-oktatási feladatokat ellátó tanár, akit ennek a nagy pedagógiai felkészültséget,
elkötelezettséget, empátiát és pontos adminisztrációt megkövetelő feladatnak az ellátásával az
iskola igazgatója bíz meg határozott időre.
Az osztályfőnök feladatai közé tartozik a diákok alapos megismerése, a tanulókkal személyes
jellegű kapcsolat kiépítése, a tanulóközösség megismerése, valamint a tanulók egyéni, illetve a
közösséget fejlesztő tevékenysége.
Az osztályfőnök tudatosan alakítja az osztály életét az osztályfőnöki óra segítségével, illetve a
tanórán, és sok esetben iskolán kívüli programokkal.
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Az osztályfőnökre jelentősen több adminisztrációs feladat is hárul, többek között a kétszintű
érettségihez kapcsolódóan, az osztályozóvizsgák, az előrehozott érettségi vizsgák, a diákok
kötelező közösségi szolgálatának adminisztrálása során.
Az osztályfőnöki munkával összefüggő feladatok:
➢ Segíti a tanulókat a beilleszkedésben. Bevezeti őket a középiskolai életbe.
➢ A diákokkal közösen kiválasztja és megbízza az osztály diák-önkormányzati
képviselőit
➢ Folyamatosan segíti a diákokat a helyes tanulási módszerek kialakításában.
➢ Megismerteti a tanulókkal jogaikat és kötelességeiket (Házirend).
➢ Diákjaival együtt elkészíti az osztály dekorációját, közösen kialakítják az osztály
életterét.
➢ Igényességre, rendre, a környezet megóvására neveli diákjait.
➢ Folyamatosan fejleszti az osztályközösséget, szervezi, irányítja annak életét.
➢ Osztályszintű rendezvényeket szervez, pl. karácsonyi ajándékozás, megemlékezések.
➢ Ha lehetséges, osztálykirándulást szervez az osztállyal közösen.
➢ Bekapcsolódik az osztály részvételével az iskolai rendezvények lebonyolításába: pl.
karácsony, szalagavató, ballagás stb.
➢ Megszervezi, felügyeli az évfolyamhoz kapcsolódó feladatok igényes megvalósulását,
pl. 11. évfolyamon a szalagavatóhoz és a ballagáshoz kapcsolódó feladatokat, a végzős
évfolyamon a tabló, osztálytánc, szerenád, stb. megvalósulását.
➢ Folyamatosan kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal, esetleg külső
szervezetek képviselőivel.
➢ Megfelelő kapcsolatot épít ki a szülőkkel, bevonja őket az iskolai és
osztályprogramokba.
➢ Évente többször szülői értekezletet tart. Törekszik arra, hogy ezek a megbeszélések
tényszerűek és informatívak legyenek.
➢ Együttműködik a Szülői Munkaközösség tagjaival.
➢ A diákok szüleit folyamatosan tájékoztatja gyermekük előmeneteléről.
➢ Egymásra épülő tematikával osztályfőnöki órákat tart, ezeken nagy hangsúlyt fektet a
következőkre:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

erkölcsi értékrend kialakítása,
reális önismeret kialakítása,
személyiségfejlesztés,
életvezetési modellek megalapozása,
családi életre nevelés,
a reális pályaválasztás segítése,
társadalmi normák megismertetése,
a demokrácia alapelveinek közvetítése,
hazaszeretetre nevelés,
nyitottságra, toleranciára nevelés,
az ökológiai szemlélet formálása,
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o a mindennapi élet jogi és közgazdasági kérdéseiben való gyakorlati eligazodás
segítése,
o egészséges életmódra nevelés,
o konfliktuskezelési technikák kialakítása,
o kritikus gondolkodásmód, önálló döntés képességének kialakítása.
➢ Törekszik arra, hogy meghívott előadókkal, kortárs-oktatókkal stb. érdekessé tegye az
osztályfőnöki órákat.
➢ Figyelemmel kíséri az egyes tanulók előrehaladását, fejlődését, hiányzásait.
➢ Folyamatosan visszajelzést ad a tanulónak, értékeli teljesítményét. Jutalmaz, és
szükség esetén büntet a Házirendben foglaltak alapján.
➢ Az osztállyal közösen javaslatot tesz az osztályozó értekezlet számára a tanulók
magatartás és szorgalom jegyére, a tanuló személyiségének, körülményeinek alapos
ismeretében segíti a korrekt döntések meghozatalát.
➢ A tanulók mellett áll, és segíti őket iskolai életük nagy fordulópontjainál, pl.
fakultációválasztás, osztályozó vizsgák, előrehozott érettségi vizsgák, jelentkezés az
érettségire, továbbtanulás, stb.
➢ Ifjúságvédelmi feladatokat lát el.
➢ Kapcsolatot tart a mentálhigiénés csoport tagjaival, az iskolapszichológussal, az iskolai
szociális segítővel, az iskolavédőnővel, a fejlesztő pedagógussal és a
gyógypedagógussal. Szükség esetén hozzájuk irányítja a diákokat.
➢ Elkészíti az adminisztrációt.
➢ Napló/e-naplót, törzslapot, beírási naplót naprakészen vezeti.
➢ Bizonyítványokat pontosan kitölti.
➢ A hiányzásokat követi. vezeti.
➢ Az előrehozott érettségi vizsgákat és az ehhez kapcsolódó osztályozó vizsgákat
pontosan adminisztrálja.
➢ A kötelező közösségi szolgálat teljesítését követi, bevezeti a naplóba, törzslapra,
bizonyítványba
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2.6. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
tevékenység:
A személyiség folyamatosan átalakul, fejlődik. A deviáns életvitel kezdetének fontos jelzője
lehet, hogy a fiatal kiszorul a korábbi informális csoportokból, megváltozik (romlik) a
megítélése a formális csoportban (osztály). Sok a nehézség. A devianciának csak részben oka a
külső, társadalmi hatásoknak kitett egyén. Sok a hátrányos helyzetű tanuló.
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknál többféle ok mutatható ki.
A nehézségek megjelenésének korai szakaszában történő, több szakember együttműködésével
(pl. osztályfőnök, szaktanárok, iskolai szociális munkás, védőnő, stb.) végzett munka általában
eredményesebb a problémák megszüntetésében.
A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetén a pedagógusok kérhetik az
iskolapszichológus segítő együttműködését.
A pedagógusok igény esetén kérhetik az együttműködést az iskolai szociális segítőtől.
2.6.1.Az okok szűrése, diagnosztizálása
o a szülő elvesztése (halál, válás, állami gondozás)
o a szülő és serdülő összeütközései, a szülő helytelen bánásmódja (erőszakosság,
elhanyagolás, időhiány, túlzottan megengedő viszony, érzelmi eltávolodás)
o szociális problémák (gazdasági problémák, munkanélküliség, rokkantság, lakáskérdés
stb.)
o családi problémák (alkoholizmus, bűnözés, öngyilkosság)
o iskolai konfliktusok
o a serdülőkor sajátos egészségügyi problémái.
A családi kötelékek lazulnak, az otthoni légkör nem biztonságos, ezért megnő a diákok érzelmi
biztonság utáni vágya. A fiúk számára kevés a modern, férfias azonosulási minta. Csökken a
fiatalok aktivitása, kreativitása, a mindennapi élethelyzetekben nincs elég realitásérzékük.
A konfliktusokkal teli életszakaszban szüksége van a diáknak a válságain átsegítő, példát, irányt
adó felnőttre. A szülők mellett, sokszor helyettük - ez a feladat a pedagógusokra hárul.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek megelőzésére. A fiatalok a leginkább
veszélyeztetettek. Ebben a tevékenységben meghatározó a segítő szakemberekkel való
együttműködés.
2.6.1.1.Célok:
A rendezett és rendezetlen élet megkülönböztetése, a helyes döntés elérése. Életünk fontos
kapcsolataiban erkölcsi jogaink és kötelezettségeink megmutatása.
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2.6.1.2.Feladatok:
o A mindennapi érintkezés szabályait, formáját, az életvezetési stratégiákat a tanuló
ismerje meg.
o Jó generációs kapcsolatok kialakítása.
o A személyes viszonyokban a humánum és a kulturált érintkezés legyen a meghatározó.
o Az önfejlesztést segítse az ötletek, módszerek megosztása.
o Csökkentse a konfliktusforrásokat az egyéb értelmes lekötöttség pl. a sport, mozgás,
szakkör, stb.
o Történjen meg az érdek és érték összeütközések tudatosítása.
o Az erkölcsi érzék erősítése és folyamatos működtetése.
o Értékálló tartalmak és minták megismerése.
o Tolerancia, önkifejezés.
A személyiség súlyos torzulása esetén az Nkt. előírásait követjük.
Súlyosabb esetben együttműködés szükséges a gyermekjóléti szolgálattal, ill. a gyermekvédelmi
rendszerrel vagy kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és
hatóságokkal.
Családi, szociális körülményekből fakadó ok esetén a feltárás és a segítség kezdeményezése a
felvállalható feladat.
A deviáns magatartás, beilleszkedési zavar (tüneti) kezelése személyre szóló fejlesztés során
történik.
2.6.1.3. A nevelőmunka módszerei:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

problémalátás
ok-okozati összefüggések vizsgálata - alternatív megoldások keresése
döntés - kulturált vita - filmvita - szerepjáték - tanári közlés
a személyes példa
szoktatás - gyakoroltatás - meggyőzés - tudatosítás
szokások és értékek összevetése - közvetett ráhatás
a tematikus szakirodalom feldolgozása csoportmunkában
ellenőrzés és értékelés - jutalmazás és büntetés
szakemberek meghívása.

Megelőző és segítő pedagógiai tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítunk a tanulói
személyiségi jogok tiszteletben tartására. Az Nkt. titoktartási kötelezettségünket előíró
rendelkezését pedagógus-lelkiismeretünk szerint betartjuk.

2.7. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység
Iskolánkban rendkívül fontos szerepet kap a tehetséggondozás, a képességek felismerése és
fejlesztése, amelynek végrehajtására rendelkezésre áll a szakértelem, az elkötelezettség.
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A tehetség és képesség kibontakoztatását az alábbiak segítik:
o iskolánk biztosítja az elektronikus csatornákhoz való hozzáférést, az eszközök
használatát, a tájékozódást, információgyűjtést az interneten,
o tanácsadást biztosítunk, a pályaválasztási dokumentumokat ellenőrizzük,
tehetséggondozó szakkörökön vehetnek részt tanulóink,
o az iskola biztosítja a versenyeken való részvétel feltételeit (iskolai, megyei, területi,
országos),
o a versenyekre, vetélkedőkre egyéni és csoportos felkészülési lehetőséget nyújt,
o az iskola sportkört működtet,
o az idegen nyelvet, informatikát csoportbontásban tanítjuk (más tantárgyak
csoportbontásban való tanítása a lehetőségekhez képest).
A tehetséggondozást segítik az alábbi nem órakeretben folyó tevékenységek:
o
o
o
o
o
o
o

sportkör
énekkar
szakkörök (pl. rajz)
verseny-felkészítők
nyelvvizsga-előkészítők
érettségire felkészítő foglalkozások
rádiós műsorkészítés

A tehetségek nyomon követése:
A tehetségek felismerése a felmérések, témazárók, a napi órai munka alapján történik. Ezután a
reális adottságok és egyéni képességek tudatosítása, majd fejlesztése következik. A tanár
feladata olyan műveltségi szint elérése, ami a tanulókat képessé teszi az érettségi vizsga és a
továbbtanulás követelményeinek teljesítésére.
A tehetség gondozásában rendelkezésünkre állnak hagyományos és modern eszközök is,
amelyek a tanulási, továbbtanulási esélyeket növelik, segítséget nyújtanak a pályaválasztásban.
A kerettantervek adta időkeret szűken elég csak tehetséggondozó- és fejlesztő feladataink
teljesítésére. A diákok igen magas heti (napi) óraszáma gondot jelent. A diákok sok időt töltenek
az iskolában, időtöltésük akkor eredményes, ha szervezett foglalkozáson, programban vehetnek
részt. Ugyanakkor a sok szervezett óra kevés időt és teret enged az otthoni önálló tanulásnak,
illetve a tanuláson kívüli, de az egészséges személyiség kialakulásához nélkülözhetetlen
szabadidős programoknak, iskolán kívüli kapcsolatépítésnek. Fontos felelősségünk, hogy
diákjaink, az iskolából kikerülve ne csak szakmai karrierjük építésében érjenek el eredményeket,
hanem boldog, harmonikus és kiegyensúlyozott emberként éljék az életüket.

2.8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Tevékenységünk során követjük a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakat. Gyermekés ifjúságvédelmi feladataink megoldásában elsősorban az iskolapszichológus, az
osztályfőnökök, tanárok, és a fenntartóhoz tartozó gyermek- és ifjúságvédelmi hálózatra
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számítunk.
A tanár (osztályfőnök) figyelemmel kíséri a gyermek életmódjában, magatartásában
bekövetkező változásokat, az iskolai teljesítményét. Jelentős negatív változás esetén támogató
odafordulás jelenti a segítségnyújtás kezdetét. Ahhoz, hogy a látható probléma okát megtalálja
(családi, partner- vagy társkapcsolatai egyensúlyának felbomlása) pontos információkra van
szüksége, ami csak empatikus, megértő és elfogadó légkörben lehetséges.
A közvetlen beszélgetés, a megfigyelés, a családlátogatás eszköz lehet a problémák feltárásában
és kezelésében. Ha a valódi (pszichés, szociális) gond megismerését követően az iskolai
eszközök már nem elégségesek a gyermek érdekeinek a képviseletére, a veszélyeztetettség
megelőzésére, ill. megszüntetésére, az iskola vezetése - az osztályfőnök, valamint a gyermekés ifjúságvédelmi megbízott javaslata alapján - értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. Segítséget
kell kérni más szakembertől (orvos, pszichológus, stb.). A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
feladata a kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal és a gyermekekkel foglalkozó hatósággal.
Fokozott veszélyforrásnak tekintjük: drog, alkohol, rendezetlen családi körülmények,
munkanélküliség, stresszhelyzetek, identitásvesztés, értékátalakulás.
Három fő területe van: megelőzés, a veszélyeztetettség időben történő felismerése,
segítségnyújtás.
A megelőzés kiemelt feladat. Cél, hogy a tanulók maguk ismerjék fel a veszélyeket és találják
meg ezek elhárítására a megfelelő magatartásformákat, és képesek legyenek életük tudatos
alakítására. Ezt szolgálják az osztályfőnöki órákon bizonyos témákban tudatosan irányított
előadások, oktatófilmek, beszélgetések; szervekkel, szervezetekkel tartott kapcsolatok
(rendőrség, háziorvos - iskolaorvos, iskolavédőnő, iskolapszichológus és az óvodai- és iskolai
szociális segítő); az iskolában kialakuló kapcsolatok (baráti, tanár - diák), amelyek magukban
hordozzák a lehetőséget a szorosabb összetartásra; speciális szülői értekezletek; családdal való
kapcsolattartás.
A pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységeikben kérhetik az
iskolai szociális segítő együttműködését.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
25.§ alapján az óvodai és iskolai szociális segítő hozzájárul az intézmény prevenciós
célkitűzéseinek megvalósításához.
2.8.1. Az óvodai és iskolai szociális munkás intézményen belüli feladatai
➢ A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka
eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
➢ Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti:
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o

o
o
o

o
o

a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való
beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges kompetenciái fejlesztésében,
a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához
kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
a gyermeket a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők
észlelését és feltárását,
a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben,
valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő
konfliktus feloldásában,
prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének
kiszűrését és
a jelzőrendszer működését.

Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt
érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a szociális munka módszereivel végzi tevékenységét,
melyek az egyéni beszélgetés, a csoportos/klub foglalkozások és a közösségi foglalkozások.
2.8.1.1. Egyéni segítségnyújtás keretén belül a segítő
o tanácsadást nyújt a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő
problémák esetén, valamint az iskolában jelentkező problémák kapcsán;
o információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi, szociális ellátórendszer működéséről, ügyintézésben való
segítségnyújtás;
o lehetőség, illetve igény szerint pályaorientációs tanácsadás;
o közvetítés a szülő és a pedagógus, a gyermek és a pedagógus, a gyermek és gyermek, vagy
több szülő közötti konfliktusokban, részvétel a pedagógus-szülő, vagy gyermek-gyermek,
vagy szülő-szülő közötti megbeszélésen;
o közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez;
o pedagógusoknak konzultációs lehetőség biztosítása;
o krízisintervenció;
o egyéni tanácsadás a gyermekek, fiatalok számára, a probléma megoldásában való
segítségnyújtás.
2.8.1.2. Csoportos tevékenység keretén belül a segítő
o
o

megfigyeli a fiatalokat csoporthelyzetben pedagógus, osztályfőnök kérésére;
csoport-és klubfoglalkozást tart fiatalok számára (társas kapcsolataik építésének vagy
fejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység végzése –pl.: társasjáték klub,
érzékenyítő foglalkozások megtartása tematikus tartalommal);
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o
o

támogatja az iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek,
problémák kezelését, megoldását (pl.: agresszió, kirekesztés, bulling);
szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható egyéb szolgáltatások:
➢ pályaorientációs csoportfoglalkozás;
➢ kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása;
➢ szociometriai vizsgálat osztályközösségekben (a 9. évfolyamon –a gimnáziumi,
középiskolai tanulmányok első évében javasolt);
➢ szülői csoportok szervezése, vezetése;

o

szükség esetén segíti a pedagógusokat tudásuk bővítésében, érzékenyítés tantestületi
szinten.

2.8.1.3. Közösségi tevékenység keretén belül a segítő:
o
o
o
o
o
o
o
o

részt vesz az iskola által szervezett rendezvényeken;
kialakítja az együttműködést az iskolában dolgozó szakemberekkel, amennyiben
szükséges mentálhigiénés teamet alakít;
kialakítja az együttműködést a partnerintézményekkel;
részt vesz a szülői értekezleteken;
részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken;
a gyermek- és ifjúságvédelmi munka támogatása az iskolában;
szabadidős programok, kirándulások szervezése, illetve abban való részvétel a
gyermekek és szüleik számára;
együttműködés a köznevelési intézményen belül működő szülői szervezettel.

A veszélyeztetettség felismerésében nagy szerepe van az osztály, a diáktársak, a szülők
jelzéseinek. A szülői házzal tartott kapcsolatban fontos a szülő és az osztályfőnök közötti
szorosabb, őszinte kapcsolat, amely megengedi a problémák feltárását mindkét részről.
2.8.2. Az iskolapszichológus alapvető feladatai
A pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységeikben kérhetik az
iskolapszichológus segítő együttműködését.
A tanulók védelme leginkább a problémák korai felismerésével érhető el. Nagyon fontos, hogy
a pedagógusok legyenek érzékenyek a diákok tanulmányaiban, magatartásában, érzelmeiben
bekövetkező kismértékű változásokra is, mert így az adott diáknak megfelelő segítség nyújtása
mielőbb megvalósulhat.
A 20/2012 (VIII. 31.) „EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról” szerint
„132. § (1) A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott óvodapszichológus,
iskolapszichológus ellátja a rendelet által meghatározott feladatokat, amelyek elsődleges célja a
gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató
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munka hatékonyságának segítése.” „…a gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy
csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas
kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a
nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati kommunikációs és
esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit”.
Ezenkívül:
o tehetséggondozást végez,
o pályaválasztási tanácsadást végez,
o megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a tanuló, a tanulócsoport, és az
intézményi szervezet szintjén,
o megszervezi az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató munka, a szexuális nevelés
segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi konfliktusok és az
erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat,
o pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat végez (pl. képességvizsgálatok, tanulási
szokások, motiváció, stb.),
o megszervezi a krízistanácsadást váratlan súlyos élethelyzetekben,
o szükség esetén tovább irányítja az érintett tanulót/tanulókat a pedagógiai
szakszolgálathoz, vagy más szakellátást biztosító intézményhez.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 132. § (6) alapján az iskolapszichológus az iskola
pedagógiai programja szerint szervezett iskolai tanóra ideje alatt is végezheti a gyermek, a
tanuló részére az egyéni tanácsadást abból a célból, hogy a gyermek, a tanuló
személyiségfejlődését elősegítse.
Az iskolapszichológus továbbá:
➢ segíti a pszichológiai ismereteknek az oktatási intézményen belüli elsajátítását,
➢ kapcsolatot tart a környezetében működő iskolákban dolgozó iskolapszichológusokkal,
➢ együttműködik a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó pszichológussal az ott ellátott
tanulók ügyében,
➢ a munkája szakmai minőségbiztosításának érdekében kapcsolatot tart az
iskolapszichológus koordinátorral (aki az iskolapszichológus szakmai vezetését és
támogatását látja el) és az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis feladatait
ellátó intézménnyel.
➢ Annak érdekében, hogy a fent részletezett feladatokat elvégezhesse, az
iskolapszichológus az alábbi konkrét tevékenységeket látja el:
o hospitálás: iskolai foglalkozások, tanórák látogatása és megfigyelése,
o konzultáció, tanácsadás: egyéni vagy csoportos formában tanulóknak, szülőknek
és pedagógusoknak szakmailag indokolt témákban (pl. tematikus
csoportfoglalkozás, pszichológiai ismeretterjesztő előadás, stb.),
o csoportfoglalkozás tanulóknak (pedagógus felkérésére egyszeri/többszöri
alkalommal, illetve az iskolapszichológus által meghirdetett tematikus csoportok,
o pszichológiai állapotfelmérés (annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e a
tanuló más szakellátást nyújtó intézménybe történő delegálása),
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o

esetkonferencia szervezése, azon való részvétel (az oktatási intézmény vagy
egyéb szakintézmények kezdeményezésére; iskolai illetve iskolán kívüli
keretek között).

A rászoruló tanulók számára minden információt, segítséget megadunk, hogy csökkentsük a
helyzetükből adódó negatív hatásokat.

2.9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
Iskolánk tanulói között találhatók tanulási kudarccal küzdő diákok. Az őket segítő program az
osztályfőnök irányításával, az osztályban tanító tanárok részvételével végrehajtott személyre
szóló feladat.
A napi munka során, az első felmérések, témazáró dolgozatok révén a pedagógus képet kap
osztálya képességeiről, szorgalmáról.
Célunk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása.
Feladataink:
➢ a tanulás tanítása, a tanulás-módszertani tudás átadása,
➢ a tanulási környezet megszervezése,
➢ önmotiválás, saját attitűd meghatározása az iskolai tevékenységet és a tanulási
magatartást illetően,
➢ a figyelem, a koncentráció fejlesztésének technikáinak megismertetése,
➢ időgazdálkodás javítása,
➢ a tanulási szokások elemzése,
➢ az alapvető tanulmányi képességek felismerése, megnevezése (emlékezőképesség,
olvasástechnika, forráshasználat, lényegkiemelés, pozitív gondolkodás),
➢ beszélgetés során az "ideális" tanár, diák, osztály, iskola modell kialakítása - a nevelési
eljárások korszerűsítése, módszertani megújulás,
➢ mindenfajta követelmény egyértelmű, világos közvetítése,
➢ a tanulók kifejezőképességének hatékonyabbá tétele,
➢ az önismeret, önbecsülés, önértékelés fejlesztése.
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2.9.1. Tevékenységformák
A hatékony gondolkodási képességek (érzékelés, gondolkodás, gondolkodási sémák, a logikai
gondolkodás) fejlesztésére a szakórákon és az osztályfőnöki órákon:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

tanulási sémák és énkép elemzése,
egyénre szabott tanulási módszerek kiépítése,
a tanítás tárgyának tudatosítása,
emlékezetgyakorlatok, célszerű rögzítési módszerek alkalmazása,
a jegyzetelés és vázlatkészítés technikájának gyakoroltatása,
kis- és nagycsoportos interakciók használata,
szimulációk, szerepjátékok alkalmazása,
az indukció, dedukció gyakorlatának megismerése,
fogalmak alkalmazása speciális esetekre,
fogalmak és tények megkülönböztetésének gyakorlása,
felzárkóztató foglalkozások szervezése.

A pedagógusok a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeikben kérhetik az
iskolapszichológus és a szociális munkás segítő együttműködését is:
➢ önismereti foglalkozások tartása az iskolapszichológus által;
➢ önismereti foglalkozások tartása a szociális munkás által;
➢ mentálhigiénés programok szervezése a mentálhigiénés team tagjainak
együttműködésével (pl. iskolai védőnő, iskolai szociális munkás);
➢ pályaorientációs tevékenység (iskolapszichológus bevonásának lehetőségével).
Hatékony segítséget nyújthatnak az osztálytársak is.
➢ Ha a feltárás személyiségbeli, genetikai, idegrendszeri problémára derít fényt, külső
szakember segítségét kérjük. Ha a probléma átmeneti, a teljes regenerálódásig egyéni
tanulási programot dolgozunk ki,
➢ Ha a probléma a tananyag megértésének átlagosnál lassúbb folyamata, egyéni
korrepetálással segítünk.
➢ Ha az egyéni tanulási sebesség (a bevésés időtartama) kisebb a csoportra jellemző
átlagosnál, a tanuló hosszabb felkészülési időt kap, egyénileg ütemezzük tanulmányai
számonkérését.
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2.9.2. EFOP-3.1.5-16-2016-00001
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása elnevezésű projekt
Gimnáziumunk 3 éve vesz részt a projektben. A projekt vezetését, koordinálását az intézmény
mikro csoportja végzi.
A 2019/2020-as tanévben a projekt lezárult, annak fenntarthatósága következik. A projekttel
kapcsolatos információk a 1. számú mellékletben találhatók.
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása projekt keretében a következő tevékenységekkel segítjük a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentését, illetve a lemorzsolódás megakadályozását:
➢ Törekszünk az osztály, a kortárscsoport kirekesztő attitűdjének, negatív érzelmi
hatásainak pedagógiai kezelésére, az együttműködésre, az erőszakmentes
konfliktuskezelésre nevelésre.
➢ Fellépünk minden diszkrimináció ellen, amely iskolánk tanulóit érinti.
➢ Kiemelt figyelmet fordítunk a nevelőtestületünk tagjainak az iskolai lemorzsolódás
megelőzését támogató szervezetfejlesztésben való személyes elköteleződésének
növelésére. Közösségfejlesztő események (nevelőtestületi nap, családi nap stb.) és
műhelyeket (témafeldolgozó, módszertani, kapcsolatépítő) tervezünk és valósítunk
meg.
➢ Kiemelt figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók családjainak
megismerésére, a szülőkkel, családokkal való partneri kapcsolat kialakítására,
fejlesztésére a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében
➢ Kiemelt figyelmet fordítunk feladatellátási helyünk óvoda-iskola, illetve iskolafokok
közötti (alsó-felső tagozat, általános iskola-középiskola) partnerkapcsolati hálójának
fejlesztésére.
➢ Aktívan használjuk a korai iskolaelhagyási jelzőrendszert, emellett az adatokat
magunk is értelmezzük, saját beavatkozási protokollt dolgozunk ki.
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2.10. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
A gimnázium tanulóinak szociális-anyagi helyzete heterogén.
Célok és feladatok
Segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismereteinek elsajátítását, egyéni
ütemű fejlődését, akik
o szociális helyzetük miatt,
o családi mikrokörnyezetükből adódóan,
o iskolai körülményeikből kifolyólag,
o csonka családban élve,
o munkanélküli szülők gyermekeiként;
o átmenetileg hátrányos helyzetűek,
o új tanulók,
o tartós betegség miatt kerültek hátrányos helyzetbe.
2.10.1. Tevékenységformák
A szociális hátrányok enyhítését szolgáló lehetséges tevékenységek a következők:
➢ Olyan – költséges –kirándulást, programot, amely nem minden gyerek számára
elérhető, tanítási idő alatt nem szervezünk.
➢ Tanórán kívüli programokat az iskola nem kezdeményez, ha anyagi lehetőségei nem
teszik lehetővé minden tanuló számára a költségek fedezését.
o Olyan kedvezményeket próbálunk szerezni, amelyek hozzásegítik a
diákokat kulturális igényeik minél kevesebb költséggel járó kielégítéséhez
(színházi kapcsolatok, kirándulások).
o Pályázatokon nyert pénzzel (Út az érettségihez - ösztöndíj) a hátrányos helyzetű
tanulók támogatása.
o IKT eszközök biztosítása a családoknak a digitális oktatás idejére.
o Könyvtári tankönyvek biztosítása.
o Ingyenes, vagy kedvezményes menzai étkezés biztosítása a rászorulóknak.
o Tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórán,
családlátogatáson.
o A tartósan rossz anyagi körülmények között élő gyerek felszereléssel, ruhával
történő támogatását a szülők bevonásával megszervezzük.

2.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az esélyegyenlőségi program célja, hogy az intézmény biztosítsa az egyenlő bánásmód elvének
teljes körű érvényesülését, segítse az iskola szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének
lehetőségét. Segítse a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű
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és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményeinek javítását innovatív pedagógiai
eszközök alkalmazásával.
Az esélyegyenlőség érdekében arra törekszünk, hogy a személyes és társadalmi körülmények, a
szociális helyzet, az etnikai, vallási hovatartozás ne akadályozza a tanulót abban, hogy a
legmegfelelőbb körülmények között bontakoztathassa ki képességeit és sajátíthassa el a
tananyagot.
Fontosnak tartjuk a tolerancia, az empátia és a közösségen belüli segítségnyújtás fejlesztését.
Támogatjuk a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársakat elfogadó és segítőkész magatartást.
Céljaink megvalósulása során szem előtt tartjuk a tanulók érdekeit, személyiségük tiszteletét, az
esélyegyenlőség megteremtését és a hátrányos megkülönböztetés elkerülését.
2.11.1. Az integráció megvalósítása érdekében alkalmazott módszerek
o
a kooperatív tanulás
o
kompetencia alapú oktatás
o
heterogén csoportok létrehozása
Az esélyegyenlőség biztosításában minden pedagógus részt vesz.
o Folyamatos kommunikáció a tanuló családjával.
o Együttműködés a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel.
o A veszélyeztetettség korai kiszűrése.
o A HH és HHH tanulók és szüleik figyelmének felhívása a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás igénylésére. Az Útravaló Program meghirdetése, a
pályázati lehetőségek nyomon követése.
o Az SNI - tanulók habilitációs és rehabilitációs ellátása
o A tartósan beteg tanulók számára a szükségleteiknek megfelelő gondoskodás
biztosítása.
o Hozzájárulás a szociális problémákkal küszködő tanulók gondjainak enyhítéséhez.
o A személyiség súlyos torzulása esetén szakemberek segítségének igénybe vétele.
o Együttműködés a közoktatáshoz kapcsolódó intézményekkel és civil szervezetekkel.
2.11.2. Az esélyegyenlőséget segítő gyermek- és ifjúságvédelmi munka
o A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység során minden esetben a gyermek érdekeit
kell szem előtt tartani.
o Minden gyermeket megillet a védelem.
o Tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés.
o Tiszteletben kell tartani a törvényekben megfogalmazott gyermeki jogokat, az
adatkezelés szabályait, és védelmet kell biztosítani a tanulók számára az erőszak
minden formájával szemben.
o Fontos a prevenciós és korrekciós tevékenység, valamint a társadalmi leszakadás
megakadályozása.
o Kiemelt feladat a szociális hátrányokkal küzdők, a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM),
valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedésfejlődésnek organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (SNI) tanulók
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integrációjának biztosítása, szocializációjuk elősegítése. A tehetséges, kiemelkedő
képességű tanulók, valamint a tartósan beteg tanulók külön célcsoportot képeznek,
egyéni bánásmód, törődés illeti meg őket.
2.11.3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Olyan környezet biztosítása, amelyben a tanulók jól és biztonságban érzik magukat, védettek a
külső és belső ártalmaktól, agressziótól. Szoros kapcsolatot tartása a családdal. Szükség esetén
a szakszolgálatok segítségének igénybe vétele. A szülők tájékoztatása a törvényben
megfogalmazott szülői jogokról és kötelességekről. A törvények betartása a tanulók adatainak
továbbításánál és az adatkezelésnél. Az iskolai teljesítmény mérésénél, értékelésénél a tanuló
fejlődésének, képességeinek, készségeinek figyelembe vétele. Hozzájárulás az iskolai kudarcok
csökkentéséhez.
Kiemelt feladatok:
o helyes önismeret és énkép kialakítása,
o hatékony gyermek-és ifjúságvédelem,
o fogadóóra tartása, elérhetőség,
o részvétel szülői értekezleten,
o hátránykompenzáció és prevenció, intervenció, korrekció,
o családlátogatás, környezettanulmány,
o foglalkozás deviáns tanulókkal,
o szakemberhez delegálás,
o a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása, szociális hátrányaik
kompenzálása, oktatási sikerességük javítása,
o együttműködés az iskolai jelzőrendszer tagjaival (iskolaorvos, védőnő, stb.),
o veszélyeztetett tanulók gondozása,
o átmeneti –és tartós nevelésbe vett tanulók és nevelőcsaládjaik gondozása,
o a hiányzás fokozott figyelemmel kísérése,
o diszkriminációmentes oktatás-nevelés,
o empatikus, elfogadó, befogadó és toleráns légkör, inkluzív szemlélet megteremtése,
o szociális kompetenciák fejlesztése,
o individuális szükségletekre épülő oktatás – nevelés,
o egyéni és kiscsoportos képességfejlesztés, egyéni fejlesztési terv alapján,
o drog prevenció,
o önkéntes munka segítése, koordinálása,
o szociális-, anyagi támogatás: normatív-, étkeztetési támogatás,
o segítő -, mentálhigiénés beszélgetés diákokkal,
o magántanulók gondozása,
o ösztöndíj-kérelmek továbbítása,
o kapcsolattartás társ- és segítő intézményekkel (gyermekjóléti szolgálat, nevelési
tanácsadó, drogambulancia, gyámhivatal stb.),
o pályaorientáció (szervezés, diákok kísérése pályaválasztási tanácsadóba),
o osztályfőnöki órák tartása (szeptemberben meghatározott témák szerint),
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o
o
o
o
o
o
o

esetmegbeszélés kollégákkal,
beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdők segítése,
pályázatfigyelés, pályázatírás,
fegyelmi tárgyalásokon való részvétel,
az igazolatlan hiányzók, gondozása,
folyamatos továbbképzés, szabadidős programok szervezése,
bukott, tanköteles tanulók mentorálása.

2.11.4. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje
A tanulók jogai:
Személyesen vagy képviselőik útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyenek
az érdekeiket érintő döntésekben.
Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítsanak minden
kérdésről,
o az őket nevelő és oktató pedagógus munkájáról,
o az iskola működéséről,
o tájékoztatást kapjanak a személyüket és a tanulmányaikat érintő kérdésekről, valamint
e körben javaslatot tegyenek,
o kérdést intézhetnek az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és
arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kaphatnak.
A diákönkormányzat feladatköre, tevékenysége:
A tanulók érdekképviseletükre diákönkormányzatot hoznak létre.
A diákönkormányzat intézményi szintű vezetőinek azok a tanulók választhatók meg, akik ellen
fegyelmi eljárás nem folyik vagy nem folyt.
A diákönkormányzat saját SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület
hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha jogszabálysértő vagy
ellentétes az iskola SZMSZ-ével, Házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek
a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZt vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül
nem nyilatkozik.
A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt felsőfokú végzettségű és pedagógus
szakképzettségű személy segíti, akit az intézményvezető bíz meg.
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
o saját működéséről,
o hatáskörei gyakorlásáról,
o egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
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A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje az
iskola tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, a tájékoztatási rendszer
tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével, és a
tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat véleményét kötelezően ki kell kérni:
➢ Az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
➢ A Házirend elfogadása előtt.
Az iskolai diákönkormányzat a fentieken túl (lásd Nkt. 48.§ (4) bekezdés) véleményt
nyilváníthat:
o
o
o
o
o
o
o

a tanulók közösségét érintő döntések meghozatalánál,
a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
az iskolai sportkör működésének megállapításához,
az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához,
a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben.

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést és a meghívót
– ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal
megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helységeit,
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.
Évente egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani, melynek összehívását az iskola
diákönkormányzatának vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.
Ezen a diákönkormányzat vezetője és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés
óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok érvényesülésére.
A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal
nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létrehozni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A
szövetség az iskolában azonban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.
Az iskola – a fentieken túl – a tanulók szabad véleményezési jogainak érvényesítésére
diákfórumot, belső kommunikációt is szervezhet, ahol a diák vagy képviselője véleményét
bármely témában szabadon – de kulturált formában, más jogait nem sértő módon – elmondhatja.
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2.12. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, tovább
fejlesztésének lehetősége
A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai tanítás- nevelés- tanulás folyamatának három
egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés
alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom
féltől.
A szülők egyrészről, mint a „szolgáltatás” megrendelői határozott elvárásokkal fordulnak az
iskola (pedagógusok) felé, másrészről partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk gyermekük
pedagógusaival, hogy a nevelőmunkában igazi társakként dolgozhassanak.
A szülők iskolához fűződő kapcsolatában a legfontosabb elem a bizalom, a gyermek reális
ismeretétől és az érte vállalt felelősségtől vezérelt igényesség.
A szülőknek a pedagógusokhoz való viszonyát annak a tudatnak kell áthatnia, hogy a szülő a
gyermek legjobb ismerője, az érte egész életén át felelősséggel tartozó személy, és mint ilyen,
joga van (sőt, kötelessége) gyermeke mellett kiállni, benne bízni, érte szót emelni. A szülőknek
tudniuk kell, hogy az iskolaválasztással a szülő a pedagógust nevelőtársává fogadta. Ennek
minden konzekvenciáját, felelősségét viselnie kell; pontosan tudnia kell, hogy ez mire kötelezi,
és mit tesz lehetővé számára.
A szülőknek joguk van minden olyan, a gyermeküket érintő információhoz, amely kiskorú
gyermekük személyiségfejlődésével, iskolai előmenetelével kapcsolatos.
2.12.1. Szülői részvétel
Az iskolánkban tanuló diákok szülei közül osztályonként két fő vesz részt az iskolai Szülői
Munkaközösség munkájában. Ez a szervezet alkalmanként ül össze, egy-egy aktuális téma
megvitatása céljából.
A szülőkkel folytatott közvetlen információcsere fórumai az évente két alkalommal összehívott
szülői értekezlet, és tanévenként megtartott fogadóórák, amikor valamennyi szaktanárral
találkozhatnak a szülők. Az egyéni fogadóóra időpontjának megbeszélése az érintett tanár és a
szülő kompetenciája.
Évenként egy (esetleg két) alkalommal nyílt napot szervezünk az iskolánk iránt érdeklődő
általános iskolás diákok és szüleik számára.
A szülők által egyéni kóddal elérhetők az elektronikus napló információi. Az ellenőrző könyv
szerepét is az elektronikus napló tölti be.
2.12.2. Tanulói részvétel
A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok iránti
bizalom, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a pedagógusokkal kialakított
munkatársi kapcsolat. Az eredményes munkának, a tehetség kibontakozásának feltétele a jó
iskolai közérzet, a színes, változatos diákélet és a segítő-támogató pedagógusi attitűd, ill. a
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tanulói motiváció.
A táncsicsos diákok szeretnek iskolába járni. A gimnazisták szívesen töltik idejüket az
iskolában, a tornateremben, az udvaron, a tantermekben társaikkal.
Iskolánk diákönkormányzatának működését jelenleg egy pedagógus segíti.
Osztályonként két fő vesz részt a diákönkormányzat munkájában, feladata tájékoztatni
osztálytársait az őket érintő kérdésekről, döntésekről, valamint közvetíti, képviseli a többiek
véleményét az iskolai fórumon
A diákönkormányzat tagjai rendszeresen találkoznak, ahol az iskola életével kapcsolatos
problémákról mondják el véleményüket, fogalmazzák meg kéréseiket.
Az iskolai diáksport munkájába minden tanuló bekapcsolódhat, a munkát testnevelő tanárok
segítik.
A sportköri foglalkozásokat tanítás után saját ütemterv alapján szervezik.
Az együttműködés lehetőségei sokfélék.
A nemzeti ünnepeken tartott iskolai megemlékezések színesítik iskolánk életét. A városi
műsorokon is tevékeny szerepet vállal iskolánk.
2.12.3. Hagyományosnak tekinthető rendezvényeink
o A tanév első eseménye a tanévnyitó.
o Szeptember hónapban a végzős diákok rendezik a belépő osztályok „szecskaavató”
ünnepségét.
o December utolsó tanítási napján az iskola karácsonyi ünnepén a belépő osztályok
műsorral mutatkoznak be.
o Február első hetében a 11.-es diákok szervezik a végzősök szalagavató ünnepségét és
bálját.
o A Táncsics Kupa régiónk általános iskoláinak felsős diákjait hívja megmérettetésre
intézményünkbe, ahol játékos keretek között vetélkedhetnek.
o A Táncsics Nap a gimnázium diákjainak játékos vetélkedője, amelynek során bejárják
a város neves helyszíneit.
o A „Helyi Históriák” elnevezésű helytörténeti verseny, melynek résztvevői a környék
általános iskoláinak 7-8. évfolyamos tanulói.
o A tanév utolsó két rendezvénye a ballagás és a tanévzáró ünnepély. Újabb keletű
rendezvényünk a Sváb-bál. Reményeink szerint ezzel hagyományt teremtünk.
Az iskolai szintű rendezvények mellett léteznek szűkebb körben, osztálykeretben szervezett
programok, megemlékezések.
Ilyen pl. a Mikulás ünnep, az osztálykarácsony, a kirándulások szervezése, a „zöldnap”, a
szerenád, jeles történelmi eseményekről való megemlékezés az iskolarádióban.
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2.12.4. A Gimnázium külső partnerei és a kapcsolattartás formái
A külső partnerekkel folytatott együttműködésen keresztül alkalmazkodik az intézmény a
környezetéhez, szerez információkat, ismeri meg a partnerek igényeit. A partneri kapcsolatokon
keresztül lehetőség nyílik arra, hogy szélesebb körben is ismertté tegye céljait, törekvéseit.
➢ A fenntartóval az intézményvezető tartja a személyes kapcsolatot, részt vesz az
igazgatók számára tartott értekezleteken, sürgős esetben telefonon kap, ad, vagy kér
tájékoztatást.
➢ Az érettségi vizsgákat és méréseket szervező, a statisztikai adatszolgáltatást kérő
Kormányhivatallal az elektronikus rendszeren keresztül tartja a kapcsolatot.
➢ Iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerülete által
fenntartott, nem önállóan gazdálkodó, de önálló jogi személyiséggel működő
intézményegység. Fontos a napi kapcsolattartás a Tankerületi Központtal, amit az
iskola igazgatója valósít meg.
➢ A pedagógiai szakmai- és szakszolgálatokkal is kapcsolatban van az intézmény. A
szakmai szolgálattól segítséget kapunk, pl.: versenyek szervezésekor. Együttműködünk
a nyolcadikosoknak készülő pályaválasztási könyv elkészítésében.
➢ A szakszolgálatokkal, a család és gyermekjóléti szolgálat, és szociális és gyermekjóléti
szolgáltatási központ, a pedagógiai szakszolgálat a tanulási nehézségeket vizsgáló
Rehabilitációs Bizottsággal, a Gyámhivatallal, a védőnői hálózattal, a Siklósi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály, ezen belül a Pályaválasztási Tanácsadóval, elsősorban
a fejlesztő pedagógus, az utazó gyógypedagógus, az iskolapszichológus, az iskolai
szociális segítő illetve az osztályfőnökök állnak szinte napi kapcsolatban.
➢ Fontos az együttműködés a város és a környék általános iskoláival, ahonnan hozzánk
érkeznek a diákok. Az iskolavezetés tagjai rendszeresen részt vesznek az általános
iskolák által rendezett továbbtanulási szülői fórumokon, szülői értekezleten és egyéb
rendezvényeken, programokon. A tanárok is propagálják iskolánkat a diákok körében.
A felsőoktatási intézmények tájékoztatókat tartanak a végzős és az alsóbb évfolyamok
tanulói számára is.
Köznevelési törvény által a diákok számára előírt 50 órás kötelező közösségi szolgálat
megjelenésével szükségessé vált több civil szervezettel a kapcsolatfelvétel. Hivatalos
megállapodás szabályozza az együttműködésünket. Együttműködő partnereink listája az iskola
honlapján megtekinthető.
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Iskolánk kapcsolatrendszeréhez tartoznak az alábbi külső szervezetek is, melyek diákjaink
számára szerveznek programokat:
o A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Egészségfejlesztési Osztályának szakemberei foglalkozásokat tartanak az iskola által
szervezett prevenciós programokon, az egészséges életmód napokon.
o Siklósi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának szakemberei
prevenciós foglalkozásokat, bűnmegelőzési napokat szerveznek iskolánkban.
2.12.5. Iskolánk bel- és külföldi kapcsolatai
Az iskolavezetés mindig fontosnak tartotta a kétévente szervezett angliai tanulmányi utakat,
mert az idegen nyelvek oktatása kiemelt szerepet kap a pedagógiai programban. Ezeken az
utakon a tanulók anyanyelvi környezetben is fejleszthetik nyelvtudásukat, megismerhetik egy
másik nép kultúráját, nyitottabbá válnak, látókörük kitágul.

2.13. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát
segítő eszközök és felszerelések
Ügyelünk arra, hogy meglévő eszközeinket folyamatosan fejlesszük, szükség szerint bővítsük
és aktualizáljuk.
Új elemként jelentkezik a kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó programcsomagok,
eszközök, felszerelések alkalmazása. A hatályos rendeleteknek megfelelően folyamatosan
egészítjük ki felszerelési jegyzékünket.
Az intézményben: 11 osztályteremben, 6 szaktanteremben, 1 tornacsarnokban és 1
tanuszodában folyik az oktatás.
Ezekhez kapcsolódik még 1 szerverszoba, 2 szertár.
Az iskola könyvtára rendelkezik a legfontosabb kézi-és segédeszközökkel. A szak-és
szépirodalmi állományt folyamatosan és tervszerűen fejlesztjük.
Jelentős a könyvtár hanganyaga, DVD-k segítik az oktató-nevelő munkát, CD-tár áll
rendelkezésre.
Testedzési lehetőségek: a többfunkciós sportcsarnokban egyszerre három testnevelés óra
tartható.
A 2004-2005-ös tanévben bővült a kínálat a tanuszodával.
A felsoroltakon kívül a nevelő-oktató munkát segítik.
➢ a nyelvoktatáshoz nélkülözhetetlen hangzóanyagok, CD-k
➢ az intézményben történő eseményekről fénykép és videofelvételek készítéséhez
szükséges eszközök (fényképezőgép, videokamera)
➢ interaktív táblák, projektorral felszerelt tantermek
➢ internettel ellátott számítástechnikai szaktantermek
➢ évkönyv: általában kerek évfordulóra készül, a pedagógusok és tanulók közös
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munkájaként.
➢ tantermeinkben korszerű filces táblák vannak felszerelve
➢ iskolarádió működik az épületben.
➢ egyéb sportolási lehetőségek (konditerem)
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3. Helyi tanterv
3.1. Az iskolai nevelés –oktatás alapvető céljai/Kulcskompetenciák
Kulcskompetenciák: (2. számú melléklet)
A NAT az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai
sajátosságokat figyelembe véve határozza meg a tanulási területeken átívelő általános
kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez sem
köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a megszerzett
tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív polgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez, a munkához.
A kulcskompetenciák alakulása és szintje szoros összefüggésben áll a kognitív képességekkel
és a tanulók családi-szociális hátterével. Ezért fontos feladatunknak tekintjük e képességek
tudatos, tervszerű fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók a legmagasabb
kompetenciaszintet érjék el.
Ezt a célt nevelő-oktató munkánkkal, a kompetenciafejlesztés speciális módszereinek
alkalmazásával valósítjuk meg. A kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy feladata. A
kulcskompetenciák fejlesztésének lényege, hogy azokat az iskolai környezetből kilépve is
alkalmazni tudják a tanulók.

3.2. A választott kerettantervek, helyi tanterv, középszintű érettségi vizsga
témakörei
A NAT2020 előírásainak megfelelően, felmenő rendszerben kerül bevezetésre az új
kerettantervek alapján elkészített helyi tantervünk.
Ezt a következő módon vezetjük be:
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. sz. melléklete
NAT2020-hoz illeszkedő, az OH honlapján megjelent
Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára
Tanév / Évfolyam
2020 / 2021
2021 / 2022
2022 / 2023
2023 / 2024

9.

10.
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Így a 2023/2024-es tanévtől kezdve már az egész iskola a NAT2020-nak megfelelő helyi tanterv
szerint halad.
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. sz. melléklete szerinti oktatás:
A Gimnáziumban a törvényi előírásoknak megfelelően a miniszter által kiadott, illetve
jóváhagyott kerettantervek közül választottak a munkaközösségek tantárgyanként. A
kerettantervekben meghatározott tananyagok, óraszámok és a kerettantervekben
meghatározottakon felüli, 10 %-ban érvényesített, helyi elképzelések alapján kialakított
tantervek a Pedagógiai Program Mellékletében olvashatóak.
A választott kerettantervek az alábbi rendeletekben és azok mellékleteiben találhatóak:
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendeletben és annak mellékleteiben.
Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára. A kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló
23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei.
3.2.1. A kompetencia alapú tanítási módszerek fenntarthatósága
Minden tanévben 3 témahét kerül megvalósításra.
A témahét témáit a tanév rendjéről kiadott EMMI rendelet tartalmazza a megvalósítás idejével
egyetemben. Egy-egy témahetet rendelünk a kilencedik, a tizedik és a tizenegyedik
évfolyamhoz.
3.2.2. Kerettantervek
(3. számú melléklet)
3.2.3. A NAT2020 alapján elkészült helyi tantervek (3. számú melléklet)
A NAT2020-hoz illeszkedő, az OH honlapján megjelent Kerettanterv a gimnáziumok 9–12.
évfolyama számára kerettanterveket alkalmazza iskolánk. A kerettantervek adoptálása
megtörtént, ezek alapján minden tantárgy helyi tanterve elkészült.
3.2.3.1. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának
részletes szabályai:
A Gimnázium Pedagógiai Programjában az iskola pedagógiai profiljának megfelelően
választott, a miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervek meghatározó szerepet
töltenek be a Nemzeti alaptanterv elveinek érvényesítésében. A törvényi előírásnak
megfelelően a választott kerettantervek eleve rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi
rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak követelményeit, a
tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének feladatait, és közlik a követelmények
teljesítéséhez szükséges időkeretet is. A NAT-ban megfogalmazottak alapján a választott
kerettantervek határozzák meg iskolánkban is a fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt
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tudás mélységét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények
meghatározásához.
A Helyi Tantervben megjelölt kerettantervek az alábbi általános elvárásoknak felelnek meg:
➢ a bennük kifejeződő értékrendszer tükrözi a NAT-ban meghatározott közös értékeket;
➢ azonosíthatók bennük a NAT-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok,
kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak, továbbá a bennük foglaltak alkalmasak
ezek fejlesztésére, követésére és értékelésére;
➢ biztosítják a felkészítést az érettségi vizsgák követelményeire;
➢ segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való
foglalkozást, a sajátos nevelési igényű tanulói csoportok fejlesztését;
➢ használatuk során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási
esélyegyenlőség;
➢ útmutatásokkal szolgálnak mind a kiemelt, mind az egyes műveltségi területekhez
rendelt fejlesztési feladatok, mind a műveltségi tartalmak teljesítéséhez;
➢ kellően nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra;
➢ a gimnázium arculatára jellemzően töltik meg tanítási-tanulási tartalommal és
tevékenységekkel a rendelkezésünkre álló 10%-os szabad időkeretet.
A NAT elvei közül különösen fontosak az alábbiak:
o az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése,
o a mindennapos testnevelés elvének érvényesítése (a heti öt órából két óra kiváltható a
tanuló kérelme alapján sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt
sporttevékenységgel)
o az idegennyelv-oktatás megvalósítása (iskolánkban biztosítjuk a korábban megkezdett
idegen nyelv folytatólagos tanulását illetve második idegen nyelv felvételét)
o tehetséggondozás
o hátrányos helyzetű tanulók segítése,
o esélyegyenlőség biztosítása,
o a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának segítése (osztályfőnök,
ifjúságvédelmi-felelős, pszichológus, védőnő, fejlesztő pedagógus bevonásával
segítünk a tanulóknak, például hosszabb idősávokat jelölünk meg a feladatok
megvalósításához, tágabb kereteket adunk a tananyag elsajátításához)
o a különböző műveltségterületekbe ágyazott és tantárgyi tervekbe illesztett fejlesztő
tevékenységek, kulcskompetenciák fejlesztése: pl. a kritikus gondolkodás, a
kezdeményezőképesség,
a
problémamegoldás,
az
együttműködés,
a
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a társas tolerancia.
o Ezeken túlmenően az alábbi kulcskompetenciák fejlesztése: a tanulás kompetenciái,
kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi), digitális kompetenciák,
matematikai, gondolkodási kompetenciák, a személyes és társas kapcsolati
kompetenciák, a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság
kompetenciái, munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák.
o Médiatudatosságra nevelés. Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság
felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A
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médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és
tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a
médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére,
tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a
valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének
módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai
jelentőségével.
o A fejlesztési területek - nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így
közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban
egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a
példák érzelmi hatásának is.
E területek - összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az
oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein,
és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:
o beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési
követelményeibe, tartalmaiba;
o tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az
iskola helyi tanterve szerint;
o témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó,
egyéb iskolai foglalkozások, programok számára.
A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok
végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai
munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.
3.2.3.2. A mindennapos testnevelés szabályozása:
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja megegyezik az Nkt. 27.§ (11)
bekezdésében meghatározottakkal.
A legtöbb esetben három testnevelési órát a délelőtti órakeretben, két testnevelés órát a délutáni
órakeretben tartunk. Az a tanuló, aki megfelel a törvény által meghatározott feltételeknek,- (Nkt. 27.§
(11) c), d) pont), - mentesül a délutáni 2 óra teljesítése alól.
1.A felmentési kérelmek eljárásrendje:
a) Felmentés sportegyesületi tevékenység miatt:
Az aktuális tanítási évben szeptember 30-ig, a tanuló és gondviselője eljuttatja a felmentési
kérelmet az igazgató által megbízott testnevelő tanárhoz (Balogh Gabriella), aki 3 napon belül
az összegyűjtött igazolásokat leadja az iskolatitkárnak (Huber Andrea).
A kérelemhez csatolni kell a sportszervezet vagy egyesület igazolását.
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A gimnázium igazgatója 5 munkanapon belül határozatot hoz a tanóra alóli felmentésről a hozzá
benyújtott kérvény alapján. A határozat értelmében a tanuló a hárm délelőtti tanórán köteles részt venni,
a két délutáni tanóra alól kap felmentést.
Amennyiben a tanuló és a sportegyesület közötti kapcsolat bármilyen okból a tanév közben megszakad,
a kiskró tanuló szülője illetve a nagykrú tanuló köteles értesíteni az iskolát illetve az iskolai megbízottat
értesíteni. Az ezzel kapcslataos további határidők megegyeznek és az iskola igazgatója határozatot hoz,
amelyben előírja a mindennapos testnevelés öt órájának látogatását.
b) Felmentés egészségügyi okok miatt:
Amennyiben a tanulót a szakorvos egészségügyi okok miatt menti fel részlegesen vagy teljes
mértékben, abban az esetben a kiskorú tanuló szülője illetve a nagykorú tanuló 5 napon belül
értesíti az iskola által megbízott kollégát (Balogh Gabriella), aki az előbbiekben ismertetett
eljárásrendet követve intézkedik az ügyben.

2.

A kadét programhoz való csatlakozás eljárásrendje
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium a 2012-2022-es tanévben elindította kadét programját.
A programhoz való csatlakozás módjai:
a) A tanuló a beiskolázás idején meghirdetett módon honvéd-kadét osztályba adja be
jelentkezését és oda felvételt nyer, akkor négy évig részesül a honvédelmi alapismeretek
tantárgy oktatásában és a programhoz tartozó szabadidős elfoglaltságokban.
b) Ha a tanuló a gimnázium egyéb képzési területeire jelentkezik és nyer felvételt, abban az
esetben tud a kadét programban részt venni, ha sportegyesületi tag és a sportegyesületi
tagságának igazoló dokumentumait az 1/a pontban ismertetettek szerint benyújtja az
iskolának. Ebben az esetben a dokumentum benyújtási határideje megegyezik az 1/a
pontban leírtakkal. Az intézményvezető ezesetben előírja a tanuló számára a honvédelmi
alapismeretek tantárgy tanóráinak látogatását, amely 9.-10. évfolyamon 1-1, 11.12.évfolyamon pedig 2-2 óra. A tanuló ezenkívül látogatja az egyéb tanórán kívüli
foglalkozásokat.
c) A kadét programhoz való csatlakozás harmadik módja a következő: abban az esetben, ha
legalább 8 tanuló 10. vagy 11. évfolyamon dönt úgy, hogy csatlakozni kíván a programhoz,
módja van ezt megtenni, ha az előző tanév vagy tanévek honvédelmi ismeretek
tananyagából különbözeti vizsgát tesz.
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3.2.3.3. A választható tantárgyak, foglalkozások és ezek esetében a pedagógusválasztás
szabályai:
A kötelező órákon túl az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók – érdeklődési körüknek
megfelelően választhassanak olyan tantárgyakat, amelyeket magasabb óraszámban szeretnének
tanulni. A választható tantárgyak körébe tartoznak a kötelező és választható érettségi tárgyak.
Az igazgató minden év április 15-ig közzéteszi a szabadon választható tantárgyak jegyzékét,
továbbá tájékoztatást ad az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről. A közzétételt
megelőzően be kell szereznie a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. A
tanuló május 20-ig jelenti be a tantárggyal és a felkészülési szint választásával kapcsolatos
döntését. A bejelentés nyilatkozat formájában történik, a nyilatkozatot a tanuló és szülője is
aláírja.
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Az
átlépés feltételeit az igazgató határozza meg, az érintett szaktanár véleményének kikérésével.
A szabadon választható tantárgyak közzétételekor – amennyiben a lehetőségek engedik – az
igazgató közli, hogy kik fogják tanítani a tantárgyakat.
A választott tantárgyak esetében ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a kötelező órákon: a
tanulónak érdemjegyet kell szereznie, hiányzásait a Házirend vonatkozó szabályainak
megfelelően kell igazolnia.
A kötelezően és szabadon választott tantárgyakat és azok évfolyamonkénti óraszámait a Helyi
tanterv tartalmazzák.
Beiskolázáskor a tanulók megválaszthatják azt is, hogy milyen idegen nyelveket tanulnak első,
illetve második nyelvként. Az első idegen nyelv választásakor lehetőség szerint biztosítjuk,
hogy a tanuló által általános iskolában tanult nyelvet (angol, illetve német) folytathassa.
A fakultációs oktatás az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelően folyik.
A meghirdetett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia,
biológia, földrajz, idegen nyelvek, testnevelés, informatika, ének-zene, rajz. A 20/2012. EMMI
rendelet 15. §-a szerint szabályozott módon jár el iskolánk a választható tantárgyak esetében.
Délutáni kínálataink: tantárgyi szakkörök, fejlesztő (felzárkóztató) foglalkozások, művészeti
körök, sporttevékenységek.
Érettségi vizsgát közép- vagy emelt szinten lehet tenni.
Iskolánk az érettségi vizsgára a következő táblázat alapján vállalja a felkészítést:
Középszintű
A tantárgy neve érettségire
felkészítés
Magyar nyelv
és irodalom

igen

Matematika

igen

Helyi tantervi
Emeltszintű
követelmények
érettségire
teljesítése
felkészítés
helyi tanterv - 4 év
követelmények
igen
teljesítése
helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése
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igen

Helyi tantervi
követelmények
teljesítése
helyi tanterv - 4 év
köv. +2 óra emelt
felkészítés (11.12.
évf.)
helyi tanterv - 4 év
köv. +2 óra emelt

Pedagógiai Program

Történelem

igen

Angol
(alap
óraszám)

igen

Angol (emelt
óraszám)

igen

Német
(alap
óraszám)

igen

Német (emelt
óraszám)

igen

Informatika
(alap óraszám)

igen

Informatika
(emelt
óraszám)

igen

Földrajz

igen

Biológia

igen

Fizika

igen

Kémia

igen

Testnevelés

igen

Vizuális kultúra

igen

helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése
helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése
helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése
helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése
helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése
helyi tanterv - 3 év
követelmények
teljesítése +2 óra
felkészítés (11.12.
évf.)
helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése
helyi tanterv - 4 év
köv.
+2
óra
felkészítés (11.12.
évf.)
helyi tanterv - 4 év
köv.
+2
óra
felkészítés (11.12.
évf.)
helyi tanterv - 4 év
köv.
+2
óra
felkészítés (11.12.
évf.)
helyi tanterv - 4 év
köv.
+2
óra
felkészítés (11.12.
évf.)
helyi tanterv - 4 év
köv.
+2
óra
felkészítés (11.12.
évf.)
helyi tanterv - 4 év
köv.
+2
óra
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igen

felkészítés (11.12.
évf.)
helyi tanterv - 4 év
köv. +2 óra emelt
felkészítés (11.12.
évf.)

nem

igen

helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése

nem

igen

helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése

nem

igen

igen

igen

helyi tanterv - 4 év
követelmények
teljesítése
helyi tanterv - 2 év
köv. +2 óra emelt
felkészítés (11.12.
évf.)
helyi tanterv - 2 év
köv. +2 óra emelt
felkészítés (11.12.
évf.)

nem

igen

nem

nem

helyi tanterv - 2 év
köv. +2 óra emelt
felkészítés (11.12.
évf.)
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felkészítés
évf.)
Ének-zene

(11.12.

nem

nem
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3.2.4. A középszintű érettségi vizsga témakörei
Földrajz témakörök
1. Térképi ismeretek
2. Kozmikus környezetünk
3. A geoszférák földrajza
4. A földrajzi övezetesség
5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején
6. Világgazdaság jellemző folyamatai
7. Magyarország földrajza. Helyünk a Kárpát-medencében és Európában
8. Európa földrajza. Társadalmi gazdasági fejlődés regionális különbségei
Európában
9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői
10. Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjelei
Élő idegen nyelv – témakörök
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Életmód
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
8. Utazás, turizmus
9. Tudomány és technika
10. Gazdaság
Történelem témakörök
1. Az ókor és kultúrája
2. A középkor
3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)
5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790)
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)
8. A világháborúk kora (1914-1945)
9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)
10. A jelenkor (1945-től napjainkig)
11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek
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Magyar irodalom témakörök
1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők
2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők
3. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők
4. Művek a világirodalomból
5. Színház-és dráma
6. Az irodalom határterületei
7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom
Magyar nyelv témakörök
1. Kommunikáció
2. A magyar nyelv története
3. Ember és nyelvhasználat
4. A nyelvi szintek
5. A szöveg
6. A retorika alapjai
7. Stílus és jelentés
Matematika témakörök
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
2. Számelmélet, algebra
3. Függvények, az analízis elemei
4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria
5. Valószínűség-számítás, statisztika
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Kémia témakörök
Általános kémia:
1. Atomszerkezet
2. A periódusos rendszer
3. Kémiai kötések
4. Molekulák, összetett ionok
5. Anyagi halmazok
6. Egykomponensű anyagi rendszerek
7. Többkomponensű rendszerek
8. Kémiai átalakulások
9. Termokémia
10. 1Reakciókinetika1
11. Egyensúly
12. A kémiai reakciók típusai
13. Elektrokémia
Szervetlen kémia:
1. Hidrogén
2. Nemesgázok
3. Halogénelemek és vegyületeik
4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
6. A széncsoport elemei és vegyületeik
7. Fémek és vegyületeik
Szerves kémia:
1. A szerves vegyületek általános jellemzői
2. Szénhidrogének
3. Halogéntartalmú szerves vegyületek
4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
6. Szénhidrátok
7. Fehérjék
8. Nukleinsavak
9. Műanyagok
10. Energiagazdálkodás
Kémiai számítások
1. Az anyagmennyiség
2. Gázok
3. Oldatok, elegyek, keverékek
4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban
5. Termokémia
6. Kémiai egyensúly
7. Kémhatás
8. Elektrokémia
Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós Gyűdi út 2

69

Pedagógiai Program

Biológia témakörök
1. Bevezetés a biológiába
2. Egyed alatti szerveződési szint
3. Az egyed szerveződési szintje
4. Az emberi szervezet
5. Egyed feletti szerveződési szintek
6. Öröklődés, változékonyság, evolúció
Informatika témakörök:
1. Információs társadalom
2. Informatikai alapok – hardver
3. Informatikai alapok – szoftver
4. Szövegszerkesztés
5. Táblázatkezelés
6. Adatbázis-kezelés
7. Információs hálózati szolgáltatások
8. Prezentáció és grafika
9. Könyvtárhasználat
Fizika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mechanika
Hőtan, termodinamika
Elektromágnesség
Optika
Atomfizika, magfizika
Gravitáció, csillagászat
Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek

Testnevelés:
1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek
2. A harmonikustesti fejlődés
3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a
személyiség fejlesztésében
4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben
5. Gimnasztikai ismeretek
6. Atlétika
7. Torna
8. Zenés-táncos mozgásformák
9. Küzdősportok, önvédelem
10. Úszás
11. Testnevelési és sportjátékok
12. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
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Vizuális kultúra:
1. Alkotás
1.1. Vizuális eszközök
1.2. Tevékenységszintek
2. Befogadás
2.1. Vizuális eszközök
2.2. Tevékenységterületek

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós Gyűdi út 2

71

Pedagógiai Program

3.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának általános elvei a NAT illetve a gimnázium pedagógiai profilja alapján
A szaktanár joga, hogy a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza a
taneszközöket. Olyan nyomtatott vagy elektronikus taneszköz (tankönyv, munkafüzet, stb.)
használható, amelyet az EMMI hivatalosan is tankönyvvé nyilvánított.
A szülő hozzájárulásával és finanszírozásával egyéb taneszköz is használható az oktatás során.
A választás előtt az iskola kikéri a szülői munkaközösség véleményét.
A taneszközök kiválasztásában az állandóságra törekszünk (az alaptankönyv alkalmazásában).
Új taneszköz használatát csak az oktatás minőségét javító esetben vezetjük be.
3.3.1. A tankönyv kiválasztásának szempontjai
a célcsoport figyelembe vétele: életkori sajátosságok,
taníthatóság - tanulhatóság,
tudományosság - korszerű tartalom, elfogadható terjedelemben,
tartósság,
a helyi tantervnek, a helyi módszertani koncepciónak való megfelelés
differenciált alkalmasság:
tehetségfejlesztés, ugyanakkor az átlagos képességű tanuló számára is jó
használhatóság
o önálló iskolai munka segítése
o otthoni munka támogatása
o választékos, igényes nyelvezet, figyelemfelhívó, vonzó megjelenés.
o
o
o
o
o
o
o

Fontos szempont, hogy az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek.
3.3.2. A taneszközök és tanulmányi segédletek kiválasztásának szempontjai
o szemléletesség,
o korszerűség,
o az önálló tanulói tevékenység segítése.
A diákok a 2020-2021-es tanévtől térítésmentesen juthatnak hozzá a taneszközökhöz. Ez azt
jelenti, hogy a tanulók könyvtári kölcsönzéssel jutnak hozzá a tankönyvekhez. A diákok
kötelesek vigyázni a tartós tankönyvek állagára, és tanulmányaik végén visszaszolgáltatni
azokat az iskolai könyvtárnak. Amennyiben nem tudja visszaszolgáltatni, annak térítési díját
köteles megfizetni.
3.4. A felvétel és az átvétel helyi szabályai
Tanulói jogviszony létesítése felvétellel vagy átvétellel lehetséges. A felvétel és az átvétel
jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt.
A következő képzésekre nyerhetnek felvételt a jelentkezők: általános tantervű gimnáziumi
osztály, emelt óraszámú informatika, angol, német nyelvi, humán (magyar nyelv és irodalomSiklósi Táncsics Mihály Gimnázium
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történelem) csoportokkal.
A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján az igazgató dönt.
A felvételi rangsor számításánál figyelembe vesszük a tanuló általános iskola 7. év végi és 8.
félévi osztályzatait az alábbi tantárgyakból:
o magyar nyelv,
o magyar irodalom,
o történelem,
o matematika,
o egy idegen nyelv,
o egy szabadon választott tantárgy az alábbiak közül: fizika, kémia, biológia, földrajz
A tanulók rangsorolása átlag azonossága esetén:
Előnyben részesülnek az alábbi tanulók:
o
o
o
o
o

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
siklósi lakhelyű, illetve tartózkodású tanulók,
tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény,
művészeti tevékenység,
az iskolához való kötődés (pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe).

A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulókra vonatkozó speciális elbírálási szabályok: amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló
élni kíván a Nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogával (hosszabb
felkészülési idő, a tanuló által megszokott eszközök biztosítása, a tanuló adottságaihoz
alkalmazkodó vizsgaszervezés), a jelentkezési laphoz csatolnia kell egy erre vonatkozó
kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az iskola igazgatója a rendelkezésre álló
bizottsági vélemény alapján a kérelemről – a hatályos jogszabályok figyelembevételével
(20/2012. EMMI rendelet 68.§ (4), (5), 71.§ (3), (4). – egyedi döntést hoz határozat formájában.
A határozat tartalmazza, milyen kedvezményeket vehet igénybe a tanuló.
A felvételi eljárással kapcsolatos határidőket a tanév rendje szerint határozza meg az intézmény.
Átvételre a tanév során bármikor van lehetőség. Az átvételt az iskola igazgatója engedélyezheti
a megfelelő pedagógiai indokok, a jelentkező tanulmányi átlagának, korábbi iskoláiban szerzett
eredményeinek, magatartása értékelésének és a tantestület felkért tagjai véleményének
figyelembevételével. Az átvétel feltétele lehet különbözeti vizsga, amennyiben ezt a helyi
tantervben meghatározott tantárgyi követelmények szükségessé teszik. Egyéb esetben egyéni
segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával, illetve amennyiben a tanuló tanulmányi
eredménye nem éri el a megfelelő tantárgyi követelményeket, évfolyamismétléssel vehető át.
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3.5 A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Az igazgató a tanulót kérelmére felmentheti a kötelező
tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, fogyatékossága,
továbbá saját helyzete indokolttá teszi azt. A felmentési kérelemhez csatolni kell fogyatékosság
esetén az illetékes szakértő és rehabilitációs bizottság, magatartás és tanulási zavar esetén a
nevelési tanácsadó véleményét. A köznevelési törvény bevezette az egyéni munkarendet,
amelyet az Oktatási Hivataltól kérvényezhetnek a szülők.
A tanulók teljesítményét, előmenetelét a tanítási év közben rendszeresen érdemjegyekkel
minősítik a pedagógusok.
Az érdemjegyekről a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt rendszeresen értesítjük.
A tanulót osztályzatai, évközi teljesítménye és érdemjegyei, vagy az osztályozó vizsgán,
különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten a szaktanár,
illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján áttekinti. Abban az esetben, ha
az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér az év közben adott érdemjegyek
átlagától, a nevelőtestület felkéri az érdekelt pedagógust adjon tájékoztatást ennek okáról, és
indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a
nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján
a tanuló javára módosítja.
A továbbhaladás alapvető feltétele, hogy a tanuló évközben szerzett érdemjegyeinek átlaga
elérje a minimális 1,8-es átlagot.
Az iskolában nem tanított idegen nyelv esetében tanulóink osztályozó vizsgával (félévi, év
végi) teljesítik az előírt követelményeket.
A tanulmányok alatti vizsgát az iskolában független vizsgabizottság előtt lehet letenni.
Amennyiben iskolánkba tanuló átvételére kerül sor, és az átvételre csak különbözeti vizsga
letételével van mód, a különbözeti vizsgát iskolánkban kell letennie.
Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
javítóvizsgát tehet.
Javítóvizsgával folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról,
különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol marad, azt nem fejezi be, vagy az előírt időpontig nem
teszi le.
Ha a tanuló nem teljesíti legalább elégséges minősítéssel az évfolyamra előírt követelményeket,
tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével
folytathatja tanulmányait az is, akit fegyelmi büntetésként a tanév folytatásától eltiltottak. Az
évfolyamismétlés nem tagadható meg a tankötelezettséget teljesítő tanulótól.
Ha az iskolában nem indul olyan követelmények szerinti osztály, amelyben a tanulót
évfolyamismétlésre utasították, a tanuló tanulmányait az új követelmények szerinti osztályban
is folytathatja. Ennek eldöntése, esetleges különbözeti vizsga előírása az igazgató joga.
Az iskola igazgatója köteles a tanulót segíteni abban, hogy megkezdett tanulmányait más
iskolában folytathassa.
A tanuló év végi osztályzatait független vizsgabizottság előtt is megszerezheti. A tanuló –
kiskorú tanuló esetén a szülővel közösen – ezt a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját
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megelőző 30. napig jelentheti be írásban. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen
tantárgyból kíván vizsgát tenni.
Amennyiben a tanuló a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt kívánja letenni, azt a
bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti. Kiskorú tanuló esetén szükséges a szülői
aláírás.
Ha a tanuló tankötelezettségét egyéni munkarend szerint teljesíti, felkészítéséről a szülő
gondoskodik. Az az iskola, amellyel tanulói jogviszonyban áll, állapítja meg a tanuló
érdemjegyeit, osztályzatait és dönt a magasabb évfolyamba lépés feltételeiről. A tanulónak itt
is módja van arra, hogy tudásáról független vizsgabizottság előtt adjon számot.
A tanuló kérelmére az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két, vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt
is teljesítheti.
Ebben az esetben tanulmányi munkájának ellenőrzésére beszámoltató rendszerű oktatás
keretében kerül sor. Magasabb évfolyamon sikeres záróvizsga esetén folytathatja tanulmányait,
és tehet érettségi vizsgát.
A tanuló részére kérelemre az iskola igazgatója engedélyezheti egy, vagy több évfolyam
megismétlését abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne.
Ha a tanulónak egy tanítási évben a tanítási órákon való igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen meghaladja a kétszázötven órát és elegendő osztályzat hiányában nem
osztályozható, a nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet.
Ha a tanuló nem kötelező tanórai foglalkozásra jelentkezett, a tanítási év végéig a tanórai
foglalkozást a mulasztás tekintetében úgy kell kezelni, mintha kötelező tanórai foglalkozás
lenne.
A tanuló az egyes évfolyamok és az érettségi vizsga tanulmányi követelményeinek teljesítéséről
bizonyítványt kap.
Nem magyar állampolgárok felvételéről, a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok
beszámításáról az iskola igazgatója dönt.
A tanulói jogviszony létesítésének feltételeit az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval
(szülőjével). A különbözeti vizsga sikeressége feltétele a tanuló átvételének, illetve magasabb
évfolyamba lépésének.
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3.6. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a
tanuló magatartása szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei
3.6.1. A tanulói teljesítmények ellenőrzése és értékelése
Az értékelés céljai és követelményei mindenki számára előre ismertek.
Az értékelés célja a személyiségfejlesztés, az önértékelési képesség kialakítása, az önálló
tanulásra való képesség és igény kialakítása.
Az értékelés:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

méri a tudásszintet,
tájékoztat az elvégzett munka eredményéről, a tanuló önmagához és a társaihoz
viszonyított előre haladásáról,
motivál a kitűzött célok megvalósítására,
személyre szóló,
ösztönző hatású,
folyamatos,
objektív,
igazságos,
kiszámítható legyen.

Az érdemjegyről a tanuló és szülő folyamatosan tájékozódhat a KRÉTA Iskolai Alaprendszer
felületén.
Értékeljük, hogy a tanuló hol tart a tantervi követelmények teljesítésében (diagnosztizáló
értékelés). Értékeljük, hogy a tanuló képességeinek megfelelően teljesít-e. Értékeljük a tanuló
gondolkodását, kreativitását, a feladatok megoldásának színvonalát. Értékeljük a szükséges
segédeszközök használatának minőségét, a viselkedését, együttműködési készségét a feladat
megoldása közben. Értékeljük a tanuló magatartását és szorgalmát.
3.6.2. Az értékelés formái
➢ írásbeli:
o szöveges értékelés
o érdemjeggyel történő értékelés
➢ szóbeli:
o szöveges értékelés
o érdemjeggyel történő értékelés
3.6.2.1. Az írásbeli értékelés:
o
o
o

a dolgozatokhoz fűzött rövid vélemény
dicséretek, elmarasztalások az e-naplóba
külső kérésre (pályázatok, rendőrség, bíróság, gyermekvédelem) készített
vélemények
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o
o

kívülről érkező minősítés (versenyeredmények)
a 9. évfolyam esetében visszajelzés félévkor az általános iskolának

3.6.2.2. A szóbeli értékelés: (a feletek, dolgozatok érdemjegyeinek kiegészítése)
o a tanítási órákon és a tanórán kívül a tanár folyamatosan segít, megerősít, javít,
tanácsot ad, motivál,
o az osztályok tanulóinak, illetve az osztálynak az osztályban tanító tanárok által
történő helyzetelemzése félévkor és év végén,
o szülői értekezleteken,
o fogadóórákon,
o a magatartás és a szorgalom elbírálásakor,
o rendezvények, tanórán kívüli tevékenységek (színházlátogatás, ünnepélyek,
kirándulás, stb.) értékelésekor,
o tantestület előtti értékeléskor,
o igazgatói értékeléskor (iskolagyűlés, tanévzáró ünnepély).
3.6.3. Az osztályozás
o az osztályozás hagyományos ötfokozatú skálával történik,
o elegendő számú érdemjegye legyen minden tanulónak (félévenként a tantárgy heti
óraszámának megfelelő, de legalább három jegy legyen),
o a rendszeres szóbeli számonkérés alapkövetelmény, (az írásbeli és szóbeli feleletek
arányát az adott tantárgy jellege szabja meg),
o az érdemjegyhez szóbeli értékelés is társul,
o az e-naplóba is bekerül az érdemjegy,
o az érdemjegyről a tanuló azonnal értesül közvetlenül a tanárától és az e-naplóból, a
szülő is azonnal megtekintheti az érdemjegyet elektronikus úton,
o a szóbeli feleletek értékelésénél a nyelvi kifejezőkészség és az előadói készség is
szempont,
o a félévi és év végi osztályzathoz szóbeli értékelés is társul,
o a magatartás és a szorgalom értékelésébe bevonjuk a tanulókat,
o a jutalmazás, az elismerés és az elmarasztalás formáit az SZMSZ tartalmazza.
3.6.4. Tanulmányok alatti vizsgák
Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:
• felvételi vizsga
• osztályozó vizsga
• pótló vizsga
• javítóvizsga
• különbözeti vizsga
• tizedikes, tizenegyedikes vizsga
1. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
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2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához:
• ha a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
• ha engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tett eleget,
• ha egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és emiatt nem osztályozható a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
• ha egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik,
távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedély nélkül távozik, mielőtt a
válaszadást befejezné, és ezt igazolja.
4. Javítóvizsgát tehet a tanuló abban az esetben, ha a tanév végén – legfeljebb három
tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, vagy az osztályozó vizsgáról számára
felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
5. Különbözeti vizsgát tehet a tanuló abban az iskolában, amelyben a tanulmányait
folytatni kívánja. Különbözeti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tennie,
amelyeket korábban nem tanult.
6. A vizsgák időpontja
• Az osztályozó vizsgák időpontja általában a félév illetve a tanév utolsó hete,
valamint április vége, de osztályozó vizsga / különbözeti vizsga a tanév során
bármikor szervezhető.
• A javítóvizsga időpontja az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő
időszakban, az igazgató által meghatározott időpontban van.
7. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók és szüleik
osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg.
8. Az osztályozó vizsgára a tanulónak írásban kell jelentkeznie az igazgatónál a vizsga
előtt legalább 10 nappal (kivéve, ha utasították a vizsga letételére). A vizsgák
időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő bejelentkezéskor írásban tájékoztatni
kell.
9. Ha év végén a tanulót javítóvizsgára utasítja a nevelőtestület, a tanuló – kiskorú
tanuló esetén a szülő / gondviselő aláírásával – a bizonyítvány átvételét követő 15
napon belül kérvényezheti az iskola igazgatójánál, hogy független vizsgabizottság
előtt tehessen javítóvizsgát.
10. Ha hiányzása miatt nem értékelhető a tanuló, és engedélyezték számára az
osztályozó vizsgát, akkor az engedély megadását követő öt napon belül, de a félév
vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be – kiskorú
tanuló esetén a szülő / gondviselő beleegyezésével együtt -, hogy független
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról.
11. A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a
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kormányhivatal szervezi, és térítési díjat kell érte fizetni.
12. A javító – és osztályozó vizsgák anyaga lefedi az egész tanév tananyagát. Kivétel ez
alól az adott félév osztályzatának megállapításához előírt osztályozó vizsga.
13. A tanulmányok alatti vizsgák formái és időtartama:
TANTÁRGY
Írásbeli Időtartam Szóbeli Időtartam
Gyakorlati Időtartam
Magyar nyelv
x
45 perc
x
10-15 perc
Irodalom
x
45 perc
x
10-15 perc
Történelem
x
45 perc
x
10-15 perc
Matematika
x
45 perc
x
10-15 perc
Idegen nyelvek
x
45 perc
x
10-15 perc
Fizika
x
45 perc
x
10-15 perc
Kémia
x
45 perc
x
10-15 perc
Biológia
x
45 perc
x
10-15 perc
Földrajz
x
45 perc
x
10-15 perc
Informatika/Digitális k.
x
45 perc
Ének-zene
x
45 perc
x
10-15 perc
Vizuális kultúra
x
45 perc
Testnevelés és sport
x
45 perc
Művészetek
x
45 perc
Tánc és dráma
x
45 perc
14. A tanuló egy nap legfeljebb három tantárgyból tehet vizsgát.
15. Ha az írásbeli vagy szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a
vizsga rendjét zavarja, akkor e tényt jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az iskola
igazgatója és két másik – a vizsgabizottság munkájában nem résztvevő –
pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és így
hozza meg a döntését.
16. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató
engedélye alapján:
• az írásbeli feladatok megválaszolásához szükséges időt legfeljebb harminc
perccel, a szóbeli feleleteknél a gondolkodási, felkészülési időt legfeljebb tíz
perccel meg kell növelni;
• engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, vagy a
szóbeli vizsgát írásban tegye le;
• lehetővé kell tenni, hogy a tanulmányok során használt segédeszközt
alkalmazza.
17. Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott
tantárgy tanulmányait teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés
esetén e tantárgy óráinak látogatása alól mentesül.
18. Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket,
tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam
megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként
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az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától.
19. Felvételi vizsga:
A törvényi előírásoknak megfelelően minden év szeptember 30-áig az iskolavezetés
határozza meg, hogy a következő tanévre történő beiskolázás során melyik tagozatra
írja elő a felvételi vizsgát.
A felvételi elbírálásánál a felvételi dolgozatok mellett a hozott osztályzatokból
számított pontok számítanak a felvételi pontokba.
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20. Tizedikes, tizenegyedikes vizsga:
Érdemes szervezni, mert nagy motivációs erővel bír, alkalmas a vizsgaszituáció
kipróbálására és rendszerező ismétlésre késztet.
A vizsgaidőpontokat október folyamán a nevelőtestület véglegesíti, majd az érintett
tanulókat és a szülőket erről értesíti.
A vizsgák részleteit és értékelését a helyi vizsgaszabályzat tartalmazza.
21. Érettségi vizsga
A vizsgára bocsátás
Kormányrendelet).

feltételeit

jogszabály

határozza

meg

(100/1997.

3.6.5. Az ellenőrzés és értékelés célja és funkciói
Az ellenőrzés és a hozzákapcsolódó értékelés az egész oktatási folyamat egyik szükséges és
pedagógiailag indokolt területe, nélkülözhetetlen eleme. A rendszeres ellenőrzés elősegíti a
szakmai munka minőségének folyamatos javítását.
➢ Feltárja a tanulók ismereteinek, készségeinek szintjét - visszajelzést biztosít a tanár és
a tanuló számára.
➢ Feltárja a tovább haladáshoz szükséges ismeretek és képességek meglétét vagy
hiányát, következtet a tanítás - tanulás hatékonyságára.
➢ Lehetőséget nyújt az egyéni eredmények viszonyítására a korábbi teljesítményhez.
➢ A tantervi követelményhez viszonyított tényleges teljesítményt méri, értékelő
érdemjeggyel.
➢ Rendszeres és folyamatos munkára nevel, jobb teljesítményre ösztönöz.
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei:
➢ az ellenőrzés eszköz valamely kitűzött cél eléréséhez, nem lehet öncélú,
➢ hiteles és tárgyilagos,
➢ korrekt és kiszámítható, a tanulás céljához illő,
➢ egyenletes, folyamatos eloszlású az éves munka során,
➢ minden tanuló számára egyenlő esélyeket biztosít az elsajátított ismeretek kifejtésére,
➢ komplex (kiemeli a pozitívumot, jelzi a hiányt), minden szóbeli és írásbeli munkáról
visszajelzést ad,
➢ nem a fegyelmezés és a magatartási problémák megoldására szolgál,
➢ A tanuló joga, hogy az ellenőrzés eredményéről, annak értékeléséről tudomást
szerezzen,
➢ felmerülő kérdéseire választ kapjon,
➢ a szülő gyermeke tanulmányi fejlődéséről, előmeneteléről rendszeresen értesüljön.
Az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos kérdésekben az 2011. évi CXC. tv., az aktuális
pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend, a tantárgyak követelményrendszere,
valamint a NAT-ban foglaltak irányadók.
Érdemjegyek (5. melléklet)
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A tanuló tudja, értse, milyen teljesítményt, milyen irányú fejlődést várunk el tőle.
Értékeljük a sikeres és sikertelen munkáját egyaránt.
3.7. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
(6. számú melléklet)
A tanulók jutalmazása
A dicséret és a jutalmazás a nevelés alapvető eszköze. A tanulói közösségek vagy az egyes
tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy egyéb irányú munkájában az elért jó
eredmények jutalmazó értékelése fontos pedagógiai eszköz, mert erősíti a belső motivációt, az
énképet, az önértékelést és a kooperatív viselkedést.
A tanulót jutalmazni kell, ha kiemelkedő teljesítményt nyújt valamennyi tantárgyból,
kiemelkedő teljesítményt valamely tantárgyból, jó eredményt ér el tanulmányi versenyen, az
iskola hírnevét öregbítő módon szerepel valamely szellemi vetélkedőn vagy sportversenyen,
átlagon felül szorgalmas, közösségért vállalt tevékenységét példásan teljesíti, közösségi
programokon kiemelkedő szerepet vállal.
A jutalmazás fajtáiról a Házirend rendelkezik.
3.8.

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya

Az írásban és szóban történő beszámoltatás szabályozása csak a továbbhaladás és az értékelés
szempontjából kiemelten fontos területre terjed ki. Koordinációs és ellenőrzési lehetőséget is
nyújt az egyes évfolyamok, osztályok teljesítménye, illetve fejlődésének összehasonlítására,
ellenőrzésére.
3.8.1. Az írásbeli beszámoltatás formái
o írásbeli felelet (röpdolgozat):
Egyénileg, bármelyik tanítási órán, illetve részösszefoglalások alkalmával a tanár ellenőrzi az
előző órák tananyaga elsajátításának mértékét, mélységét.
Értékelése: a témazáró dolgozat értékelési rendjéhez igazodik. Az osztályzat felelet értékű.
o témazáró dolgozat:
A tananyag egyes témaköreinek befejezésekor a szaktanár legalább egy héttel korábban
bejelenti. Egy napon két témazáró dolgozat íratható.
Íratását összefoglaló-rendszerező óra előzi meg.
Értékelése: pontszámok százalékos megoszlása szerint átváltott súlyozott érdemjegy
megállapítással.
o javító dolgozat:
Azon tanulók számára, akik az adott tárgyból javítani szeretnének, illetve sikertelen témazáró
dolgozatot írtak. Ha a tanuló bukásra áll, a javító dolgozat megíratása a tanár megítélésén múlik,
illetve feltételhez köthető.
Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós Gyűdi út 2

82

Pedagógiai Program

A javító dolgozat kiterjedhet 1 témakörre, de akár az egész éves tananyagra.
Értékelése: pontszámok százalékos megoszlása szerint átváltott érdemjegy megállapítással.
o házi dolgozat:
Megírása a tanuló egyéni kutató munkája eredménye, tantárgytól függően évente több
alkalommal (pl.: részösszefoglalások esetén alkalmazott számonkérési forma) kérhető.
Értékelése: tartalmi, mennyiségi szempontú, kreativitásra, megszerkesztettségre kiterjedő.
Felelet értékű osztályzat.
o
próba-érettségi dolgozat:
12. évfolyam az utolsó előtti tanítási héten (éves munkatervben rögzített időpontban) év elején
történő bejelentéssel a középszintű érettségi vizsga követelményeinek számonkérése.
Értékelése: az érettségi vizsgaszabályzat szerint, dupla súlyozott érdemjegy.
3.8.2. A szóbeli beszámoltatás formái
A szóbeli felelet rendszeres és folyamatos ellenőrzési, értékelési forma. Az előző óra anyagából,
ismétlő kérdésekkel kiegészítve.
Értékelési szempont: a felépítettség, összefüggőség, szaknyelv használata, nyelvhelyesség
(egyéb szaktantárgyi követelmények).
Felelet értékű az osztályzat.
Értékelési szempontok:
➢ Értékelés esetén figyelembe kell venni a tanuló adott tárgyban mutatott
többletmunkáját.
➢ Helytelen viselkedése miatt a tanulónak szaktárgyi elégtelen osztályzat nem adható.
➢ A témazáró csak abban az esetben osztályozható, amennyiben azt a tanulók kijavítva,
értékelve visszakapják 11 tanítási napon belül. A tanár akadályoztatása esetén (pl.
betegség) a terminus meghosszabbítható.
➢ A témazáró dolgozatokat a tanév végéig meg kell őrizni.

3.9. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei
és korlátai
Az otthoni felkészülés az iskolában tanítási órán közvetített ismeretek gyarapításának és
gyakorlásának eszköze, de jelentős szerepe van az önálló tanulás készségének kialakításában
és fejlesztésében is, a tanulók rendszerességre nevelésében.
Az otthoni írásbeli feladatok jellegét az adott tantárgy jellege határozza meg. Az egyes
munkaközösségek által meghatározott, a tantestület által elfogadott, így a helyi Pedagógiai
Program részévé vált beszámoltatás rendje a mértékadó.
Az oktató munka eredményességének érvényesítése mellett a tanulók aránytalan terhelését
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elkerülendő a tanár feladata:
o
o
o
o
o
o

a tanórai tanítás-tanulás intenzitásának fokozása
az otthonra feladott írásbeli és szóbeli feladatok arányainak optimalizálása
differenciálás (a tanuló képességeihez igazodjon a feladatok mennyisége, nehézségi
foka)
az írásbeli feladatok meghatározása (tantárgy-specifikus)
a feladatok ellenőrzési rendszerének kialakítása (frontális, kiemelt, tartalmi)
otthoni munkák minősítése, a minősítés súlya:
➢ szóbeli értékelés
➢ közös értékelés
➢ felelet értékű érdemjegy

3.9.1. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok formái
Szóbeli feleletre való felkészülés
o
o
o

Az órai tananyag (tanórai vázlat alapján történő) megtanulása a tankönyv
segítségével.
Értékelése: a szóbeli értékelés és érdemjegy.
A felkészülés elmulasztása esetén elégtelen érdemjegy.

Kiselőadás
o A tananyaghoz kapcsolódó, kiegészítő jellegű feladat.
o Értékelése lehet szóbeli vagy szorgalmi, illetve felelet értékű érdemjegy.
Házi dolgozat
o Évente több alkalommal.
o Önálló kutatómunka előzheti meg.
o A tananyagot kiegészítő, elmélyítő témából rövid határidővel írt néhány oldalas
dolgozat.
o Kézírással vagy számítógéppel készülhet.
o A beadási határidő elmulasztását a tanár elégtelen osztályzattal értékelheti (kivéve, ha
a tanuló igazoltan hiányzik).
o A házi dolgozatra felelet értékű érdemjegy adható.
Munkafüzeti feladatok
o A tanár a munkafüzetből rendszeresen jelölhet ki feladatokat otthoni megoldásra.
o Cél a témazáró dolgozatokra való, illetve hosszútávon az érettségi vizsgára való
felkészülés gyakorlása.
o A feladatok elvégzésének ellenőrzése kiterjedhet az elkészítés tényére és tartalmára.
o Értékelése szóbeli.
o A feladat el nem készítése elégtelen érdemjegyet vonhat maga után.
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A felsoroltakon kívül az egyes tantárgyak, illetve tantárgycsoportok speciális jellege határozza
meg az otthoni írásbeli feladatok formáit.
3.9.2. Az otthonra adható feladatok korlátai
o a feladatok mértéke egy tantárgyra olyan lehet, amely átlagos tanuló számára egy óra
alatt megoldható
o a szünetekre csak olvasási feladat adható
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3.10. A tanulók fizikai állapot mérésének módszere
Iskolánkban a tanulók fizikai állapotának mérésére a NETFIT® fittség mérési rendszert
használjuk. Négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző
fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló egészségközpontú fittségi
állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet tartalmaznak. A testösszetétel és
tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi (állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat
fittségi profil 5 db tesztet, míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz.
Testösszetétel- és tápláltsági profil:
o
o
o

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése
Testzsírszázalék - mérése – testzsírszázalék

Aerob fittségi (állóképességi profil):
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás
Vázizomzat fittségi profil:
o
o
o
o
o

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje

Hajlékonysági profil:
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem.
A felmérési tesztet érdemjeggyel nem értékeljük.
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4.

Egészségnevelési és környezeti nevelési program

4.1. Az egészségnevelés
Az egészségnevelés folyamatában a következő témákra fordítunk különös hangsúlyt a segítő
szakembereink bevonásával (iskolavédőnő, iskolapszichológus, iskolai szociális munkás):
➢ betegségek megelőzése
➢ Az iskolapszichológusi tevékenységet szabályozó egyik jogszabály - többek közt említi az iskolapszichológusnak az iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatos
feladatait:
„132. §(c) megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelőoktató munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt
személyközi konfliktusok és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai
témájú feladatokat”. /20/2012 VIII. 31. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról/
Az iskolapszichológus bekapcsolódhat az iskolai egészségfejlesztésbe az alábbi módokon:
➢ tematikus osztályfőnöki órák tartásával (pl. tanulási technikák, barátság,
párkapcsolatok, szexualitás, krízishelyzetek, függőség, szenvedélybetegségek, stb.).
➢ iskolai egészségnap keretében foglalkozások tartásával (pl. mentális egészség,
konfliktuskezelés, stressz kezelés, függőségek, stb.).
➢ szülői értekezleteken ismeretterjesztés adott témában (pl. kamaszkor jellegzetességei,
szülő-gyerek kapcsolat, tanulási nehézségek, stb.).
4.2. A környezeti nevelés
A környezeti nevelés fogalma:
"Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és
élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre."
A személyiségfejlesztéshez jól kapcsolódik, tőle elválaszthatatlan a környezeti nevelés.
Iskolánkban sokoldalú környezeti nevelés folyik, természetesen ez még tovább fejleszthető.
A környezeti nevelés eredményességének kulcsa a pedagógus, akinek érzelmi viszonyulása,
személyes hatása (a példa csodája) igényessége, módszertani felkészültsége a jövő nemzedék
környezetkultúráját meghatározza.
Nem anyagi erőforrások:
Az iskola épületét a takarítószemélyzet rendszeresen tisztán tartja, munkájukhoz csak a
szükséges mennyiségű és környezetbarát vegyszereket használja.
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Alapelvek, célok:
➢ megismertetni a diákokkal a fenntartható fejlődés fogalmát, jelentőségét,
➢ az ember természetben elfoglalt helyének bemutatása és a bioszférában működő okokozati összefüggésekre való rávilágítás,
➢ a helyi és globális események összefüggéseinek feltárása,
➢ törekvés a biológiai sokféleség megőrzésére,
➢ a természetes és épített környezet ésszerű, tudatos használata,
➢ a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a
természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.
Helyi célok, értékek:
➢ Természetbarát szemlélet és viselkedési normák, szokások megalapozása,
kialakítása.
➢ A természet szeretete, tisztelete, védelme.
➢ Természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése.
➢ Helyi értékek és problémák feltérképezése.
➢ Helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem,
iskolai büfé "zöldítése", energiatakarékosság, helyi védettség).
➢ A lakóhely megismerése (értékek, gondok, a megoldás módja).
➢ Hagyományok védelme, azonosságtudat fejlesztése.
➢ Pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény kialakítása.
➢ Közlekedési biztonság növelése, a kerékpáros és gyalogos közlekedés segítése, a
kerékpárral közlekedők számára biciklitároló létesítése.
➢ Tiszta, egészséges környezet biztosítása, szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek
megteremtése.
A környezeti nevelés színterei:
➢ tanórai oktatás keretében:
o minden tantárgy, de különösen biológia, földrajz, kémia, rajz- és vizuális kultúra,
osztályfőnöki órák.
➢ Nem tanórai keretben: (közösségben megélhető élményhelyzetek)
o iskolai kirándulás,
o intézmény- és múzeumlátogatás,
o versenyek,
o gyűjtési akciók,
o jeles napok,
o sportversenyek,
o iskolai hagyományok ápolása,
o diáknap,
o iskolai könyvtár,
o Fenntarthatósági témahét,
o tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos
tevékenységformák.
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Legfontosabb feladat a helyes értékrend kialakítása, a fenntarthatóság eszményének
elfogadtatása.
4.3. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
4.3.1. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Osztályokon túlmutató, sőt, akár évfolyamokon átívelő csoportok is létrejöhetnek iskolánkban,
ezeket a lehetőségeket a közép, illetve emelt szintű érettségire felkészítő órákon, a testnevelés
órákon (amennyiben ezt a tantárgyfelosztás szerinti óraszám lehetővé teszi), illetve az idegen
nyelv, informatika és matematika tantárgy esetében alkalmazzuk.
4.3.2. Nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség
kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
A gimnáziumban többféle nemzetiséghez tartozó diák tanul.
Napjainkban Siklóson négy kisebbségi önkormányzat működik: cigány, horvát, német, szerb.
Számottevő népességgel a cigány, a horvát és a német kisebbség van jelen a városban.
A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére alapvetően integrált oktatást
biztosítunk. A tantárgyi keretek között megjelenő etnikai kisebbség kultúrájának,
képzőművészetének, zenei világának, népviseletének és életmódjának megismerése az
évfolyamok tantervi követelményeibe építve, az egyes témakörök részterületeiként jelennek
meg, és azokat a Magyarországon élő többi népcsoporttal együtt tárgyaljuk. Szerepel a
nemzetiségi kultúrák megismertetése az osztályfőnöki órák tematikájában.
A településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését az alábbi
tevékenységek szolgálják: tanórák, osztályfőnöki órák, tanórán kívüli tevékenységek
(hagyományőrző rendezvények, kiállítások szervezése, rendezése, szabadidős tevékenységek,
színház- és múzeumlátogatás, hangverseny látogatás, iskolai fellépések).
A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a toleranciára való
nevelésre, a másság megismerésére, tiszteletben tartására.
4.3.3. A közösségi szolgálat teljesítésének szabályai
Jogszabályi háttér:
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) paragrafusa szerint az érettségi
bizonyítvány átvételének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
A 97.§ (2) bekezdése szerint a közösségi szolgálat végzéséről szóló igazolást először a 2016.
január 1. után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
A nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.)
kormányrendelet célul tűzi ki hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek iránti szociális
érzékenység, segítő magatartás kialakítását saját élményű tanuláson keresztül. Ösztönzi a
személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet kimondja: „A közösségi szolgálat: szociális,
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környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között
folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai
feldolgozása.”
A Nemzeti köznevelési törvény 4.§ (13) szerint:
A közösségi tevékenység a diákok nevelésének fontos színtere, olyan tevékenység, amely
o szolgálja a diákok demokratikus készségeinek fejlesztését,
o melynek világos célkitűzése és eredménye van,
o melyben a diák jól érzi magát, élményként éli meg,
o melyben sikerélményre tehet szert,
o melyben közösségi élményben lehet része,
o melynek teljesítése során, tapasztalati úton fejlődnek a diákok alábbi kompetenciái:
o társadalmi felelősségvállalás,
o döntéshozatal,
o konfliktuskezelés,
o empátia,
o elfogadás,
o együttműködés,
o felelősség,
o hiteles vezetői képesség,
o kommunikáció,
o vitakészség,
o interperszonális készség,
o szociális érzékenység, valamint
o fejlődik a diákok önbizalma, önismerete, érzelmi intelligenciája, kritikai
gondolkodása, a közjó iránti érzékenysége,
o mely segíti a diákokat pályaválasztásukban, tudatos karrierépítésében,
o mely a tevékenység projekt jellege miatt fejleszti rendszerlátásukat.
A közösségi szolgálat teljesítésének időbeni ütemezése:
o 9. évfolyam: a diákok felkészítése a közösségi szolgálatra, esetleg a szolgálat
megkezdése,
o 10. évfolyam: a közösségi szolgálat teljesítése, ill. lezárása, értékelése.
o 11. évfolyam: indokolt esetben, pl. elhúzódó betegség, hosszabb külföldi
tartózkodás stb., esetén a hiányzó közösségi szolgálati órák teljesítése, a közösségi
szolgálat lezárása, értékelése.
A közösségi szolgálat iskolán belüli szervezeti keretei
A közösségi szolgálatot iskolai szinten az igazgató fogja össze:
o előkészíti a külső szervezetekkel az együttműködési megállapodásokat,
o segíti az egyes területekért felelős koordinátorok munkáját,
o ellenőrzi az osztályfőnökök adminisztrációját.
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A közösségi szolgálat egyes területeiért az iskola igazgatója által ezzel a feladattal megbízott
koordinátor felelős, aki
o

o
o
o
o
o

o
o

feltérképezik az iskolán belüli lehetőségeket, illetve a siklósi, Siklós környéki
együttműködő szervezeteket, folyamatosan bővítik a diákok felé kiajánlott
választható közösségi szolgálati helyek listáját,
kapcsolatot tartanak a külső szervezetekkel,
tájékoztatják a diákokat az osztályfőnöki órákon a közösségi szolgálat egyes
területeiről, a választható lehetőségekről,
segítik a diákokat abban, hogy az egyéniségüknek, érdeklődési körüknek leginkább
megfelelő közösségi szolgálati helyeket megtalálják,
a diákkal kitölteti a Jelentkezési lapot, majd az összesített információk alapján
elkészíti a beosztást,
ellenőrzik, hogy a diákok valóban teljesítették-e a naplójukban rögzített időpontban
a vállalt tevékenységet, mely alkalmanként nem lehet több 1x-3x 60 percnél és azt
aláírásukkal elfogadják,
felelősek a közösségi szolgálat pedagógiai feldolgozásáért (mentorálás)
kapcsolatot tartanak a diákok osztályfőnökeivel, tájékoztatják őket a tanulók
közösségi szolgálati tevékenységének előrehaladásáról, valamint arról, ha a diák a
vállalt tevékenységet nem teljesíti.

Az osztályfőnökök:
o

o

o

tájékoztatják a tanév első szülői értekezletén a szülőket arról, milyen formában és
milyen időbeni ütemezés szerint kell teljesíteniük a diákoknak az 50 óra közösségi
szolgálatot,
elvégzik a közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációt: folyamatosan
rögzítik, az osztálynaplóban /e- naplóban, a törzskönyvben és év végén a tanuló
bizonyítványában, hogy összesen hány órát teljesített a diák az adott időszakban
(hónapban, tanévben),
gondoskodnak arról, hogy a tanuló, amennyiben teljesítette a kötelező 50 órás
közösségi szolgálatot, megkapja az erről szóló igazolást, mely az érettségi
bizonyítvány átvételének feltétele.

A diákok:
o

o
o

szabadon dönthetnek, mely tevékenység formájában teljesítik az 50 óra közösségi
szolgálatot (az SNI-s tanuló esetében szakértői vélemény alapján eltekintünk a
közösségi szolgálat teljesítésétől),
a közösségi szolgálat megkezdésekor jelentkezési lapot töltenek ki, melyet a szülő
is aláír jóváhagyása jeléül,
a folytatott tevékenységéről, annak helyéről, időpontjáról, időtartamáról, személyes
tapasztalatairól naplót vezet (az ellenőrző könyvbe beragasztott dokumentációs
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o

lapon), amelyet minden alkalommal aláírattat/lepecsételtet a tevékenység
helyszínén és aláírattat a koordináló tanárral,
tevékenysége során együttműködik az adott tevékenységet koordináló tanárral
(koordinátorral).

A közösségi szolgálatot az alábbi tevékenységi körökben szervezzük meg:
o
o
o
o
o
o
o

egészségügyi,
szociális és jótékonysági,
oktatási,
kulturális és közösségi,
környezet- és természetvédelemi,
polgári- és katasztrófavédelmi,
közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, idős emberekkel.

A tevékenységi köröket az iskola igazgatója által megbízott pedagógusok koordinálják.
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5. Záradék
A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium nevelőtestülete az intézmény Pedagógiai
Programjának módosítását a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta.
Dátum: 2022.augusztus 30.
hitelesítő pedagógus
A Diákönkormányzat elfogadó nyilatkozata
Az intézmény diákönkormányzata a Pedagógiai Program módosítását a mai napon
véleményezte, azokkal egyetért.

Dátum: 2022.augusztus 30.

diákönkormányzat képviselője
A szülői szervezet véleményezési joga iskolaszék nem működése esetén

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium szülői szervezete az intézmény Pedagógiai
Programjának módosításával kapcsolatos véleményezési jogát gyakorolta.

Dátum: 2022.augusztus 30.
a szülői szervezet vezetője
Az intézményvezető jóváhagyó nyilatkozata
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium pedagógiai programjának módosítását a mai napon
intézményvezetői jogkörömben jóváhagyom, egyben nyilatkozom arról, hogy a
Pedagógiai Program a korábban elfogadott program kötelezettségéhez képest, a Mohácsi
Tankerületi Központra, mint intézményfenntartóra háruló többletkötelezettséget nem
tartalmaz.

Dátum:2022.augusztus 30.
intézményvezető
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Mellékletek:
1. számú melléklet
EFOP-3.1.5-16-2016-00001
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása elnevezésű projekt
A 2020/2021-es tanévben az intézmény mikro csoportjából egy kolléga már nem tagja a
tantestületnek, egy kolléga pedig munkavégzés alóli felmentési idejét tölti. A mikrocsoport által
készített Pedagógiai Program ILMT módosítása tárgyában írt dokumentumot a tantestület 2020.
augusztus 26- i értekezletén megvitatta, 1 igen, 1 tartózkodás és 16 nem szavazattal elvetette,
és annak átdolgozását indítványozta. (Ennek határideje: 2020. november 30.) A módosítás
tekintetében kikértük Elekné Nagy Andrea projekt mentor segítségét. A módosított
dokumentumot a Pedagógiai Program mellékletében a következő évi felülvizsgálatakor
helyezzük el.
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2. számú melléklet
Az új NAT által a tanulási területeken meghatározott általános kompetenciákat alapul véve és
azt kiegészítve a következő kompetenciaterületek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

A tanulás kompetenciái (a tanulás tanítása, hatékony, önálló tanulás)
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
A digitális kompetenciák
A matematikai, gondolkodási és természettudományos kompetenciák
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák (énkép, önismeret, személyiség- és
közösségfejlesztés, együttműködési készség, aktív állampolgárságra, demokráciára
nevelés, felkészülés a felnőtt lét szerepeire, testi és lelki egészség)
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
(Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, hon- és népismeret, esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség)
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák (gazdasági nevelés, felelős
pénzügyi tudatosságra nevelés)
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3. számú melléklet
A „régi” NAT(110/2012.) szerinti kerettantervek (11-12. évfolyamra vonatkoztatva)
Kerettanterv emelt óraszámú informatika képzéssel
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

4
3
3
4

4
3
3
4

4
4
3
4

4
4
3
4

3

3

3

5

1
2
2

2

Osztályfőnöki
Érettségi előkészítő
Rendelkezésre álló órakeret*

3
2
2
1
1
1
4

2
2
2
3
1
1
4

5
1

5
1

37

38
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Kerettanterv gimnázium emelt óraszámú angol és német nyelvi képzés
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

4
5
3
4

4
5
3
4

4
5
3
4

4
5
3
4

3

3

3

5

1
2
2

2

Osztályfőnöki
Érettségi előkészítő
Rendelkezésre álló órakeret*

3
2
2
1
1
1
2

2
2
2
3
1
1
2

5
1

5
1

37

38
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Kerettanterv gimnázium általános képzésű osztály
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak

9*. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

4
3
3
4

4
3
3
4

4
4
3
4

4
4
3
4

3

3

3

5

1
2
2

2

Osztályfőnöki
Érettségi előkészítő
Rendelkezésre álló órakeret

3
2
2
1
1
1
2

2
2
2
3
1
1
2

5
1

5
1

35

36

1
1
2
5
1
2
35

1
1
2
1
5
1
2
35

* A kompetencia alapú oktatás 9. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás és idegen nyelv tantárgyakból
kerül bevezetésre.
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4. számú melléklet
Az „új” NAT (5/2020.) szerinti kerettantervek
Az egyes képzési formák óratervei a következők:

Alap tantervi képzés:
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar

3

4

5 (4+1)

5 (4+1)

Történelem

2

2

4 (3+1)

4 (3+1)

Állampolgári ismeretek

1

Első idegen nyelv

3

3

5 (4+1)

5 (4+1)

Második idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

3

3

4 (3+1)

5 (3+2)

Biológia – egészségtan

3

2

Fizika

2

3

Kémia

1

2

Földrajz

2

1

Természettudomány

2

Digitális kultúra (Informatika)

2

1

Ének-zene

1

1

Vizuális kultúra

1

1

Művészetek

2

1

Dráma és színház

1

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Matematika felzárkóztató

1

1

Magyar felzárkóztató

1

1

Matematika

2

2

Term. tud.

2

2

Informatika

2

2

Humán

2

2

Fakultáció

Érettségi előkészítő

Összes:

2

1 fakt

34

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós Gyűdi út 2

100

34

34

34

Pedagógiai Program

Emelt óraszámú idegen nyelvű képzés:
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium, emelt angol
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar

3

4

5 (4+1)

5 (4+1)

Történelem

2

2

4 (3+1)

4 (3+1)

Állampolgári ismeretek

1

Első idegen nyelv

5

5

5 (4+1)

5 (4+1)

Második idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

3

3

4 (3+1)

5 (3+2)

Biológia – egészségtan

3

2

Fizika

2

3

Kémia

1

2

Földrajz

2

1

Természettudomány

2

Digitális kultúra (Informatika)

2

1

Ének-zene

1

1

Vizuális kultúra

1

1

Művészetek

2

1

Dráma és színház

1

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Matematika

2

2

Term. tud.

2

2

Informatika

2

2

Humán

2

2

Fakultáció

Érettségi előkészítő

Összes:

1 fakt

2

34

34
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Emelt óraszámú humán képzés:
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium, emelt humán
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar

4 (3+1)

5 (4+1)

5 (4+1)

5 (4+1)

Történelem

3 (2+1)

3 (2+1)

4 (3+1)

4 (3+1)

Állampolgári ismeretek

1

Első idegen nyelv

3

3

5

5

Második idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

3

3

4

5

Biológia – egészségtan

3

2

Fizika

2

3

Kémia

1

2

Földrajz

2

1

Természettudomány**

2

Digitális kultúra (Informatika)

2

1

Ének-zene

1

1

Vizuális kultúra

1

1

Művészetek

2

1

Dráma és színház

1

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Érettségi előkészítő***

Fakultáció

2

Matematika

2

2

Term. tud.

2

2

Informatika

2

2

Humán*

2

2

34

34

Összes:

34

34

*A humán képzésen minden tanulónak a humán fakultáció kötelező, emellett egy
másik fakultációt választhat.
**Amennyiben a humán fakultáció mellett más természettudomány fakultációt nem
választ a természettudomány tantárgyat kötelező tanulnia.
A magyar és történelem óraszám négy éven át +1 órával megnő az alap tantervi
órakerethez képest.
***Amennyiben a tanuló a humán fakultáció mellett egyéb fakultációt nem választ, a
tizenkettedik évfolyamon két órában érettségi előkészítőn vehet részt.
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Német nemzetiségi képzés
A képzést érintő jogszabályok:
➢ A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (megjelent)
➢ a 20/2012-es EMMI rendelet az intézmények működéséről (a módosítás még nem
jelent meg)
➢ 5/2020-a Kormányrendelet (I.31.) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet módosításáról (megjelent)
➢ A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának
irányelve :
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogram
ok
➢ A nemzetiségi oktatásban a 9-12. évfolyamon 4 órával megemelhető a heti órakeret.
➢ A készségtárgyakra előírt óraszámokból évi 37 óra átcsoportosítható a nemzetiségi
nyelv és irodalom vagy a népismeret oktatására
➢ Kötelező az 5 német nyelvi óra és az 1 népismeret óra.
➢ A kerettanterv az óraszám 80%-ára tervezett, tehát legalább 7 órát még hozzá kell
tervezni helyi sajátosságokkal.
Tantárgyak műveltségi terület szerinti
felosztásban

A gimnáziumi képzés
nevelési-oktatási szakasza
9.

10.

11.

12.

3

4

5 (4+1)

5 (4+1)

német nemzetiségi nyelv és irodalom *****

5

5

5

5

Matematika
matematika

3

3

4 (3+1)

5 (3+2)

történelem
állampolgári ismeretek
hon- és népismeret

2

2

4 (3+1)

4 (3+1)

német nemzetiségi népismeret

1

Magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom *****
Nemzetiségi nyelv és irodalom

Történelem és állampolgári ismeretek
1

Etika / hit- és erkölcstan
Természettudomány és földrajz
környezetismeret

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós Gyűdi út 2

103

1

1

1

Pedagógiai Program

természettudomány *
kémia
fizika
biológia
földrajz
Idegen nyelv
angol nyelv
Művészetek ****
ének-zene
vizuális kultúra
dráma és színház
Technológia
digitális kultúra

2
1
2
3
2

2
3
2
1

3

3

1
1

1
1

3
1

3

1
2

1

2

testnevelés

5

5

5

5

közösségi nevelés (osztályfőnöki)

1

1

1

1

32

32

1
30

0
29

2

2

2

4

34

34

34

34

Lehetséges nemzetiségi órakeret

38

38

38

38

Heti óraszám

35

35

34

31

Testnevelés és egészségfejlesztés

kötött célú órakeret **
Kötelező alapóraszám a NAT szerint
Szabadon tervezhető órakeret a nemzetiségi
oktatásban a jelen tervezet szerint***
Maximális órakeret a NAT szerint

* A gimnáziumokban a 9–10. évfolyamon diszciplináris bontásban folyik a
természettudományi tantárgyak tanulása, tanítása. A természettudományi tantárgyak emelt
óraszámban 11–12. évfolyamon folytathatók.
** A 11. és 12. évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell
felhasználni. Ha a tanuló a 11. évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor
legalább további 2 órát kell hetente egyéb érettségi tantárgyból felvennie.
*** A szabadon tervezhető órakeret terhére beépíthetők a helyi tantervbe azok a tantárgyak,
amelyek az oktatásért felelős miniszter által közzétett kerettantervvel rendelkeznek, mint
például a nemzetiségi népismeret, a pénzügyi és vállalkozási ismeretek, honvédelmi ismeretek.
Ezen akkreditált tantárgyak érettségi vizsgatárgyként történő megjelenéséről az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendelet rendelkezhet. A szabadon tervezhető
órakeret terhére kerettantervvel rendelkező tantárgyak tanítása szervezhető. Ez az órakeret
lehetővé teszi az alapóraszámban biztosított tantárgyak óraszámának az iskola helyi tantervében
meghatározandó emelését is.
**** A művészetre tervezett heti 1 óra a 11. évfolyamon megvalósulhat a dráma és színház,
Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
7800 Siklós Gyűdi út 2

104

Pedagógiai Program

a vizuális kultúra, az ének-zene, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárggyal is.
***** A nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási formában a heti kötelező órakeretből a
német nemzetiségi nyelv és irodalom oktatására legalább öt tanórát szükséges biztosítani.
A kialakított tantervünket Englenderné Hock Ibolya (a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának oktatási ügyekért felelős tanácsnoka) és Weigert József (Magyarországi
Németek Pedagógiai Intézetének igazgatója) ajánlásával készítettük el.
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Honvédelmi alapismeretek
Iskolánk történelmi múltja és jelene szervesen kötődik Siklós város történetéhez,
hagyományaihoz, mindennapjaihoz. Számunkra az iskola és a város elválaszthatatlan egységet
alkot. A hazafias és honvédelmi nevelés kifejezetten fontos számunkra, hiszen városunk
határmenti település, így a múltban is és a jelenben is első kézből éli meg az ezzel járó
népmozgásokat.
Siklós város épített örökségei, hadtörténeti hagyományai köteleznek minket és kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő generáció ismerje és tisztelje nagyjaink tetteit,
munkásságát. Büszke legyen nemzeti identitására, büszkén vállalja magyarságát, honszeretetét.
A hazafias és honvédelmi nevelés minden korban jelen volt iskolánkban, hiszen olyan elveket
tart fontosnak, amelyek különösen lényegesek számunkra: a család és a közösség szeretetét és
tiszteletét, a szülőföld megbecsülését és azokat az egyetemes értékeket, amelyek minden
állampolgár számára kiemelten fontos: az erkölcsi és emberi tartás, a becsület, a fizikai és lelki
felkészültség és a közösségi szerepvállalás. Különösen fontos számunkra a helyi és regionális
hagyományőrző szervezetekkel, valamint sportegyesületekkel, a rendvédelmi és határvédelmi
szervekkel illetve a siklósi várral történő intenzív kapcsolattartás. Kiemelt feladatunk Siklós
hadtörténeti hagyományait bemutató Siklósi várfesztivál támogatása és lehetőség szerint az
azon való részvétel.
A honvéd-kadét program iskolánknak egy lényeges új profilt adó képzése, melytől azt várjuk,
hogy iskolánk népszerűsége, rangja, ismertsége vélhetően növekedni fog.
A képzésben résztvevő tanulók tanévenként egy napos szakmai gyakorlaton vesznek részt,
melynek során megismerkednek a rendőrség illetve a polgárőrség munkájával.

Honvéd-kadét képzés
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar

3

4

5 (4+1)

5 (4+1)

Történelem

2

2

4 (3+1)

4 (3+1)

Állampolgári ismeretek

1

Első idegen nyelv

3

3

5 (4+1)

5 (4+1)

Második idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

3

3

4 (3+1)

5 (3+2)

Honvédelmi alapismeretek

1

1

2

2

Biológia – egészségtan

3

2

Fizika

2

3

Kémia

1

2

Földrajz

2

1

Természettudomány

2

Digitális kultúra (Informatika)

2

1

Ének-zene

1

1
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Vizuális kultúra

1

1

Művészetek

1

Dráma és színház

1

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Matematika felzárkóztató

1

Magyar felzárkóztató

1
Matematika

2

2

Term. tud.

2

2

Informatika

2

2

Fakultáció

1

Érettségi előkészítő

Összes:

2

1 fakt

34
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5. számú melléklet
OSZTÁLYZATOK
Jeles (5):
o Ha a tantervi követelményeknek kifogástanul eleget tesz.
o Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindent alkalmazni is képes.
o Pontosan, szabatosan fogalmaz.
o Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt.
o Tud szabadon, önállóan beszélni.
o Bátran mer visszakérdezni.
Jó (4):
o Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz
eleget.
o Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak.
o Kisebb előadási hibákat vét.
Közepes (3):
o Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, a nevelői
segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul.
o Ismeretei felszínesek.
o Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni.
o Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát.
o Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között.)
Elégséges (2):
o Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a tovább
haladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik.
o Egyszavas válaszokat ad.
o Fogalmakat nem ért.
o Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.
Elégtelen (1):
o Ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni.
o A minimálisan elvárt követelményeket sem tudja teljesíteni.
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6. számú melléklet
Magatartás szorgalom jegyek értékelése
Magatartás:
Példás: (5)
o fegyelmezett magatartásával képességeinek megfelelően eleget tesz tanulmányi és
közösségi feladatainak (betartja az iskola belső rendjét),
o óra alatti és órák közötti magatartása kifogástalan,
o tiszteletben tartja tanárai, tanulótársai és az iskola dolgozóinak emberi méltóságát,
o szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi dicsérete van,
o fegyelmi büntetése nincs,
o legfeljebb egy igazolatlan órája lehet,
o betartja az iskola belső rendjét,
o az osztályban, vagy az iskola érdekében végzett közösségi munkája kiemelkedő.
Jó: (4)
o pozitívan tesz eleget tanulmányi és közösségi feladatainak,
o betartja az iskola belső rendjét,
o az óra alatti, és órák közötti magatartása ellen különösebb kifogás nincs,
o tiszteletben tartja az iskolaközösség tagjainak - tanárai, tanulótársai, iskola dolgozói
emberi méltóságát,
o szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi dicsérete mellett legfeljebb enyhébb
büntetése van,
o igazolatlan óráinak száma legfeljebb három lehet.
Változó: (3)
o változóan nem képességeinek megfelelően tesz eleget tanulmányi és közösségi
feladatainak,
o vét az iskola belső rendje ellen,
o több alkalommal zavarja a tanítási órát,
o előfordul, hogy tiszteletlen,
o igazolatlan óráinak száma legfeljebb hat lehet.
Rossz: (2)
o nem teljesíti képességeinek megfelelően tanulmányi és közösségi feladatait,
o az iskola belső rendje, a közösség tagjai ellen szándékosan vét,
o óra alatti viselkedése sérti a szaktanár és tanulótársai személyiségi jogait,
o szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi büntetése van,
o rossz a magatartása annak a tanulónak is, aki általában pozitív, de egy-egy tettével
megfeledkezve önmagáról súlyosan vét az iskola közössége ellen,
o bukott tanuló magatartása példás nem, legfeljebb jó lehet.
Szorgalom:
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Példás: (5)
o munkájában rendszeres, kötelességtudó, külön feladatokat is vállal,
o képességeinek megfelelő teljesítményt mutat, két vagy több tárgyból javított,
o tanulmányi versenyeken eredményesen szerepel.
Jó: (4)
o teljesítménye, kötelességtudása jó, de nem minden tantárgyban kifogástalan,
o nem tartja az előző évek eredményét,
o többször figyelmetlenség és érdektelenség tapasztalható nála,
o ha szorgalma általában egyenletes.
Közepes: (3)
o mulasztása gyakori az iskolai és otthoni feladatok teljesítésében,
o munkavégzésre gyakran figyelmeztetni kell,
o osztályzatai egyenetlenek és több tantárgyból rontott,
o 1 tantárgyból bukott.
Hanyag: (2)
o kötelességét rendszeresen elhanyagolja,
o a tanulás nem érdekli, segítséget nem vesz igénybe,
o lusta, rendszeres ellenőrzésre szorul,
o több tárgyból bukott.
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Az intézmény nevelési programja
A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Intézményünk oktató-nevelő munkáját a „Mindenki tehetséges valamiben!” mottó hatja át. A
köznevelési törvényben is meghatározottak alapján tudatosan elősegítjük a gyermekek testi,
lelki és értelmi fejlődését életkori sajátosságaiknak megfelelően.
Nevelőtestületünk alapvető feladata az alapkészségek elsajátíttatása, illetve azon ismeretek,
készségek, jártasságok kialakítása, amelyek a továbbtanuláshoz szükségesek. Kiemelt
feladatunknak tekintjük a lemaradók segítését, és a tehetséges tanulók további ösztönzését. A
nevelő-oktató munkánkat a gyermekközpontúság elve hatja át.
A gyerekek, a szülők, a külső intézmények, szervezetek igényeit figyelembe véve alakítjuk
tevékenységeinket. Az oktatás mellett a német nemzetiségi hagyományok ápolása, a versenyek
(sport és tanulmányi), rendezvények egyaránt lehetőséget adnak a tanulóink képességeinek
minél szélesebb körű kibontakoztatására. Szabadidős programjaink a gyerekek testi, lelki
fejlődését biztosítják Alapvető feladatunknak tartjuk az esztétikus, rendezett környezet iránti
igényük kialakítást is.
Alapelveink
A NAT-ban megjelenő egységesség és differenciálás alapelvén kívül fontosnak tartjuk még a
következő elveket az oktatási-nevelési folyamat során:
• aktivitás elve
• pozitívumokra támaszkodás elve
• az elmélet és a gyakorlat egységének elve
• gyermekek ismereteire, tapasztalataira, élményeire való támaszkodás elve
• az esélyegyenlőség megteremtésének elve
• folyamatos fejlesztés elve
• módszertani szabadság elve
• életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele
• személyes kapcsolatra törekvés elve a tanulókkal
• egyenlő bánásmód elve
• pedagógiai tapintat, türelem hangsúlyozása az oktató-nevelő munka során.
Céljaink
Nevelési- oktatási munkánk során értékeket kívánunk közvetíteni tanítványaink felé Az
alapvető készségek (írás, olvasás, számolás) biztos elsajátíttatása a célunk, valamint biztos
tudás, ismeretanyag mellett a kompetenciafejlesztés kap fontos szerepet.
Általános célunk továbbra is a magas szintű oktatásra törekvés, munkánk színvonalának
megtartása, ill. növelése, korszerű, szilárd alapműveltség megszerzésének biztosítása.
Tanulóink nyitott, érdeklődő, kreatív, önálló személyiséggé fejlesztése, testileg, lelkileg
egészséges fiatalokká nevelése.
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Az alsó tagozat első két évében lehet a tanulók között tapasztalható egyéni fejlődésbeli
különbségeket pedagógiai módszerekkel kezelni. Ebben a szakaszban az egyéni különbségek
figyelembevételével, egyéni ütemben haladhatnak a tanulók. Változatos pedagógiai módszerek
alkalmazásával, differenciálással, csoportmunkával segítjük őket, illetve az egész napos oktatás
is lehetőséget ad, ezen fejlődési különbségek kiküszöbölésére. Miután az első két iskolai év
alapozza meg a további tanulmányokat, így nagy hangsúlyt fektetünk a fejlesztésekre. Az alsó
tagozat harmadik–negyedik évfolyamán, illetve a negyedik évfolyam végére igyekszünk a
felsőbb évfolyamon szükséges készségek-képességek alapjait lefektetni, az önálló tanulási
folyamat lépéseit kialakítani.
A felső tagozaton folyó munkánk elsősorban a sikeres iskolai továbbtanuláshoz, a tanulási
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák megalapozását folytatja. A felső tagozat
hetedik–nyolcadik évfolyamán alapvető feladatunk a már megalapozott kompetenciák
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint nagy
figyelmet fordítunk a pályaválasztásra, pályaorientációra.
Az alapkészségek feltételrendszerének megteremtése
1-4. évfolyam: az oktató-nevelő munka célja: elemi ismeretek közvetítése, alapkészségek és
alapvető képességek (olvasás, írás, szövegalkotás, számolás) fejlesztése. Játékos módszerekkel
a német nemzetiségi nyelv tanítása.
5-8. évfolyam: Folytatja az alsó tagozatban megkezdett készség-és képességfejlesztést,
igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz. (olvasás, írás,
szövegalkotás, számolás eszközzé fejlesztése)
• Megfelelő szövegértés, beszédkultúra, az anyanyelv és a nemzetiségi nyelv minél
teljesebb értékű ismerete jellemezze a tanulókat.
• Legyenek képesek eligazodni a különböző információs anyagokban, tudjanak
tájékozódni ezek gyűjteményeiben.
• Sajátítsák el a számítógép-kezelés alapjait, ill. egyéni igény alapján legyen lehetősége a
tanulóknak erre magasabb szinten is.
• Tudják felhasználni a világháló lehetőségeit tanulmányaik során.
• Legyenek képesek az információk szelektív használatára, alkotó felhasználására.
• Ismerjék meg az elektronikus média hatásmechanizmusát.
Énkép folyamatos formálása, önismeret fejlesztése
1-4. évfolyamon: A sokféle közös tevékenységben való részvétellel sajátítsák el a gyermekek
azokat az alapvető magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, amelyek megalapozzák a
társadalmi, természeti és technikai környezetükhöz való viszonyukat, elősegítve ezzel
szocializációjuk sikerességét.
5-8. évfolyamon: Az ön- és világszemlélet folyamatos formálása, olyan tanulási környezet
megvalósítása, amely kialakítja az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot, és
megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására.
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A nemzeti azonosságtudat és az Európához tartozás tudatának megalapozása, az egyetemes
kultúra iránti nyitottság fejlesztése
•
•
•
•
•

Olyan tevékenységek ismerete és gyakorlása, amelyek az otthon, a szülőföld, a haza és
népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek
Ismerjék meg és ápolják hagyományainkat, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit.
Ugyanakkor legyenek nyitottak az európai, környező országok népeinek és a hazánkban
élő nemzetiségek kultúrájára.
Jellemezze gondolkodásukat és magatartásukat a tolerancia. Magyarságtudatukat
megőrizve váljanak európai polgárokká.
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb
hatású eredményeit.

A német nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztése és hagyományápolás
•
•

•
•

A tanulók ismerjék meg a német nemzetiség történetét, a kulturális örökségre leginkább
jellemző sajátosságokat, a német nemzetiségi néphagyományt.
Sajátítsák el minél magasabb szinten a német nyelvet, valamint azokat az ismereteket
(és gyakorolják azokat a tevékenységeket), amelyek erősítik a nemzetiséggel való
azonosulást.
Aktívan vegyenek részt a nemzetiségi hagyományok ápolásában.
Ismerjék a kiemelkedő magyarországi német, magyar és német államférfiak, tudósok,
feltalálók, felfedezők, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát.

Környezettudatosságra nevelés
•
•
•

Személyes tapasztalatokon, átélt élethelyzeteken és pozitív magatartásformák
folyamatos gyakorlásán keresztül a környezettudatos magatartás formálása.
A tanulók természettudományos gondolkodásának fejlesztése.
Kapcsolódjanak be a tanulók közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába.

A tanulási stratégiák megtanítása, az egész személyiség fejlesztése
1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy:
• Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és
a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.
• Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe.
Az 5-6. évfolyamon cél az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz kötött tanulás.
A 7-8. évfolyamban az elvont fogalmi és elemző gondolkodásra épített tanulás.
Részcélok:
• Logikus, fegyelmezett gondolkodásra és munkára nevelés. A gondolkodási képességek
fejlesztése.
• A tanulásban való kitartás, az akaraterő fejlesztése.
• Az önművelés igényének, szokásának kialakítása.
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•

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása.
Tanulási esélyegyenlőség segítése.

A test és lélek harmonikus fejlesztése
1-4. évfolyamon:
• Az iskola adjon teret a gyermek játék és mozgás iránti vágyának.
• Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését.
5-8. évfolyamon:
• A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése.
• Tudatformálás: a sport és a rendszeres mozgás fontossága az egészséges életmód
kialakításában.
Valamennyi évfolyamon:
• Egészséges napirend kialakítása és az egészséges életmódra való felkészítés.
• Pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakulásának segítése. Az iskolai
környezet olyan legyen, amely segíti az egészséges testi, lelki és szociális fejlődést.
Felkészítés a felnőtt lét szerepeire, aktív állampolgárságra, demokráciára, gazdasági életre
nevelés
•
•

•
•

A szociális kompetenciák (segítés, együttműködés, vezetés, versengés) fejlesztése.
Társadalmi-állampolgári kompetenciák fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók
felnőttként jogaikat érvényesíteni tudó, kötelességeikkel tisztában lévő és a közéletben
résztvevő felnőttekké váljanak.
Öntudatos fogyasztói magatartás formálása.
Gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztése.

Az oktató-nevelő munka megújítása
A tantestület szakmai felkészültségét továbbképzésekkel, belső műhelymunkával biztosítjuk.
Az iskola szakmai munkaközösségei tapasztalatcserékkel, módszerek átadásával
megalapozzák, majd folyamatosan fejlesztik a napra kész, megújuló oktató-nevelő munkához
szükséges szakmai hátteret.
Feladatok és eljárások
Oktató–nevelő
munkánk
elsődleges
feladata
ismeretátadás,
értékközvetítés,
személyiségfejlesztés. A tanulási tevékenység közben fejlesztjük a tanulók önismeretét,
együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, empátiáját. Fejlesztjük
tanulóink közösségi érzését, egymás iránt érzett felelősségtudatukat. Ennek eszközei: tanórán
kívüli programok, szakkörök. Törekszünk a minőségi munkára, az egyéni bánásmódot igénylő
tanulók felzárkóztatására, és a tehetséggondozásra.
• A tanulás iránti igény felkeltése.
• Az önálló tanulás képességének technikájának elsajátítása.
• Az érdeklődési kör kiszélesítése.
• Lényeges és lényegtelen adatok megkülönböztetése, az összefüggések feltárása.
117

•
•
•
•

Az idegen nyelv (német nemzetiségi nyelv) magas szintű oktatása.
Az informatika, mint korszerű ismeretszerző lehetőség jelenik meg az oktató-nevelő
munka során.
Egyéni képességek figyelembevételével való differenciált fejlesztés.
Továbbtanulásra való felkészítés.

Átmenetek kezelése
Az általános iskolában töltött nyolc év alatt három alkalommal kell megbirkóznia tanulóinknak
az átmenettel kapcsolatos nehézségekkel. Az óvoda- iskola átmenet, a felső és az alsó tagozat
közötti átmenet és a továbbtanulásra való felkészülés kapcsán. A pedagógusok és a szülők
összefogásukkal, a gyermek érdekében történő együttműködésükkel támogathatják, és
sikeressé tehetik a nevelési- oktatási folyamatot.
Igyekszünk a fokozatosság elvét figyelembe véve a gyerekeket átvezetni az óvoda játékos
tevékenységeiből az iskolai tanulás kereteibe, szokásrendjébe. A tanuláshoz szükséges
képességek fejlesztése a tananyagon keresztül, játékos módszerekkel valósul meg.
Kulcskompetenciák és képességfejlesztés
Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka legfőbb feladata az, hogy fel kell készíteni
tanulóinkat arra, hogy gyorsan és hatékonyan alkalmazkodjanak a változásokkal teli modern
világhoz.
• A tanulás kompetenciái: A tanuló képes legyen a hatékony időbeosztásra,
problémamegoldásra, új ismeretek feldolgozására, és elsajátítására. Az új ismereteket
különböző kontextusban tudja felhasználni.
• A kommunikációs kompetenciák: Valamennyi tantárgy és a szabadidős tevékenység
idősávjának bevonásával változatos tevékenységformákat biztosítunk az olvasási
szövegértési és szövegalkotási képességek, a kommunikáció, a gondolatok
kifejezésének fejlesztéséhez. Ennek részét képezik az értő olvasás fejlesztésének tanórai
feladatai és az alkalmazást biztosító tanórán kívüli feladatok, tevékenységek. Ezen felül
a gondolatok, érzések idegen nyelven való kifejezésének készsége, képessége.
• A digitális kompetenciák: Iskolánkban kiemelt feladat az informatikai oktatás. Tudja a
tanuló tudatosan megkülönböztetni a hagyományos és új informatikai területek
lehetőségeit, tudja kezelni a média eszközeit.
• A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai kompetencia a matematikai
gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a
mindennapok problémáinak megoldására is. Magában foglalja a szükséges matematikai
fogalmakat, összefüggéseket, érteniük kell azokat a kérdéseket, amelyeket a
matematikai feladatok megfogalmaznak. Fontos, hogy a tanuló alkalmazni tudja a
megtanult ismereteket és elveket a feladatokban, a problémamegoldásban, értse, és
kommunikálni tudjon a matematika nyelvén, alkalmazni tudja azt a napi gyakorlatban,
valamint ismerje és alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Legyen képes a logikus
gondolkodásra, érvelésre és bizonyításra.
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Ez a kompetencia a harmonikus
életvitel és a közösségi beilleszkedés feltétele. A közösségi életben, a szabadidős és
tanórai tevékenységben, a diákönkormányzati életben megteremtjük a feltételeket olyan
magatartásformák fejlesztésére, amelyek révén hatékony és építő módon tud részt venni
a tanuló a szűkebb és a tágabb közösség életében, az iskolai közügyekben, és szükség
esetén konfliktusokat is meg kell oldania.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanulóknak lehetősége van a tanulás és ismeretszerzés folyamatában, a közösségi tér
alakítása során vagy iskolai rendezvényeken a gyakorlatban is kipróbálni
elképzeléseiket, formába önteni élményeiket, érzéseiket. Megismerkednek a művészet
különböző kifejezőeszközeivel, és hangot adhatnak véleményüknek.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Ez a kompetencia a tudást, a
kreativitást, az újításra való beállítódást és kockázatvállalást jelenti. Szükséges ehhez a
környezet ismerete, a lehetőségek felismerése és megragadása, a tervkészítés és
végrehajtás képessége. Tanulási projektekben, csoportmunkákban, az osztályközösség
és az iskola programjaiban biztosítjuk ennek a kompetenciának a fejlesztését.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A személyiségben rejlő valamennyi érték feltárása, fejlesztése. A folyamat során az érzelmi és
értelmi nevelés különböző módszereivel a személyiség minél teljesebb kibontakoztatását
szeretnénk elérni. Arra törekszünk a személyiségfejlesztésben, hogy a 8. évfolyam végére
tanulóink a következő személyiségjegyekkel rendelkezzenek:
• Önállóság
• Alkalmazkodás
• Kreativitás
• Türelem, céltudatosság
• Küzdőképesség
• A figyelem és a gondolkodás összpontosítása
• Kulturált magatartás felnőttekkel és társaikkal szemben
• Segítségnyújtás
• Tolerancia
• Nyitottság
• Konfliktusmegoldó képesség.
• Tanulóink előtt legyen világos, hogy másokkal összefogva, képesek környezetükön
pozitívan változtatni.
• A helyi sajátosságokat és hagyományokat, a társadalmi és az egyéni igényeket
figyelembe vevő személyiségfejlesztés megvalósítása.

119

Feladatok:
Személyiségfejlesztés a tanórán
1-4. évfolyam
• A konkrét gondolkodás fejlesztése tapasztalati úton.
• A reális én-kép kialakításának segítése.
• A koncentrálóképesség fejlesztése.
• Az érdeklődő, tettre kész magatartás, a szabálytudat erősítése, fejlesztése.
• A pozitív szülői és tanítói példa hangsúlyos szerepe
• a játék és a fokozott mozgásigény hangsúlyos szerepe különböző képességek
fejlesztésében.
5-8. évfolyam
• Az elvonatkoztatás képességének fejlesztése.
• A fogalmi gondolkodás fejlesztése.
• Eszmék tisztelete.
• Összefüggések felismerése, illetve az erre épülő hatékony tanulási módszerek
kialakítása, fejlesztése
• Az alkotó képzelet fejlesztése.
• A koncentráció továbbfejlesztése.
• Az egészséges életmód, életvitel modellek bemutatása.
• Erkölcsi nevelés.
• Pályaválasztás-pályaorientáció.
• Az önismeret fejlesztése, az önállóság növelése, önálló véleményalkotás kialakítása.
• Informatikai alapismeretek biztosítása.
• Környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása.
Személyiségfejlesztés a tanórán kívül
1-4. évfolyam
• A társas kapcsolatok – család, iskola – szerepe a szocializációban.
• A szabálytudat, a közösségi érzés fejlesztése, tanulmányi versenyeken,
sportversenyeken való részvétellel.
• A közösségi hagyományok – Márton-nap, Batthyány nap, őszi túra – és közös
ünnepeink – Október 23., Farsang, márc.l5-e stb. – méltó megünneplése.
7-8. évfolyam
• A társas kapcsolatok kiszélesítése.
• Szakkörök, kiállítások segítségével önmegvalósítás, a kultúra iránti igény fejlesztése.
• A nemzetiségi rendezvényekkel a hagyományok iránti tisztelet erősítése.
• Az ünnepek színvonalas megünneplése.
Személyiségfejlesztés az iskolán kívül
Valamennyi évfolyamon:
• Sportversenyek, rendezvények – Karácsonyi projekt Gyermeknap, hulladékgyűjtés –.
120

•
•

Kulturális programok – közös színház- és mozi látogatás, tanulmányi kirándulás –.
Környezetünk védelme.

Egészségnevelési feladatok
Elsődleges cél:
•
•
•

A fiatalok felismerjék, hogy az egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek
egyaránt óvnia kell.
Érezzék, önmagukért és másokért felelősséggel tartoznak.
Tudják, az egészséges életmód erkölcsi kötelesség is.

Feladatok:
•

•
•

•
•

•

Az egészségnevelési tevékenység során az egyes egyének egészségtudatos
magatartásának kialakítására kell törekedni, ezen belül is az egészségmegőrző
szokások kialakítására.
Az iskolának segítenie kell a helyes táplálkozás és mozgáskultúra, a testápolási
szokások elsajátítását.
Meg kell ismertetni a tanulókkal az egészségkárosító tevékenységi formákat. A
tanulókkal tudatosítani kell az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószerfogyasztás, a szexuális szabadság következményeit.
Fel kell világosítani a fiatalokat, hogy a helytelen gyógyszerfogyasztás,
vegyszerkezelés, a környezetszennyezés egészségüket veszélyezteti.
A tanulókban ki kell alakítani azokat a készségeket, jártasságokat, amelyek
gyakorlásával, s korszerű ismeretekkel képesek egészségük megőrzésére. Fejlesszék a
beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó, segítőkész magatartást.
Bemutatjuk s gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló
tevékenységi formákat.
Iskolaorvos, iskolavédőnő, fogorvos: a jogszabályban meghatározott feladatok
elvégzése.

Eszközök, eljárások
•
•

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának kötelező feladata.
Területei: a tanítási óra, tanórán kívüli tevékenység, osztályfőnöki munka, valamint a
szülői együttműködés.

Tantárgyi lehetőségek:
Alsó tagozat:
• Környezetismeret.
• Testnevelés, úszásoktatás.
Felső tagozat:
• Természetismeret
• Biológia
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Életvezetési ismeretek és készségek a drogprevenciós program alapján osztályfőnöki
óra keretében
Testnevelés,
Technika

Tanórán kívüli lehetőségek:
•
•
•
•
•

•

Tanulmányi kirándulás.
Az iskola által szervezett sportfoglalkozások.
Tömegsport foglalkozások, úszásoktatás.
Osztályfőnöki szervezésben gyalog vagy kerékpártúra a környéken.
Az iskolai egészségügyi szolgálat – iskolaorvosok, védőnő – segítségének
igénybevétele:
o alkalmanként egy-egy osztályfőnöki óra megtartásához,
o a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez.
Mentálhigiénés terület – pszichológus, logopédus munkája –.

Megvalósítás:
A célokat, feladatokat tevékenységrendszerben valósítjuk meg. A speciális ellátást igénylő
gyerekekre fokozott figyelmet fordítunk.
Egészségtudatos magatartás kialakítása: önismeret és környezet:
Alsó tagozat:
• Alapvető szociális készségek kialakítása. Szabályalkotás, bekapcsolódás a
beszélgetésekbe. A szeretet kifejezése, a birtoklási vágy leküzdés, bocsánatkérés.
• Önálló munkavégzés, szabályismeret. Fogékonyság az együttérzésre, segítség
felajánlása.
• Változás és fejlődés különbsége. A képzeletvilág fejlesztése. A humánus magatartás
kialakítása, a vágyak megfogalmazása.
• Hibák és erények ismerete, személyi higiénia, konfliktuskezelés, dicséret, elismerés
kifejezése
Felső tagozat:
• Reális önértékelés, közösségi kapcsolatrendszerek.
• Az önnevelésre való képesség kialakítása, szerepvállalás, tolerancia, előítélet
mentesség.
• A nemi identitástudat megerősítése, a nemi szerepek fogalma.
• Konfliktuskezelési képesség kialakítása, reális célok megfogalmazása
Egészségmegőrző szokások kialakítása
Alsó tagozat:
• Szokásrend kialakítása, egészséges életkörülmények igénylése.
• A helyes testtartás kialakítása, gyakoroltatása.
• A környezet és az egészség összefüggése.
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Egészségügyi ismeretek, komfortérzés, közérzet, az egészséges és egészségtelen
életmód megkülönböztetése
• Testmozgás örömének megismertetése.
Felső tagozat:
• Az egészség értéke életünkben.
• Növekedés, változás. Az ezzel járó testi, lelki jelenségek felismerése,
törvényszerűségeinek elfogadása.
• Helyes napirend, életrend, életritmus. A rövid és hosszú távú döntések hatása
egészségünkre.
• Stresszhelyzetek és kockázati tényezők felismerése. A veszteségkezelés módjai.
• Az egyén felelős életminőségének alakításában
• Jövőtervezés
• Táplálkozás, étrend
Táplálkozás és mozgáskultúra
Alsó tagozat:
• Az egészséges táplálkozás alapismereteinek elsajátítása.
• A helyes étkezési szokások fontossága.
• Az aktív testmozgás szerepe, értéke, formái.
• Az egészséges fizikum megóvásának lehetőségei mozgással.
• Az aktív pihenés: pihenteti a testet és a lelket.
• Játékos szabadidős foglalkozások.
• Kézmosás fontossága.
Felső tagozat:
• Az egészséges táplálkozás alapismereteinek elsajátítása. Étkezések
• Az aktív testmozgás szerepe, értéke, formái.
• Az egészséges fizikum megóvásának lehetőségei mozgással.
• Az aktív pihenés: pihenteti a testet és lelket.
• Tömegsport foglalkozások.
• Járványügyi- és élelmiszerbiztonság megvalósítása
Egészségkárosító tényezők
Alsó tagozat:
• Balesetmegelőzés: tűzgyújtás, gáz-, áramhasználat.
• Az egészségkárosító tényezők megismertetése.
• A befolyásolás és kezelés az információ értékelése, reklám.
• A visszaélés fogalma, tanuljon meg „nem”-et mondani.
Felső tagozat:
• A drog fogalma, hatása az egyén szervezetére, a családra, a társadalomra.
• Legális szerek, gyógyszerek, illegális szerek.
• Az alkohol, a dohány, kísértésnek kitéve, az akaratgyengeség leküzdése.
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•
•
•

Az egyén és a drogok, a drogok és a média és a társadalom.
Veszélyben a bőr: testápolás és káros sugárzások hatásai.
Serdülőkori devianciák.

Gyógyszer, vegyszer, környezetszennyezés és védelem
Alsó tagozat:
• Életkorának megfelelően ismerje fel a lakásban és annak környékén lévő veszélyes
anyagokat.
• Kövesse a használati utasítást!
• Környezetszennyezés káros hatásai.
• Szelektív hulladékgyűjtés szokásrendjének kialakítása
Felső tagozat:
• Veszélyes anyagok, helyezetek és tényezők otthonunkban és környezetünkben.
• Kémiai anyagok hatása: gyógyító, terápiás vagy egészség és környezetkárosító,
mérgező hatás.
• Környezet és természetvédelem jelentősége.
Óvd és védd magad!
Alsó tagozat:
• Tisztelet, szófogadás: NEM-ek, segítségkérés.
• Szabályvállalás, követés, alkalmazkodás helyzetekhez, személyekhez.
• Ítélőképesség fejlesztése az emberi kapcsolatokban, veszélyes személyek felismerése.
• Önmegfigyelés, felelősségtudat.
• Az együttműködés fejlesztése.
• A veszély, a kockázat fogalmának megértése.
• Veszélyhelyzetekben segítségnyújtás.
• A segélykérés formái, közérdekű telefonszámok ismerete.
• Az óvatosság megfelelő helyzetekben.
• A döntés, kényszer, választási lehetőség, határozottság, önbizalom kifejezésmódjai.
• Egyértelmű helyzetekben határozott viselkedés, kommunikációban félreérthetetlen
önkifejezés.
• Helyes kommunikációs technikák tanulása.
• Pozitív gondolkodás kialakítása.
• Fogyatékosságok elfogadása.
Felső tagozat:
• Személyes biztonság: jogaim és kötelességeim, felelősségem.
• A megelőzés fontossága – a kollektív felelősség.
• Önkéntesség.
• Előrelátás, megfontoltság.
• A kísértésnek, csoportnyomásnak megtanulni ellenállni.
• Visszautasítási technikák, ellenállási készség fejlesztése.
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•

Énkép erősítése.

Segítő kapcsolatok
Szervezet, személyek
Orvos /pl. iskolaorvos,
fogorvos, /
Védőnő

Nevelési Tanácsadó

Gyermekjóléti
Szolgálat

Rendőrség
Egyházak
ÁNTSZ – Állami
Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat

Segítség témái
Személyi higiéné, táplálkozás, fogápolás, szexuális élet,
betegségek, gerinc- és tartásproblémák témában előadások tartása.
Szűrővizsgálatok elvégzése. Továbbküldés szakorvoshoz.
Szomato-mentális vizsgálatok, vizelet, látás ellenőrzése,
lehetséges problémák kiszűrése. Szakrendelésre történő beutalás
javaslata. Előadások tartása az egészség, drogprevenció bármely
témájában.
A szociális és /vagy magatartási problémákkal küzdő tanulók és
szüleik számára iránymutatás, segítségnyújtás.
A nehéz körülmények között élő, alacsonyan szocializált
családok, gyermekek megkeresése, támogatása. A gyermekek
megfelelő életminőségének biztosítása /védelembe vétel, átmeneti
v. tartós nevelésbe vétel/.
Drogprevencióval kapcsolatos előadások, tájékoztatások.
Lelki egészség védelme. A családi élet fontosságának
hangsúlyozása. Egészséges életmód.
Segédanyagok, tájékoztatók biztosítása az egészségnevelési
programhoz.

Elsősegélynyújtás
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül – osztályfőnöki, biológia, technika,
kémia, fizika és testnevelés – és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg 7-8 évfolyamon.
Az elsősegélynyújtási ismeret növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott
felkészítés segít uralkodni az érzelmeken vészhelyzetekben.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
• Ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát.
• Ismerjék meg a legfontosabb alapfogalmakat.
• Ismerjék fel a vészhelyzeteket.
• Tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét,
következményeit.
• Sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat.
• Ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;

várható
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• Sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
• Egészségtudatos magatartás kialakítása.
• Felelősségteljes gondolkodásmód.
• Érzékenység embertársaink iránt.
• Szociális képességek fejlesztése.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
• A tanulók alapvető ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtás területén;
• A tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alaptevékenységeit.
• A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkozzanak az elsősegélynyújtással
kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Környezetnevelési program
A környezeti nevelésünk általános céljai:
•

•

•
•

Alakuljon ki tanulóinkban olyan környezettudatos magatartás és életvitel, mely
megakadályozza, fékezi a környezeti válság elmélyülését. Ismerjék fel, hogy egyéni és
közösségi környezetkímélő magatartásuk csak akkor lehet eredményes, ha az a
környezet sokoldalú megismerésén alapul.
Értsék meg, hogy az emberi társadalom fejlődésének fenntarthatósága szoros
összefüggésben van a környezet egészséges állapotával-ember és környezet kölcsönös
egymásrautaltsága.
Váljon meghatározó erkölcsi alapelvükké a környezet értékeinek megőrzése, a
környezeti erőforrások előrelátó és takarékos felhasználása.
Segítse elő tanulóinkban annak a meggyőződésnek a kialakulását, hogy életkortól
függetlenül, minden egyes cselekedetükkel képesek pozitívan hozzájárulni környezetük
védelméhez.

A környezeti nevelésből adódó általános feladataink:
•
•
•
•

Környezetbarát attitűdök, szokások kialakítása tanulóinkban.
A természeti és társadalmi környezetről tényeket, ismereteket, problémamegoldó
gondolkodást közvetítsünk.
A környezeti folyamatok, összefüggések megértésének segítése.
Minden pedagógus legyen tudatában annak, hogy a környezeti nevelés, tervszerű
szándékos pedagógiai folyamat, mely összetett személyiség-, és közösségformálást
jelent, amely képessé tesz felnőttet és tanulót a másokkal való együttműködésre, az
együttélésre.
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A környezetünk jellemzői

Elvégzendő feladatok

Légszennyezés

Növények gondozása, pótlása, újak ültetése

Szemét
Iskolabelső
Energiafelhasználás

Szelektív hulladékgyűjtés
Felvilágosítás
Esztétikusabb, tisztább környezet, portalanítás
Több lábtörlő.
Tetőszigetelés.
Gazdaságos felhasználás.

Világítás

Energiatakarékos izzók

Vízfelhasználás

Fogyasztás csökkentése

Eszközellátottság

Dekorációk, ismeretterjesztő folyóiratok

Céljainkat és feladatainkat a következő színtereken kívánjuk megvalósítani: tanórai keretek és
tanórán kívüli tevékenységek.
A tantárgyi lehetőségek
Magyar nyelv és irodalom
•

•
•
•
•

A tanulók ismerjék meg:
o A közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató irodalmi
alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket)
o Az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az ember és
a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását.
Legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára,
véleményalkotásra, érvelésre
Tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés”
elkerülésére
Alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés,
vitakészség, véleményalkotási képesség.
Növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közledést a környezetés természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával.

Történelem
•
•
•

Értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet.
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.
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Hon- és népismeret
•

Ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök).

Etika
•
•
•
•
•
•

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.
Alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától
függetlenül is értéket képviselnek;
Alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel
kapcsolatban;
Fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges
környezetért.

Idegen nyelv, nemzetiségi nyelv
•
•
•

Váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek
feldolgozásának segítségével.
Tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit.
Legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában,
projekt-munkában választ keresni.

Matematika
•
•
•
•
•
•

Váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket
matematikai módszerekkel demonstrálják.
Legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére
statisztikai módszerek alkalmazásával.
Tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait.
Váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és
feldolgozására.
Ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni,
tudjanak megfelelő következtetéseket levonni.
Tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni.

Természetismeret
•

Ismerjék meg:
o A környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal,
o Az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az
ember felelősségét az élővilág megőrzésében,
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•
•
•
•
•

o Saját testük alapvető felépítését és működését, az egészség megőrzéséhez
szükséges életvitel jellemzőit
Természettudományos gondolkodás kialakításához megfelelő képességek kialakítása.
A környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése.
Ökológiai szemlélet fejlesztése.
Felelősségérzet fejlesztése.
Környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása.

Fizika
•
•
•
•
•

Váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára.
Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit.
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.
Ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat.

Kémia
•
•
•

Legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények
értelmezésére.
Ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek
használatának csökkentésére.
Ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait,
tartózkodjanak ezek kipróbálásától.

Földrajz
•
•
•
•
•

Szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen
környezetükről.
Értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai
meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket.
Értsék meg, hogy a társadalomföldrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld
erőforrásainak kimerüléséhez vezet.
Ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit.
Alakuljon ki az igény a szülőföld felfedezésére.

Biológia
•
•
•
•

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 mérséklésére.
Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat.
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Ének-zene
•
•
•
•

Ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait.
Fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban.
Vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét.
Fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni

Rajz és vizuális kultúra
•
•
•
•
•
•
•

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 alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak.
Tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre.
Kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket

Technika
•

Ismerjék meg:
o az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai, formai és etikai értékeket
o a technika okozta környezeti károsodásokat és azok megelőzésének módjait
o az egészséges táplálkozás alapelmeit
o a környezetbarát technikákat és technológiákat
• Sajátítsák el az egészséges táplálkozás, kertészeti alapismertek, komposztálás, szelektív
hulladékgyűjtés alapvető ismérveit.
Digitális kultúra
•

Legyenek képesek:
o az interneten, illetve a szakirodalomban információkat keresni, konkrét, a valós
életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak
megfelelő következtetéseket levonni
o a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak képessé egy adott
témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására
• Szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket.
• Ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait.
• Váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseiket
informatikai módszerekkel demonstrálják.
Testnevelés
•
•

Fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják,
egészséges testi fejlődésüket
Győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek
működését tekintve
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•

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

Tanórán kívüli lehetőségek
A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve
külön programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket. A nap
jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk,

Közösségfejlesztés intézményünkben
A közösségfejlesztés feladata:
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve
közösség által történő nevelésének megszerzése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának
alapvető feladata.
A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják
a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. A motiválás célja,
hogy tanulóinkban felébresszük a tanulási kedvet és ezt a tanulás végéig fenn is tartsuk.
Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
•

Ünnepélyek, megemlékezések: a közösség hagyományainak ápolása
o Az iskola névadójának, Batthyány Kázmér születésnapjának megünneplése. Ezt
szolgálja az évenkénti megemlékezés, és a játékos Batthyány–nap megszervezése
o Október 6-án az Aradi vértanúkra,
o Október 23-án az 1956-os forradalomra,
o Március 15-én az 1848-as forradalomra emlékezünk.
o 8. osztályosok ballagása.
• Projektnapok:
o Márton nap
o Luca nap
o Mikulás
o Karácsonyi projekt
o Költészet napja
o A nemzeti összetartozás napja
o Ilyenek vagyunk az iskola bemutatkozó estje

Egész napos oktatás
Iskolánk az 1-4. évfolyamon egész napos iskolaként működik. Az egész napos nevelés és
oktatás egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes
folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás
lehetőségét. Megvalósítja a felzárkóztatás, a tehetséggondozás sajátos tevékenységeinek
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folytatását, teret ad a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak, a szakköri foglalkozásoknak, az
önálló tanulásnak, biztosítja a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez, a többlet
pedagógiai támogatást a tananyag megértéséhez és elsajátításához.
Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a
felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az
iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola
dolgozója.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A
versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre
a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
Tanulmányi kirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka
elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást
szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük.
Tanulószoba
A felső tagozaton a szülői igényeknek megfelelően tanulószobai csoportokat indítunk. A
foglalkozások a tanórák befejezése után kezdődnek. Tanulmányi eredmény függvényében a
pedagógus kezdeményezheti és kötelezővé teheti a részvételt.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint
a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások segítik.
A képesség-kibontakoztató felkészítések hozzájárulnak a személyiségfejlesztés, a
közösségfejlesztés segítségével a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás
csökkentéséhez, a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási,
továbbtanulási esélyének növeléséhez. A felkészítések során nagy figyelmet kell fordítani a
társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben
lévők, vagy kisebbségi közösségbe tartozók társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő
készségek, képességek kialakításának.
A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a tanulók részére
előkészítő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból.
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További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és
az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete
dönt. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Hangversenybérlettel zenei előadások biztosítása szülői támogatással 1-8. évfolyamokon.
Rendszeresen látogatjuk a múzeumokat, ahol a tananyaghoz kapcsolódó tárlatvezetésen
veszünk részt. Figyelemmel kísérjük az újabb híreket pl. ásatások. Figyelemmel kísérjük az
időszakos kiállításokat is, tanulóink kulturális és irodalmi ismereteit elmélyítendő színházi
előadásokat látogatunk.
A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
Az iskolai diákönkormányzat tanulóink önirányító, önszervező közössége, melynek keretében
a tanulók a diákönkormányzatot segítő pedagógus vezetővel együtt, önállóan intézik saját
ügyeiket.
Célunk, hogy a tanítványaink a DÖK működése során tanulják meg jogaikat gyakorolni, a jogok
által biztosított mozgásteret kihasználni, gyakorolják állampolgári szerepüket. Szerezzenek
tapasztalatot a konfliktusok kezelésében, azok megoldásában, tanulják meg a
konszenzuskeresést.
A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken
való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Közösségünk részt vesz a Lázár Ervin Program által szervezett előadásokon, ezzel elősegítve a
zenei, kulturális nevelés hatékonyságát.
Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, hogy tanulóink tájékozottabbak legyenek a haza
földrajzában. Ezek elősegítik szülőföldünk hagyományainak bővebb megismerését, mélyítik a
nemzettudatot.

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatai:
A feladatok részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok
legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:
• a tanítási órákra való felkészülés és azok szakszerű megtartása,
• a tanulók dolgozatainak javítása,
• a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
• a kiemelt figyelmet igénylő tanulók egyénre szabott fejlesztése
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a megtartott tanítási órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése,
különbözeti, osztályozó, javító vizsgák lebonyolítása,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása, megszervezése,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
a gyermek – és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnök feladata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvek szerint neveli osztályának tanulóit.
Az osztályban tanító pedagógusokat segíti, koordinálja.
Figyelemmel kíséri osztálya tanulóinak eredményeit, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát.
Szülői értekezleteket tart.
Az osztályt érintő adminisztrációs feladatokat elvégzi.
Kapcsolatot tart az osztályát érintő kérdésekben az ifjúságvédelmi felelőssel.
Kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, a különböző
szakemberekkel (logopédus, fejlesztő, pszichológus).
Figyelmet fordít az osztályban a tanulási nehézséggel küzdő tanulók tanulmányi
előmenetelére, kapcsolatot tart a szaktanárokkal.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai feladatokról, azok megoldásában segíti a
diákokat, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való bánásmód
Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő
nevelésben-oktatásban részesüljön. Tanulóink képességeik, szorgalmuk, családi helyzetük
alapján sokban különböznek. Nézetünk szerint minden tanuló kiemelt figyelmet érdemel, de
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külön figyelünk azokra, akik az átlaghoz szabott követelményeknek nem, vagy csak részben
tudnak megfelelni, vagy éppen sokkal többre képesek, mint az átlagos elvárás, követelmény.
• Az átlagtól eltérő, külön figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
o a kiemelten tehetséges,
o a sajátos nevelési igényű,
o beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,
o a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.
Az iskola az ilyen tanulóinak, meghatározott képességfejlesztést biztosít, az átlagtól való
eltérésüknek megfelelően. Ennek érvényesítéséhez az iskolánk a következő feladatokat végzi
el:
• A képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak
megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon.
• Folyamatos, az egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az
iskolázás további szakaszaiban.
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált, megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az
egységes oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek
feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket. A
differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő
tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését,
megszüntetését.
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Iskolánk célkitűzése a tehetség minden összetevőjének erősítése, megalapozása első
évfolyamtól kezdve. A tehetségek felismerése és gondozása minden pedagógus feladata.
Legfontosabbnak tartjuk a tehetséges tanulókkal való differenciált és intenzív foglalkozás
feltételeinek megteremtését. Tehetséggondozó munkánk a NAT kulcskompetenciáit
figyelembe véve határoztuk meg:
• A kommunikációs képességek fejlesztése, melyek mind az anyanyelvi, mind az idegen
nyelvi kompetenciákat megalapozzák és segítik a tehetséges személy érvényesülését a
későbbiekben
• A matematikai kompetencia, a logikus gondolkodás fejlesztése, mely elősegíti a
problémák megoldását a mindennapok során
• A természettudományos és technikai kompetencia kritikai gondolkodást és
kíváncsiságot ébreszt a gyermekekben, aki igyekszik megismerni és megérteni a
természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat
• Az IKT eszközök lehetőségeinek megismerésével, az eszközök a személyes és a
társadalmi életben, a tanulásban és a munkában való alkalmazását teszi lehetővé
A tehetségfejlesztés – tehetséggondozás feladatai, tevékenységek
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a tehetséges diákok felismerésének segítése
együttműködés más szakemberekkel: pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus
tehetség felismerése, azonosítása, diagnosztizálása
tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése
megfelelő érzelmi légkör kialakítása

A tehetséggondozás formái iskolánkban
A pedagógiai programunk alapján arra törekszünk, hogy tanítványaink képesek legyenek saját
értékeiket felfedezni, képességeiket kibontakoztatni. Értékelési rendszerünkben előtérbe
helyezzük a pozitív visszacsatolási formákat a mindennapi gyakorlatban is. Kiemelten
elismerjük, jutalmazzuk azokat a 8. osztályos tanítványainkat, akik nyolc éven át mindent
megtettek azért, hogy iskolánk hírnevét öregbítsék. Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi
tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb palettán legyen lehetőség a tehetség
kibontakoztatására:
• Versenyekre való felkészítésükre tehetséggondozó órákon, illetve az egyéni
foglalkozásra szánt órakeret terhére van lehetőség.
• Az idegen nyelv tantárgyak magasabb óraszámú oktatása a jó képességű, motivált
tanulók számára ütemesebb haladást, elmélyültebb, intenzívebb munkát tesz lehetővé.
A tehetséggondozáshoz szükséges feltételek, körülmények:
Tárgyi eszközök: könyvtár, interaktív tábla, robotikához szükséges eszközök.
Felkészült szaktudású pedagógusok, akik elkötelezettek a tehetséggondozás iránt.
Tanórán kívüli foglalkozások szervezése
Anyagi feltételek biztosítása: fenntartói, alapítványi, szülői, pályázati támogatásból.
Tehetségpont
A Batthyány Kázmér Általános Iskola kiemelt területként kezeli a tehetséges gyermekek
fejlesztését, ezt bizonyítja, hogy Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk 2018 óta. A
Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a
pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges
fiataloknak.
Célzott tehetségterületeink: logikai-matematikai, hiszen minden évfolyamon működik az
informatikaoktatás. Nyelvészeti, a német nemzetiségi oktatás első évfolyamtól heti 5+1 órában
biztosított. Testi-kinesztetikus, mert a mindennapos testnevelés és a választható
sportfoglalkozások, a torna sport szakkörei, a néptáncórák alsó tagozaton erre lehetőséget
biztosítanak.
A széles körű tehetséggondozási tevékenységünk megvalósításához keressük a pályázati
forrásokat. A működéshez az iskolai alapítvány támogatása is hozzájárul. Célunk: tágítani a
tehetségkibontakoztatás színtereit, valamint az eddigi iskolai tehetséggondozásunkat
kiegészíteni új módszerekkel és programokkal.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program

136

A tanulási kudarcban többféle, a tanulással kapcsolatos zavar összegződik. Vannak, akiknél a
tanulási képesség fejlődési zavara, másoknál a negatív környezeti hatások okoznak tanulási
kudarcot. Sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a tanulási kudarccal küzdő
gyerekek esetében. Elsődleges feladat a kudarc felismerése, a részképesség zavarok feltárása,
amelyek megnehezítik, vagy akadályozzák az olvasás, írás és számolás elsajátítását. Ehhez a
tanév elején szintfelmérésre van szükség.
Célkitűzéseink:
•
•
•
•
•
•
•

A tanuláshoz való viszony áthangolása.
A tanulási szokások formálása, hatékony tanulási módszerek elsajátítása, melyek
segítik a tanulókat az egyedi problémák megoldásában.
A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése.
Személyiségfejlesztés.
A kudarcélmények csökkentése.
A gondolkodási képességek fejlesztése.
A kifejezőkészség és szókincsfejlesztés.

Elveink:
•
•
•
•
•
•

Fokozatosság.
Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele.
Egyenlő bánásmód, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés.
Hátrányos helyzetű tanulók kompenzációjára figyelni.
Önmagához mért fejlődés értékelése.
A tanórákon oldott, demokratikus légkör megteremtése.

Megoldási módok
•
•

Részképesség zavar esetén a Nevelési Tanácsadóba irányítjuk a tanulót. Szakember
javaslata alapján az iskolában megfelelő számú fejlesztő foglalkozásban részesül.
Tudásszint felmérése tanév elején és végén írásbeli és szóbeli számonkéréssel is.

Tennivalók:
Tanórán belül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A továbbtanuláshoz szükséges minimum elsajátíttatása.
Differenciálás.
Egyéni feladat adás.
Csoportmunka.
Felmentés az értékelés alól, szakvélemény alapján.
Tanulásmódszertani tanácsok a tanulónak.
Koncentráció fejlesztése.
Olvasás és szövegértés fejlesztése.
Emlékezetfejlesztés.
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•

•

Önművelés lehetősége
Diszlexia, diszgráfia esetén:
o Folyamatos készségfejlesztés
o Korrekciós feladatok a vizuális, akusztikus és motoros funkciók megerősítésére.
Diszkalkulia esetén:
o Segítő, kompenzáló eszközök használata.
o Alapműveletek vizuális fogalmi kialakítása.
o Matematikai nyelvi relációk tudatosítása.

Tanórán kívül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Megfelelő szakemberhez irányítás.
Szülőkkel való kapcsolattartás, családlátogatás
Egyénre szabott önálló feladat.
Fejlesztő óra, szakkör szervezése.
Szerepeltetés.
Hospitálás az óvodákban.
Tapasztalat és véleménycsere a kollégákkal, gyógypedagógus közreműködése.
Részképességzavarok korrekciója, fejlesztőpedagógus tartotta foglalkozások biztosítása
Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és részképességzavar halmozott tünetei esetén:
gyógypedagógusi segítség biztosítása.

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők és a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók segítése
Tanítványaink döntő többsége a jól szocializált társadalmi rétegek gyermekeiből származik, így
kevés esetben találkozunk beilleszkedési és magatartási nehézségeket felmutató diákokkal.
Ugyanakkor látjuk azt, hogy az elmúlt években ezeknek a diákoknak a számaránya a mi
iskolánkban is jelentős módon emelkedik, e változás a társadalomban végbemenő negatív
szocializációs folyamatok egyenes következménye.
Minden pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési és magatartási
nehézségek megjelenése biztos jelei annak, hogy tanítványunk valamiféle szociális
problémával, családi bizonytalansággal, életviteli nehézséggel küzd, és ezek az események
nyomják rá bélyegüket mindennapi viselkedésükre. A magatartási és beilleszkedési
nehézségekkel küzdő diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni maguknak,
szüleiknek és tanáraiknak, hanem családi és szociális körülményeik, ebből gyakorta következő
szülői elhanyagolásuk vezet azokhoz a személyiségükben bekövetkező változásokhoz, amelyek
a jelenségeket előidézik.
Ezért a beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató tanítványokhoz sohasem haraggal,
hanem inkább figyelemmel fordulunk. Biztosítanunk kell számukra a kapaszkodót, hogy
családi, szociális problémákban, esetleg már a személyiség nem megfelelő fejlettségében, a
családi és létbizonytalanságban rejlő gondok megoldási útján megindulhassanak. Ehhez az
iskola minden pedagógusának érzékeny odafigyelésére, előítéletmentes pedagógusi
személyiségére szükség van, mindenekelőtt azonban az osztályfőnökök kötelessége a
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problémákkal küzdő személyiség felismerése, az osztályban tanító pedagógusok diszkrét
informálása. Nem mellőzhető a felismert esetekben a problémák négyszemközti megbeszélése,
az elvárások és a pedagógusi tanácsok világos megfogalmazása.
BTM-es tanuló fejlesztésének elvei, módszerei, feladatai:
• Egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek,
érdeklődésének figyelembevételével.
• A tanuló viselkedésének (kommunikáció, önbizalom, önérvényesítés) megismerése
siker vagy kudarc esetén. A tanuló alkalmazkodása a kortárs csoportba.
• Sikerélmény biztosítása.
• Együttműködés a családdal, szakemberekkel és a Családsegítő Szolgálattal
• Feltétlenül igénybe kell venni az iskolapszichológus és iskolai védőnő, valamint –
szükség esetén- az ifjúságvédelmi felelős tanár szakmai segítségét.
Azokban az esetekben, ahol a tanuló szociális létbizonytalanságban van, kérni kell az illetékes
önkormányzat segítségét.
Kiemelt feladat, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési és tanulási folyamatban tartósan
akadályozott tanulók esetében az énkép, önismeret, a testi és lelki egészség és kommunikációs
kultúra fejlesztése.
A diagnosztizált, szakvéleménnyel, szakértői véleménnyel rendelkező tanulók részére minden
esetben szükség van tantárgyi korrepetálásra, felzárkóztatásra, órai differenciálásra az
intézményben. Ezen felül az otthoni tanulás, gyakorlás, fejlesztés vonatkozásában is
meghatározunk feladatokat, amelyek megvalósításában a szülői együttműködésre is
alapozhatunk.
Iskolánkban azoknak a tanulóknak, akik lemorzsolódással veszélyeztettek, egyéni fejlesztést,
felzárkóztató (visszazárkóztató) programot biztosítunk. Az osztályfőnökök, szaktanárok az
intézményben kialakított jelzőrendszernek megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérik a
tanulók teljesítményét és jelzik a problémákat.
Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek
vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények
között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését,
illetve megszüntetését.
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja és
feladata a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő a gyermek fejlődését veszélyeztető
problémák feltárása, megelőzése, megszüntetése. Minden pedagógus közreműködik a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában. A gyermekvédelmi problémák feltárásának
az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél
hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.
Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:
• Fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit.
• Meg kell keresni a problémák okait.
• Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához.
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•

Jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek az észlelő
és jelzőrendszer által kiadott formanyomtatványon.
• Rendszeres
kapcsolattartás
a
veszélyeztetett
tanulók
családgondozóival
esetmegbeszélés, esetkonferencia keretében.
Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a
pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik
különösen:
• Általános prevenciós tevékenység.
• Mentálhigiénés programok szervezése, az iskola egészségnevelési programjának
segítése.
• Szociális ellátások számbavétele.
• Veszélyeztetett tanulók esetén felméri a veszélyeztetettség típusát, súlyosságát, majd
mérlegeli tapasztalatait és további teendőkre tesz javaslatot, illetve a megfelelő
szakszolgálatokhoz irányít.
• A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, melyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak.
• Családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében.
• A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. Segíti a
gyermekjóléti szolgálat tevékenységét
• Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról (pl. színház,
mozi és hangverseny látogatás)
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik:
• Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal
• Gyámhatósággal
• Az iskolarendőrrel.
• Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal
• Nevelési Tanácsadóval
• Iskolaorvossal, védőnővel
• Továbbá a gyermekvédelemi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó személyekkel,
alapítványokkal és intézményekkel.
Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
• A felzárkóztató foglalkozások.
• A tehetséggondozó foglalkozások.
• Az indulási hátrányok csökkentése.
• A differenciált oktatás és képességfejlesztés.
• A pályaválasztás segítése.
• A személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek).
• Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése.
• A családi életre történő nevelés.
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•
•

Tanulószobai foglalkozások.
Az iskolai étkezési lehetőségek.
Az egészségügyi szűrővizsgálatok.
A tanulók szabadidejének szervezése:
o tanórán kívüli foglalkozások
o szabadidős tevékenységek
o nyári Erzsébet táborok
• A szülőkkel való együttműködés.
• Tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
• DADA foglalkozások, KEVE program.
• Mentálisan sérült tanulók esetében pszichológus tanácsának kikérése.
Iskolánk befogadó intézmény, mert pedagógiai programunkban megjelennek a differenciált és
az egyéni fejlődést biztosító módszertani eljárások. Iskolánk vezetése és tantestülete felvállalja
a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű
tanulók nevelését és oktatását, számunkra személyre szabott értékelési és követési rendszert
biztosítunk. Nevelésük során az esélyegyenlőség feltétlen biztosítására a saját esélyegyenlőségi
tervünk tartalmaz előírásokat.

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
•

•

•

•

A tanulók a diákönkormányzat által képviselhetik jogaikat (DÖK), melynek
javaslattevő joga van a tanulók nagyobb közösségére kiterjedő iskolai élettel
kapcsolatos minden kérdésben.
Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, küldöttet delegálnak az
intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A tanulóközösségek ily módon
önmaguk diákképviseletéről döntenek.
Az iskolai diákönkormányzat véleményt nyilváníthat:
o a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésében, elfogadásában;
o a tanév munkarendjének meghatározott, a tanulókat érintő programok
tekintetében;
o pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésébe
o a tanulók fegyelmi ügyében;
o a tanórán kívüli foglalkozások szervezésében, formáinak meghatározásában;
o az iskolai ünnepélyek szervezésében és az iskolai hagyományépítésben.
o A diákönkormányzat (DÖK) dönt:
o saját működéséről és szerveinek hatásköréről
o a diákönkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról;
o a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.
o a tanítás nélküli programok megvalósításáról a nevelőtestület véleményének
meghallgatásával.
Egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározása a nevelőtestület
véleményének kikérése mellett a diákönkormányzat jogköre;
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A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorolhat:
o a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában;
o A jogszabályokban meghatározott ügyekben
o az ünnepélyek, megemlékezések rendjében,
o a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokban;
o a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáiban
és rendjében.

Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a tanítási
órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat
megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az osztályközösségről
információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok személyét érintő problémákkal
elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok foglalkoznak.
• A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök
tájékoztatják.
o az iskola igazgatója legalább évente egyszer a DÖK gyűlésen SZMK gyűlésen,
o a diákönkormányzat vezetője 3 havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órán.
• A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan tájékoztatják.
o szóban: fogadó órán, egyéni fogadóórán, ha szükséges telefonon
o írásban: a tájékoztató füzeten keresztül, elektronikus naplóban, vagy e-mail írásával
• A szülői értekezletek, a fogadó órák, a nyílt tanítási napok és egyéb aktuális információk
időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg.
• A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a DÖK vezetőivel, az
iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.
• A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója, az osztályfőnökök és az SZMK elnök tájékoztatják:
o az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség
választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
o az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
• Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel határozat révén, vagy
egyéb szokásos írásos formában.
• A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel.
A szülők és a pedagógusok együttműködésének fórumai:
•

Családlátogatás
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feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve
tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében, ha szükséges.
Szülői értekezlet
o feladata, a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
o a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és a
helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól,
o a helyi tanterv követelményeiről,
o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
o saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
o a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
o az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
o a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola igazgatósága felé.
Rendkívüli szülői értekezlet
o Ha az osztály helyzete, problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az
iskola igazgatója rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására,
a problémák közös megoldási lehetőségének megtalálására.
Fogadó óra:
o Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. Az iskola biztosítja,
hogy a fogadóórán a szülő négyszemközt beszélhessen gyermeke tanárával személyes
problémáiról.
Nyílt tanítási nap
o Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
Írásbeli tájékoztató
o Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű
programokról.
o

•

•

•

•

•

A szülői munkaközösség
A szülői munkaközösség célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely
átfogja az iskola működésének egészét. A szülői munkaközösséget annak szervezeti és
működési szabályzatában foglaltak szerint épül föl és működik. Vezetőjét a szülői
munkaközösség maga választja az intézménybe járó diákok szülői közül.
A szülői munkaközösség véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő
bármely kérdésben. Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő események
lebonyolításában való közreműködés is.

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata
A vizsgaszabályzat hatálya:
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Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra
érvényes, azaz:
o osztályozó vizsgákra,
o különbözeti vizsgákra,
o javítóvizsgákra
o pótló vizsgákra (fel nem róható ok miatt késett a vizsgáról)
• Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
o aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
o akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
o akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
o Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az
intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga
letételét írja elő.
o Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság
megbízott tagjaira.
Vizsgaszabályzat
•

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó
vizsgát kell tennie, ha:
o az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
o az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
o egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét, megfelelő számú érdemjegy esetén a
pedagógus megajánlhatja az osztályzatot,
o ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta
és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
megfelelő számú érdemjegy esetén a pedagógus megajánlhatja az osztályzatot,
o átvételnél az iskola igazgatója előírhatja, hogy a tanuló független vizsgabizottság
előtt vizsgát tegyen a szükséges tantárgyakból.
• A vizsga, ha a tanuló kérésére jön létre, akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga
kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatónál a vizsgára jelentkezni. Az
igazgató a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a
vizsga idejét és helyét.
• Az intézményben szervezett tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti,
évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült,
a Pedagógiai Program részét képező helyei tanterv adott tantárgyra és évfolyamra
vonatkozó követelményeivel.
• A tanterv követelményrendszerének értelmezésében és részletezésében az adott
osztályban tanító szaktanárok nyújtanak segítséget a vizsgára jelentkezett tanulóknak,
ők adják át a kialakított szóbeli tételsorokat vagy témakör-listákat is a tanulónak.
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A vizsgák lebonyolításának módját a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. fejezetének
előírásaival szervezzük.
A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként két vizsgaidőszakot jelölünk ki.
o Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban,
o Osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsgára a félévzárások előtti két hétben van
lehetőség.
o A vizsgát megelőzően egy hónapon belül jelöljük ki a vizsgaidőszakot.
o A vizsgák időpontjáról a vizsgázót írásban tájékoztatjuk a legalább 4 héttel korábban.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelésioktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan
megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független
vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a
vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának
elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg
illetékes kormányhivatal bízza meg.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Az
általuk ellátandó feladatok: elnök, kérdező tanár és ellenőrző tanár.
o Amennyiben az intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján
erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki
jogosult az adott tantárgy tanítására.
o A tanulmányok alatti vizsga követelményei: az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati
vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programja határozza meg.
o Az elnök felel a szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a
jegyzőkönyvet, ha kell, szavazást rendel el.
o Kérdező tanár, csak megfelelő tanári végzettségű lehet, lehetőség szerint ne az
kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.
o Ellenőrző tanár, lehetőség szerint szakos tanár, felel a vizsga szabályszerűségéért.
A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon
mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat,
szakértői vélemény alapján kapott.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az
Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon,
vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló
teljesítményét hátrányosan befolyásolta.
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A vizsga akkor számít eredményesnek, ha a tanuló az adott tantárgy követelményeit
legalább 30%-ban teljesítette.
Százalék
Kapott osztályzat
90-100%
5
75-89%
4
60-74%
3
30–59%
2
0-29%
1
A vizsgatárgyak részei és követelményei
o Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott
tantárgyának az intézmény pedagógiai programjának helyi tantervében található
követelményrendszerével.
A vizsgákon csak szóbeli feleletet kell tenni a következő tantárgyakból:
o etika/hit-és erkölcstan, német nemzetiségi nép-és honismeret
A vizsgákon csak írásbeli feleletet kell tenni a következő tantárgyakból:
o természetismeret, földrajz, biológia, fizika, kémia, történelem, honismeret
A vizsgákon írásbeli és szóbeli feleletet kell tenni a következő tantárgyakból:
o magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, matematika
A vizsgákon gyakorlati felmérés történik a következő tantárgyakból:
o testnevelés, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika
A vizsgákon gyakorlati felmérés és írásbeli beszámoló történik a következő tantárgyból:
o informatika

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
•
•
•

•
•
•

•
•

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy
átvétel útján keletkezik.
A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az
iskola igazgatója dönt.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló
jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola
házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez köti.
Felvételi vizsga iskolánkban nem szervezhető.
Iskolánk köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye a beiskolázási körzetünkben található.
Az iskolánkba a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a tankerület által meghatározott
időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon
közzé tesszük.
A nemzetiségi tagozatunk városi beiskolázású, illetve várjuk a környező településekről
jelentkezőket is.
A felvételi eljárás különös szabályai
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o Előnyben részesül, akinek lakóhelye iskolánk telephelyével egybe esik, illetve
különleges helyzete ezt indokolja.
o Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:
o testvére már az iskolával jogviszonyban áll
o munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola, vagy
o az iskola, a tanuló lakóhelyétől ennek hiányában tartózkodási helyétől egy
kilométeren belül található
Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai
munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az
igazgató dönt.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben részesítjük, a
nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató osztályba fel vagy át vételnél.

Projektoktatás és sajátos pedagógiai módszerek
A projektalapú oktatási modellel élni akarunk, a konkrét feladatokat minden évben az iskola
éves munkatervében határozzuk meg. A módszerrel kapcsolatos elveinket itt röviden
összefoglaljuk.
A projektek hiteles és valóságos környezetet biztosítanak a tanulási tevékenységek
összekapcsolásához, átfogó gondolatokkal foglalkoznak, ezzel lehetőséget adnak a magasabb
rendű gondolkodási készségek fejlesztésére is, valamint motiválják a tanulókat a tanulásra.
A projektalapú tanulás egy tanulóközpontú oktatási modell. Ez a fajta tanulás olyan, hosszú
kifutású feladat segítségével fejleszti a tanulók tartalmi tudását és készségeit, amelynek
középpontjában a tanulói kutatás és a hiteles bizonyítás áll kidolgozott anyagok és bemutatók
formájában.
A tanórán alkalmazott projektek aktív szerepet bíznak a tanulókra. A tanulók a projektek
teljesítése közben a való életben hasznos, ún. 21. századi készségeket sajátítanak el – ezek közül
sok megegyezik a napjainkban a munkáltatók által elvártakkal:
• képesség a másokkal való együttműködésre
• megfontolt döntéshozatal
• kezdeményezőkészség
• összetett problémák megoldása
• önirányítás
• eredményes kommunikáció
A projektalapú oktatás nem tantárgyhoz kötött, egyaránt alkalmazható néhány órában vagy akár
egy egész félév során, illetve egy tananyagrész mélyebb elsajátítására.
Egész napos oktatás 1-4.évfolyam
Intézményünkben az alsó tagozaton egész napos oktatás formában folytatjuk a nevelést,
tanítást.
Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a
délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen elosztva, egymást váltva, a tanulók arányos
terhelését figyelembe véve szervezzük meg az adott évfolyamra meghatározott kötelező,
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kötelezően választandó, kötelezően választható tanórai és egyéb foglalkozások megtartásával.
Többlet pedagógiai támogatást nyújtunk azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag
egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek.

A német nemzetiségi nevelés és oktatás szerepe, feladatai és célkitűzései
Iskolánkban l993 óta folyik nyelvoktató kisebbségi oktatás, német nemzetiségi nyelvet
tanítunk. Iskolánk sajátos arculatának legfőbb eleme a német nemzetiségi nevelés és oktatás. A
gyerekek már első osztálytól emelt óraszámban tanulják a német nyelvet. A nemzetiségi nevelés
és oktatás célja a német nemzetiségi nyelv minél magasabb szintű elsajátíttatása, az anyaország
történelmének, kultúrájának megismertetése, szokások és hagyományok ápolása.
Nemzetiségi oktatásunk megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait,
e mellett biztosítjuk a nemzetiség nyelvének tanulását, történelmének, szellemi és anyagi
kultúrájának megismerés, a hagyományőrzést és teremtést. Iskolánk tanítási nyelve a magyar
nyelv, a nemzetiségi /német nemzetiségi/ nyelv tantárgyat tanítási óra keretében az első
évfolyamtól oktatjuk a törvény által előírt heti 5 óraszámban. Iskolai német nyelvoktatásunk
legfőbb feladata, hogy ébren tartsa a nemzetiségi tudatot a német nemzetiségi tudat erősítésével
és az irodalmi német nyelvoktatásával.
Megteremtettük a nemzetiségi oktatás feltételeit, és tanulóink nemzetiségi tanulmányi
versenyeinek és a partnerkapcsolatnak köszönhetően felértékelődött a német nyelv oktatása
iskolánkban. A tantestület feladata ezt tovább erősíteni.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk. Közös
pályázatokon veszünk részt, az önkormányzat pedig anyagi forrással támogatja a német
nemzetiségi programjainkat (színházlátogatás, tábor szervezése). A német nemzetiségi
népismeret tantárgy keretében osztályaink ellátogatnak a kiállításokra.
Feladatok
Iskolánkban a német nemzetiségi nyelvet tanulja minden tanuló az alsó évfolyamokon, heti 5
órában. A 7- 8. osztályban német előkészítő segíti a felkészülést a felvételi vizsgákra és a német
DSD nyelvvizsgára. Heti egyszer 1 órában tanulnak német népismeretet a diákok.
Ösztönözzük tanulóinkat német nyelvi középiskolai továbbtanulásra. Kapcsolatot tartunk a
helyi német nemzetiségi önkormányzattal, részt veszünk rendezvényeiken, nemzetiségi
versenyeken. Arra törekszünk, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és
kulturális gazdagság előnyei.
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Helyi tanterv
Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek
alapján folyik az oktatás:
H2012: A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján készült az „A” kerettantervek
felhasználásával.
H2020: Az „5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról” alapján készült
kerettantervek szerint, figyelembe véve a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának ajánlását.
ÉVFOLYAM
TANÉV

1. osztály

2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

6.
osztály

7.
osztály

8.
osztály

2020-21.

H2020

H2012

H2012

H2012

H2020

H2012

H2012

H2012

2021-22.

H2020

H2020

H2012

H2012

H2020

H2020

H2012

H2012

2022-23.

H2020

H2020

H2020

H2012

H2020

H2020

H2020

H2012

2023-24.

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

1-4. évfolyam óraterv
H2012
Tantárgy

H2020

1. o.

2. o

3. o. 4. o. 1. o.

2. o

3. o. 4. o.

Magyar nyelv és irodalom

7

7

6

6

7

7

6

6

Német nemzetiségi nyelv

5

5

5

5

5

5

5

5

Német nemzetiségi népismeret

1

1

1

1

1

1

1

1

Matematika

4

4

4

4

4

4

4

4

Természetismeret

1

1

2

2

0

0

1

1

Informatika→Digitális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

1

1

1

1

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

2

2

2

1

1

1

2

Technika

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

4

4

4

4

4

4

4

4

Néptánc

1

1

1

1

1

1

1

1

Etika / hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Összesen

28

29

29

29

27

27

27

28
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Az alsó tagozat egész napos iskolaként működik, az alábbi időbeosztással:
• Egy tanítási napot 9 órára bontunk, ebből:
o Napi 5-6 tanóra.
o Napi 1-4 tanulás óra.
o Hetente 2 • 2 óra művészeti iskolai foglalkozás.
Az 1-4. évfolyam valamennyi tanulója nemzetiségi nyelvoktató képzésben vesz részt, kivéve a
pedagógia szakszolgálat által adott mentességgel rendelkezőket.
Az ötödik osztálytól a tanulók a német nemzetiségi nyelvoktató képzést folytatják, illetve
lehetőségük van normál idegen nyelv tanulására is áttérni.
5-8. évfolyam német nemzetiségi nyelvoktató óraterv
H2012
Tantárgy

H2020

5. o. 6. o. 7. o. 8. o.

5. o.

6. o.

7. o.

8. o.

Magyar

4

4

4

4

4

5

3

4

Dráma és színház

0

0

0

0

0

0

1

0

Német nemzetiségi nyelv

5

5

5

5

5

5

5

5

Német nemzetiségi népismeret

1

1

1

1

1

1

1

1

Történelem

2

2

2

2

2

2

2

2

Hon- és népismeret

1

0

0

0

1

0

0

0

Állampolgári ismeretek

0

0

0

0

0

0

0

1

Matematika

4

4

4

4

4

4

4

4

Természettudomány

2

2

0

0

2

2

0

0

Földrajz

0

0

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

Biológia

0

0

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

Fizika

0

0

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

Kémia

0

0

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

Ének-zene

1

1

1

1

2

1

1

1

Vizuális kultúra

1

2

1

1

1

2

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

1

0

Informatika→Digitális kultúra

2

2

2

2

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki→Közösségi nevelés

1

1

1

1

1

1

1

1

Etika / hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Összesen

31

31

34

34

31

31

33

33
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5-8. évfolyam normál idegen nyelvvel óraterv
H2012
Tantárgy

H2020

5. o. 6. o. 7. o. 8. o.

5. o.

6. o.

7. o.

8. o.

Magyar

4

4

4

4

4

5

3

4

Dráma és színház

0

0

0

0

0

0

1

0

Idegen nyelv

3

3

3

3

3

3

3

3

Történelem

2

2

2

2

2

2

2

2

Hon- és népismeret

1

0

0

0

1

0

0

0

Állampolgári ismeretek

0

0

0

0

0

0

0

1

Matematika

4

4

4

4

4

4

4

4

Természettudomány

2

2

0

0

2

2

0

0

Földrajz

0

0

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

Biológia

0

0

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

Fizika

0

0

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

Kémia

0

0

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

Ének-zene

1

1

1

1

2

1

1

1

Vizuális kultúra

1

2

1

1

1

2

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

1

0

Informatika→Digitális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki→Közösségi nevelés

1

1

1

1

1

1

1

1

Etika / hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Összesen

27

27

30

30

28

28

30

30
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Komplex Alapprogram
A 2020-21-es tanévtől bevezetésre kerül iskolánkban a Komplex Alapprogram (lásd
melléklet), a következők szerint:
• Az alsó tagozaton a 3−4. osztályban.
• Az alprogramok megvalósítása a 3-4 osztályban:
o Testmozgásalapú alprogram: testnevelés óra, néptánc óra, szabad óra
időkeretében
o Logikaalapú alprogram: a matematikai tehetséggondozó és felzárkóztató órák
keretében
o Művészetalapú alprogram: a heti 4 művészeti óra
o Az életgyakorlat és a digitális alapú alprogram nem valósul meg.
• A „Te órád!” az alsó tagozaton a művészeti és a szakköri órák keretében.
• Ráhangolódás az eddigi „Örömkör” helyébe lép, hétfői és pénteki napon a tanulás órába
épül be.
• A felső tagozaton 5. osztálytól felmenő rendszerben.
• Az alprogramok megvalósítása a felsőben:
o Testmozgásalapú alprogram: a délutáni sportfoglalkozások idejében.
o Logikaalapú alprogram: a matematikai tehetséggondozó és felzárkóztató órák
keretében
o Művészetalapú alprogram: a heti 4 művészeti óra
o Életgyakorlat alapú alprogram részben beépül az osztályfőnöki órákba.
• A „Te órád!” a felső tagozaton a művészeti és a szakköri órák keretében.
• A ráhangolódás az osztályfőnöki órákon valósul meg.
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Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét:
•

•
•
•

•

•

A nevelő-oktató munka során a pedagógusok olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép) használnak a tananyag feldolgozásához elsősorban,
amelyek szerepelnek a hivatalosan tankkönyv jegyzéken. A pedagógusok ezek közül
szabadon választhatnak, törekedve arra, hogy
o adott évfolyamok azonos könyvet válasszanak,
o egymásra épülő tankönyvcsaládok legyenek,
o az adott évfolyamra biztosított keretösszeget ne lépjék túl.
A pedagógusok minden tanévben a kijelölt időpontig, írásban leadják az iskolai
tankönyvfelelősnek az általuk használni kívánt könyvek jegyzékét
A tanórákon olyan tankönyvek, munka- és foglalkoztató füzetek is használhatók
segédanyagként, amelyek nem szerepelnek a jegyzéken.
A nyomtatott taneszközökön kívül néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség
lehet, ezeket az egyes évfolyamokon a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák
meg az iskola helyi tanterve alapján.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt – a megelőző tanév
májusában, szülői értekezleten – tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a szülők
kötelessége a következő tanév kezdetéig.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:
o A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének,
o Azokat az eszközöket kell előnybe részesíteni a választásnál, amelyek több
tanéven keresztül használhatóak.
o A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk.

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósításának részletes szabályai:
1-2. évfolyam
•
•
•
•

•

Az iskolába érkező gyermekeket fokozatosan szoktatjuk át, az óvodai szabadabb,
játékközpontú életről az iskola kötöttebb világába.
Teret adunk a gyermekek játék és mozgás igényének a tanórák esetleges
megszakításával is.
Tevékenykedtető, kreatív, élményszerű feladatokkal igyekszünk fenntartani a gyermeki
kíváncsiságot, nyitottságot a megismerés utáni vágyat.
Igyekszünk kialakítani a tanulókban a felelősségvállalást, az önállóságot személyre
szabott feladatokkal, de megtanítjuk, hogy problémák megoldásához együttműködésre
is szükség van.
Magatartási normákat, szabályokat alakítunk ki a közösségekben, a társas
kapcsolatokban, a konfliktushelyzetek kezelésében.
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•
•
•
•
•
•
•

A hátrányos szociokulturális környezetből érkező tanulókat segítjük a beilleszkedésben,
hátrányaik „ledolgozásában”.
A gyermekek tanulásának megszervezésekor figyelembe vesszük az egyéni
képességeket, adottságokat.
A részképességek terén hátrányt mutató gyermekeket a nevelési tanácsadóba irányítjuk
a részletes felmérés érdekében.
A gyerekekkel ellátogatunk a várba, a dzsámiba és megismerkedünk a
lakókörnyezetünkkel.
Kihasználjuk, hogy egész napos iskolaként működünk és lehetőséget biztosítunk a
testmozgásra a szabad idősávokban.
A környezetünk tisztán tartásával, esztétikus kialakításával a gyermekek
környezettudatos magatartását fejlesztjük.
Megmutatjuk a gyerekeknek, hogy nem csak tanórán tanulunk, hanem minden
tevékenységünkből tapasztalatokat vonunk le.

3-4. évfolyam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tehetséggondozó foglalkozásokkal támogatjuk tanulóinkat, hogy az egyéni
képességeiket minél jobban kibontakoztathassák.
Felzárkóztató foglalkozásokkal igyekszünk elérni, hogy a képességekből adódó
hátrányokat kompenzáljuk.
A tanórákon a tanulók képességeihez igazodó feladatokat adunk, amelyek lehetőleg
tevékenykedtetőek, élményszerűek és a mindennapi élethez kapcsolódnak.
A sajátos nevelési igényű tanulóknak biztosítjuk a gyógypedagógusok általi fejlesztését
az utazó gyógypedagógiai szolgálat segítségével.
A kialakított magatartási normákat, szabályokat tudatosítjuk a gyermekekben, hogy
azok automatizmusokká váljanak.
Papír és elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk a környezettudatos magatartás
kialakítása érdekében.
Lehetőséget biztosítunk a rendszeres testmozgáshoz, nem csak a testnevelésórák
keretében. Többek között őszi túrát szervezünk minden tanévben.
Lehetőséget biztosítunk a beszélgetésben, vitában, való részvételre, ahol megtanulja
megfogalmazni saját véleményt. Ilyen tevékenység többek között az „örömkör”.
A német nemzetiségi népszokásokat nem csak a tanórákon, hanem a Márton-nap
keretében illetve tanulmányi kirándulások szervezésével is tudatosítjuk a gyerekekben.
A Bolyai versenyeken való részvétellel, tudatosítjuk a csapatmunka előnyeit.
Különböző tanulási módszerek megismerésével keressük a gyermek számára
leghatékonyabb módszert.
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5-6. évfolyam
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Tanulószobai foglalkozásokkal, egyéni tanulássegítéssel biztosítjuk a felsős
elvárásokhoz való alkalmazkodást.
Figyelmet fordítunk az eredményes tanulás módszerek, technikák elsajátíttatására, a
tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges kompetenciaterületek és
koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére.
Az alapkészségek megerősítése, fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki
gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12
éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz.
Integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztést folytatunk.
Erősítjük a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket.
Osztályfőnöki órák keretében erősítjük az alsóbb évfolyamokon kialakított magatartási,
közösségi szabályokat, illetve az életkorhoz igazítjuk őket.
A március 15-ei megemlékezéshez kapcsolódóan helytörténeti körúton vesznek részt a
gyerekek
A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együtt neveléséből adódóan, a
tolerancia fejlesztése. Megismertetjük a közösségi élet sajátosságaiból fakadó
korlátokkal, és hogy ennek tudatában miként alakítsa tevékenységét.
Megmutatjuk, hogy milyen lehetősége van a konfliktusok feloldására, hogyan
alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus technikáit, szert téve az együttműködés
képességére.
Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően lehetőséget
biztosítunk a kibontakozásra.
Megmutatjuk a tanulóknak a családban betöltött szerepeket, feladatokat, hogy
felismerje, megtalálja és elvégezze a rá háruló feladatokat.
Megmutatjuk az egészséges táplálkozás alapvető szabályait. Megismertetjük a
tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokkal, a személyes higiéné ápolásának
módjaival, hogy megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét.
A hatékonyan tanulás támogatása érdekében megtanítjuk keresni a világhálón,
kulcsszavak segítségével, hogy képes legyen elektronikus gyűjtőmunkát végezni.
Felhívjuk a figyelmet a videojátékok használatának helyes mértékére, a közösségi
oldalak, valamint a médiatartalmak megosztásának esetleges veszélyeire.

7-8. évfolyam
•
•
•

Pályaorientációs nap
Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük a
tanulókat a középfokú intézményben való továbbtanulásra.
Az egymás elfogadása, tolerancia révén támogatjuk a társadalomba való
beilleszkedést.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Tudatosítjuk a gyerekekben, hogy az emberek különböző értékeket és véleményeket
vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos, hangsúlyozzuk a
normakövetés fontosságát.
Erősítjük a tanulók alapkompetenciáit.
Hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése.
Elősegítjük az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret
fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését.
Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek elé állítjuk a gyerekeket, hogy
biztosítsuk, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és
problémamegoldáshoz való motivációjukat.
Megismertetjük az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jogokkal,
kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel.
Bevonjuk őket olyan tevékenységekbe, amelyek a közösség jobbítását szolgálják.
Megmutatjuk a családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos
problémahelyzeteket, és hogy ezek megoldásához megfelelő segítséget merjen kérni.
Igyekszünk elérni, hogy értéknek tekintsék a gondosan kiválasztott, mély társas
kapcsolatot. Legyenek tisztában azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos
eleme, de értsék az ezzel kapcsolatos felelősséget is.
Segítünk kialakítani, olyan kommunikációs stratégiákat, amelyek, alkalmasak
elhárítani a közösségi oldalakon megjelenő verbális agressziót.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy magánszférájukba ne engedjenek be nem kívánatos
médiatartalmakat, médiatartalmak hitelességét, valóságtartamát kritikusan értékeljék.

Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja:
A mindennapos testnevelést, testmozgást a köznevelési törvény 27§ 11) bekezdése alapján a
következő módon szervezzük meg:
• 1-4 évfolyam: heti négy testnevelés óra valamint egy néptánc óra
• 5-8 évfolyam: heti három testnevelés óra a délelőtti idősávban, a kerettanterv
testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési
formákkal, műveltségterületi oktatással
• heti két óra sportág specifikus mozgás a következő választási lehetőségekkel:
o Lányok: szertorna, labdajátékok, labdarúgás, jóga, tánc
o Fiúk: labdarúgás, labdajátékok, jóga.
• 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 választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a
pedagógusválasztás szabályai:
Választási lehetőségek:
•
•

•

•

Az 1-4 évfolyamon a következő tantárgyak esetén lehet választani:
o etika ↔ hit- és erkölcstan
Az 5-8 évfolyamon a következő tantárgyak esetén lehet választani:
o etika ↔ hit- és erkölcstan
o német nyelv ↔ német nemzetiségi nyelv
o testnevelés 2 órája
A választható foglalkozások 1-4 évfolyamon:
o szakkör: angol, énekkar, szertorna
o tehetséggondozó foglalkozás: matematika, magyar
A választható foglalkozások 5-8 évfolyamon:
o testnevelés: szertorna, labdajátékok, labdarúgás, jóga
o szakkör: orosz nyelv, angol nyelv, kórus, geo-matek, informatika
o tehetséggondozó foglalkozás: matematika, drámajáték, történelem, magyar
ECDL számítógépes vizsgára felkészítő, német nyelvvizsgára felkészítő
o felzárkóztató foglalkozás: magyar, matematika
o tanulószoba

A választás szabályai:
Az iskola minden év április 15-ig közzétesz egy tájékoztatót, amely tartalmazza az adott
évfolyamon meghirdetett foglalkozásokat, azoknak a pedagógusnak a nevével együtt, akik
vélhetőleg a foglalkozást fogja tartani.
A kitöltött és a szülő által hitelesített nyomtatványt, amely tartalmazza a tanuló választását,
május 20-ig eljuttatják a gyermek osztályfőnökéhez. A nyilatkozat módosítására a választás
leadását követő 30 napon belül van lehetőség.
A választás az idegen nyelv kivételével, mindig egy tanévre szól. A választás a következő tanév
első napjától érvényes. Tanév közben tantárgyválasztás módosítására nincs lehetőség, továbbá
a felvállalt foglalkozás is kötelezőjellegű a tanév során.

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai,
diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái
A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének alapelvei
•

•

A tanulók legfontosabb kötelessége a tanulás. Iskolánk követelménye, hogy minden
diák képességének megfelelően aktívan vegyen részt a tanítási-tanulási folyamatban.
Pedagógiai munkánk szerves része, nélkülözhetetlen eleme a diagnosztizáló, fejlesztő,
szummatív értékelés.
Kiinduló pontnak tekintjük a követelmények egyértelmű és világos megfogalmazását.
Ez jelent viszonyítási alapot és fejleszti a tanulók ítélőképességét, amely saját munkájuk
eredményeinek és kudarcainak felismeréséhez vezet.
157

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Az értékelés a tanulóra visszaható, a tanulását motiváló, a megerősítés révén fejti ki
hatását, így magatartásmódosító hatással rendelkezik.
A tanulói teljesítmények folyamatos szóbeli értékelése minden pedagógus oktatónevelő munkájába beépül.
Az értékelés személyre szóló, tárgyszerű, a domináns értékek megvalósítására ösztönöz.
Az osztályozás, értékelés, minősítés rendszere évfolyamtól és tantárgytól függően
változik, annak részletes ismertetését a tantárgyi programok tartalmazzák.
Az ellenőrzés során az életkori és szaktárgyi sajátosságokat figyelembe véve az
írásbeliség és szóbeliség aránya változhat.
A folyamatos értékelés mellett szükséges a tanítási egységek összegző minősítése is. A
tanulók minimálisan a tantárgy témaköreinek megfelelő számú tantárgyi osztályzatot
kapnak.
Az értékelés nem korlátozódhat az osztályozásra, annak differenciáltnak, azaz egyénre
szólónak kell lennie.
Lehetőséget kell biztosítani az osztályzatok javítására. Az osztályzat eredményes
javítása feltételezi a tananyag elsajátításában meglévő hiányosságok pótlását. A
felkészüléshez szükséges időt a tanuló számára a javítási kísérlet előtt biztosítani kell.
Félévkor és tanév végén tantárgyanként egy-egy osztályzattal történik a tanulói
teljesítmények értékelése. A minősítés az évközi osztályzatok alapján történik, de nem
egyszerű átlagszámítással. Az év végi jegy a tantárgyi követelmények egész évre
vonatkozó teljesítésének kritérium- orientált összegző értékelése. Az évközi szummatív
értékelések eredményei mellett figyelembe kell venni a fejlődési tendenciát, a tanuló
adottságait, igyekezetét, az elért teljesítményért végzett munkáját.

A beszámoltatás formái rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe,
súlya
A szóbeli beszámoltatás formái
•
•
•
•
•

5 - 10 perces frontális számonkérés az óra elején;
szóbeli felelet az előző órák anyagából érdemjeggyel minősítve;
házi feladat számonkérése;
kiselőadás;
beszámoló.

Az írásbeli beszámoltatás formái
•
•
•
•
•

feladatlap kitöltése önállóan;
írásbeli felelet kisebb tanítási egység (néhány óra) anyagából;
témazáró dolgozat írása - nagyobb tanítási egység átfogó számonkérése;
házi dolgozat - adott téma önálló feldolgozása;
év végi felmérő a tanév anyagából, a követelményszint figyelembevételével.
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Az írásbeli beszámoltatás rendje
•
•
•
•

házi feladat: otthoni, tanulószobai gyakorlás, illetve gyakorlás után a tanult ismeretek
alkalmazása - értékeléssel, osztályozással,
írásbeli felelet: egy tananyag vagy néhány tananyagrész számonkérése írásban a tanóra
egy részében,
részdolgozat: egy fejezet részegységének számonkérése egy tanórán vagy az óra egy
részében,
témazáró dolgozat egy fejezet végén, összefoglalás után írt, bejelentett dolgozat a
tanórán

Az írásbeli, szóbeli beszámoltatásnak a tanulók értékelésében betöltött szerepe
•
•

A tanulók napi, kisebb vagy nagyobb átfogó ismeretének számonkérése. Az
eredmények és hiányosságok feltárása illetve a felmerült hiányosságok pótlása.
A beszámoltatások súlyozása:
• 200%: írásbeli témazáró dolgozat
• 100%: házi dolgozat, írásbeli felelet, szóbeli felelet, projektmunka
• 75%: írásbeli röpdolgozat, írásbeli beszámoló
• 50%: szorgalmi feladat

Az írásbeli beszámoltatás korlátai
•

egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható és azokat egy héttel előtte be kell
jelentenie a pedagógusnak

A tanuló teljesítményének értékelése
A pedagógiai értékelés céljai
• A tanuló teljesítményének visszaigazolása
• Az önértékelési képesség kialakítása
• További tanulásra, a tanulás korrekciójára serkentés
A pedagógiai értékelés funkciói
• diagnosztizáló = helyzetfeltáró értékelés
• formatív = a tanulási folyamatot fejlesztő, formáló értékelés
• szummatív = lezáró-minősítő értékelés, egy végállapot eredménye
A pedagógiai értékelés feladatai
•
•
•
•
•

a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének a
minősítése;
a tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz;
a követelmény teljesítési szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás irányának
kijelölése;
a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása valamely standardizált értékhez;
következtetés a tanulás és tanítás hatékonyságára.
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Pedagógiai értékelési rendszerünk súlypontjai
•
•
•

a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb fogalmak, összefüggések, törvények
ismerete és értelmezése;
az ismeretek alkalmazásában a jártasság, a gyakorlottság ellenőrzése;
az oktatás eredményeként kialakult képességek mérése.

Szóbeli értékelés
•
•
•
•
•
•
•

a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés;
tanácsadás, ötletadás tanórán és azon kívül;
feleletek, dolgozatok jegyéhez fűzött indokolás;
lezáró osztályzatok elemzése tanárokkal, diákokkal;
illem, önművelés, munkatanulás elbírálása;
tanórán kívüli programok (színház és mozi látogatása, rendezvények, stb.) értékelése;
szülői értekezletek, fogadóórák, tantestület és diákság előtti igazgatói értékelés.

Írásbeli értékelés
•
•
•
•
•
•
•

az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor, a
tanulók munkáját szövegesen értékeljük,
dolgozatokhoz rövid instrukciókat írunk;
dicséreteket, elmarasztalásokat az ellenőrző könyvbe és az e-naplóba is beírjuk;
az igazolatlan órákról és a mulasztás következményeiről a szülőket értesítjük;
értesítést küldünk a várható bukásról, az osztályozó értekezletet megelőzően egy
hónappal;
külső
felkérésre
véleményezéseket,
minősítéseket
készítünk
(pályázat,
gyermekvédelem, stb.).
az írásbeli feleletek értékelésének szabályai:
o témazáró esetén 0-32% elégtelen; 33-59% elégséges; 60-74% közepes; 75-89%
jó; 90-100% jeles
o írásbeli felelet, röpdolgozat 0-39% elégtelen; 40-59% elégséges; 60-79%
közepes; 80-89% jó; 90-100% jeles

Az értékelés nyilvános fórumai
•
•
•
•
•
•

nyitott tanulmányi rendezvények a szülők számára;
házi versenyek, vetélkedők;
szakköri munkák kiállítása, bemutatója, versenyre küldése;
művészeti és sportkörök bemutatói, kiállításai;
értékelés, méltatás a diákközösség előtt;
iskolastatisztika.
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A 2. osztály félévéig tartó időszak szöveges értékelés elvei
•
•

A pedagógus minden tanulóra, egyénre szabottan, pontosan és részletesen tudja
tájékoztatni a szülőt a tanuló teljesítményéről;
Ennek keretében konkrétan megfogalmazza a következőket:
o Mi az a tudásanyag, képesség, készség, amelyben sikeres volt a félév illetve a
tanév során és kiemelkedően teljesített?
o Mely területen hiányos a tudása, miben kell javasolnia, hogy képességének
megfelelően előbbre tudjon jutni, és sikeresebben tudjon teljesíteni?
o Melyek azok a problémák, kérdések, amelyekre több figyelmet kell fordítania a
pozitív attitűd kialakulása, kialakítása érdekében?

Osztályozás
•
•

•
•
•
•

•
•
•

a hagyományos tantárgyaknál az ötfokozatú skála érdemjegyeivel osztályozunk;
minden tanulónak, minden tantárgyból minimálisan a heti óraszámnak megfelelő
osztályzata legyen félévente, heti:
o egyórás tantárgy esetén 3
o kétórás tantárgy esetén 5
o háromórás tantárgy esetén 6
o négy vagy több órás tantárgy esetén 8
a tanórai aktivitást értékelhetjük osztályzattal,
a tanulók iskolai füzetei is rendszeres értékelésre kerülnek, ügyelve arra, hogy az
értékelés segítő szándékú legyen;
az osztályozási folyamatba bevonhatjuk a tanulókat, mert ez fejleszti erkölcsi
ítélőképességüket;
az osztályzatot a pedagógus az osztályzat keletkezésekor közli a tanulókkal, szóbeli
magyarázatot is fűz hozzá, és az osztályzatot rögzíti az elektronikus naplóba, az
ellenőrzőbe;
a szaktanár lehetőséget adhat a javításra, amennyiben az a tanuló fejlődését szolgálja;
az első-második évfolyamon a szöveges értékelés félévkor az ellenőrzőbe, az első év
végén a bizonyítványba kerül.
Az harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi osztályzat az ellenőrzőbe kerül, a másodiknyolcadik évfolyamon az év végi értékelés osztályzata a bizonyítványba kerül.
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A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése
Alapelvek
A tanulók magatartását, valamint szorgalmát (munkatanulását, önművelését) havonta egy
alkalommal az osztályközösség és az osztályban tanító nevelők javaslata alapján az
osztályfőnök, félévkor és tanév végén az osztályfőnökök javaslata alapján a nevelőtestület
értékeli.
A magatartás értékelésének szempontjai
•

•
•

Az magatartás értékelésénél figyelembe kell venni azt, hogy a tanuló milyen
magatartási tendenciákat mutat, illetve vannak-e szilárd magatartási szokásai, vagy
viselkedése ingadozó;
Az értékelésnek ki kell terjednie a cselekvés feltárható motívumaira is;
Az értékelés során figyelembe vett szempontok az alábbiak:

szempontok
iskolai élet
szabályait

5 (példás)

4 (jó)

következetesen
betartja
betartja, másokkal is
betartatja

3 (változó)

2 (rossz)

csak nevelői
segítséggel képes
betartani

gyakran, illetve
súlyosan megsérti

közösség érdekeinek igen jó
figyelembe vétele

jó

közömbös

szemben álló

közösségi
munkában való
részvétele

aktív

jó

közömbös

érdektelen

hatása a közösségre

pozitív

befolyást nem
gyakorol

nem árt

negatív

törődése társaival

gondos, segítőkész

segítőkész

ingadozó, közömbös ártó

házirend betartása

betartja, arra
ösztönöz

betartja

részben betartja

sokat vét ellene

viselkedése

kifogástalan

megfelelő

előfordul
udvariatlanság

durva

példamutatása

pozitív

megfelelő

gyakran negatív

negatív, romboló

felnőttekhez való
viszonya

kifogástalan,
udvarias

megfelelő

kifogásolható

sértő

fegyelmező
intézkedésekben
részesült-e

nem részesült

szóbeli
figyelmeztetés

írásbeli
osztályfőnöki
figyelmeztetés

igazgatói
figyelmeztetés, intő
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A szorgalom értékelésének szempontjai
▪

a szorgalom értékelésénél figyelembe kell venni azt, hogy a tanuló a kötelességét - a
tanulást - rendszeresen, pontosan, a körülményeinek és képességeinek megfelelően
teljesíti-e.

szempontok

5 (példás)

4 (jó)

3 (változó)

2 (hanyag)

tanulmányi
munkája

igényes, törekvő

figyelmes

ingadozó,
figyelmetlen

hanyag, feladatait
nem végzi el

képességeihez mért
tanulmányi
munkája

arányban álló,
meghaladó

megközelítőleg
arányban álló

alatta marad

jóval alatta marad

önellenőrzés

igen jó

jó

hiányos

gyenge, vagy nincs

önálló
munkavégzés

igen jó

jó

szétszórt

nem hajlandó rá

önművelési
lehetőségek
kihasználása

rendszeres,
céltudatos, aktív

tisztában van a
fontosságával

időszakos nevelői
ráhatás szükséges

passzív

önellenőrzés

igen, sokszor

előfordul

ritkán

egyáltalán nem

önálló
munkavégzés

gyakori

ritka

nem vesz részt

nem vesz részt

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának
elvei és korlátjai
A házi feladat fogalma
•
•
•
•

A tananyag feldolgozásának menetében minden olyan feladat, amelyet a tanítási időn
kívül egyéni munkával végeznek a tanulók.
Rendszeres otthoni feladat, amelyet a tanulónak az egyik tanítási órától a másikig kell
elkészítenie, megtanulnia.
A házi feladat elkészítése a tanuló kötelessége, a feladat elkészítéséhez szükséges
feltételek biztosítása a szülők kötelessége.
Az egész napos felkészítés keretei között házi feladat adásának nincs helye, mivel a
tanuló az egész napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napokra. A tanító
azonban javaslatot tehet gyakorlásra feladatok kijelölésével, írás, olvasás,
szövegfeldolgozás, verstanulás ajánlásával kijelölt feladatok alapján, különösen
képességfejlesztés vagy felzárkóztatás céljából.
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A házi feladat fajtái
•
•
•
•

szóbeli
írásbeli
rajzos
gyakorlati

A házi feladat célja
•
•
•
•

hatékony önálló tanulás
új ismeretek szerzése, feldolgozása, a tanultak megszilárdítása, emlékezetbe vésése,
alkalmazása
önállóság és önfejlesztés igényének kialakítása
egyéni képességek kipróbálása

A házi feladat mennyisége
•

•

•

•

•
•

•

A gyerekek iskolai munkáját 5 napos munkaheti keret jellemezze a házi feladat
esetében is. Az idővel való okos gazdálkodás azt jelenti, hogy a hét első tanítási
napjára adott feladatokat az 5. tanítási napon is meg lehet oldani.
A házi feladatok mennyiségének összehangolására (korlátozására) abban az esetben
van szükség, ha a tanuló 5. munkanapi tanóráinak 80 %-a megegyezik az 1. munkanap
óráival, s a két tanítási nap között legfeljebb 2 tanítás nélküli nap van.
Egy tanítási napon legfeljebb 2 (kettő) előre bejelentett komolyabb felkészülést
igénylő írásbeli beszámoló (témazáró dolgozat) íratható – különös tekintettel a hét első
tanítási napjára.
Az írásbeli házi feladat elkészítésére fordított idő az átlagos képességű és átlagos
felkészültségű tanuló esetében ne haladja meg a tantárgy tanulására fordított idő
egyharmadát. Ha nincs szóbeli házi feladat, az írásbeli elkészítése teheti ki a tárgy
tanulására fordított teljes időt.
A tanóra utolsó szakaszában a tanár feladata a házi feladat pontos kijelölése, a tanuló
feladata a pontos rögzítés.
Az iskola érdekében végzett tanórán kívüli tevékenység esetében – ha az a tanuló
egész délutánját igénybe veszi -, méltányosságból a másnapi tananyag számonkérése
alól felmentés adható, szükség esetén a tanár által meghatározott időben pótlása
kötelező.
Az írásbeli és szóbeli házi feladat egyenértékű. Elmulasztásuk egyforma szankciót von
maga után.

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
•
•

Az osztályok csoportokra bonthatók. A csoportbontások minden esetben a tanulók
érdekeit szolgálják.
A csoportbontás szempontja a választható és kötelezően választható tantárgyak esetében
a szülő döntése.
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•
•
•

•

Egyéb foglalkozások esetén a tanulók érdeklődése, szaktanárok javaslata.
A csoportbontás egyéb szempontja: szaktanterem befogadóképessége
Csoportbontások az 1-4 évfolyamon:
o Testnevelés fiú – lány
o Etika / hit- és erkölcstan
o Nemzetiségi nyelv
o Szakkörök, felzárkóztató foglalkozások
Csoportbontások az 5-8 évfolyamon:
o Nemzetiségi nyelv – idegen nyelv
o Informatika – technika.
o Testnevelés fiú – lány
o Etika / hit- és erkölcstan
o Szakkörök, felzárkóztató foglalkozások

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
•

•
•
•

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésével feltérképezhetők a kondicionális
képességek területén mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok, és a tanulók
életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgálhat mind az egyéni, mind a közösségi
felzárkóztató programok elkészítéséhez.
A mérést évente végezzük, ötödik osztálytól nyolcadik osztályig, az eredményeket a
NETFIT rendszerben rögzítjük.
A próbákat a NETFIT rendszer alapján végezzük.
A tanulók testnevelési osztályzatának kialakításában részjegyként szerepelhet, kiemelt
figyelemmel az önmagához mért fejlődésre.

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Feladatunk a hátránykompenzáció, a különböző okokból hátrányos helyzetű tanulók segítése,
fejlesztése. Külön figyelmet fordítunk, hogy esélyt kapjanak minden területen a felzárkózásra.
Fontos, hogy tisztában legyünk a tanulók szociális, tanulási és egyéb nehézségeivel, ennek
érdekében együttműködünk: szakmai és társadalmi szervezetekkel, szülőkkel, segítőkkel.
Biztosítjuk minden gyermeknek a tanuláshoz szükséges környezetet és eszközt az iskolában,
ennek érdekében:
• Pedagógusaink differenciált oktatás és értékelés révén biztosítják, hogy mindenki
egyéni képességei szerint haladhasson
• A lemaradókat, nehézségekkel küszködőket tanulószobával, korrepetálással, egyéni
képességeik szerinti fejlesztéssel segítjük
• Olyan programokat, foglalkozásokat szervezünk, amelyek a hátrányos helyzetű
tanulóknak egyébként nem elérhető szabadidős tevékenységet nyújt.
• Részt veszünk azokon a pályázatokon, amelyek tanulóink esélyegyenlőségének
javítását szolgálják. – pl.: Útravaló - MACIKA, Határtalanul –
• Segítséget nyújtunk a pályaválasztásban, a továbbtanulásra való felkészülésben.
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•
•
•
•

Lehetőséget biztosítunk a tanulószoba ideje alatt az informatikai eszközök használatára.
A lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek szüleivel, a családsegítő szolgálattal
együttműködve igyekszünk segíteni a tanulóknak.
A gyermekek bűnmegelőzése érdekében rendőrségi programokban – KEVE, DADA –
veszünk részt.
Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása esélyt teremt a
hátrányos helyzetűeknek a felzárkózásra.

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség
kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
A hon- és népismeret és német nemzetiségi népismeret tantárgy keretein belül részletesen
foglalkozunk szűkebb és tágabb környezetünk nemzetiségeivel. Képet ad életükről,
kultúrájukról, hagyományaikról.
Az iskola hagyományos programjai Márton-nap, Karácsonyi projekt, segíti a német
nemzetiségi kultúra és más népek megismerését, s ezen keresztül tiszteletét.
Kirándulásokat szervezünk nemzetiségek által lakott településekre, ahol lehetőségük nyílik,
tájházi programok keretében személyesen találkozni a nemzetiségi hagyományokkal.
1-4. évfolyam
Célok és feladatok
• Alakuljon ki a tanulóban az igény és a képesség, hogy gondolatait, véleményét és
javaslatait elődei nyelvén ki tudja fejezni.
• Legyen képes a tanuló tudása alapján a német nyelvet használni.
• Nyerjen képet a Magyarországon élő német kisebbség mai és múltbeli életéről és
kultúrájáról, valamint a németnyelvű országok népeiről
• A német nemzetiségi oktatás tartalmazzon interkulturális témákat is.
• A német nyelv megtanulása és mindenre kiterjedő használata a legfontosabb feltétele a
Magyarországon élő német kisebbségnek, mint népcsoportnak való fennmaradásra.
• A nyelv a kultúra fontos része, mely az elődök kultúráját is magában foglalja, s egyben
a nemzeti kisebbség értékes örökségét jelenti.
• A kisebbségi oktatás valósítsa meg – a magyarországi közoktatás részeként – a Nemzeti
Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat. Egyidejűleg biztosítsa a
nemzetiségi nyelv megtanulását, valamint a kisebbség történelmének, kultúrájának,
hagyományainak megismerését.
• A nyelvtan fontos, de ebben a tanulási korszakban más értékrenddel bír. A nyelv
megtanulásának középpontjában a beszéd áll. Mindenek előtt mondattípusokat és
beszédelemeket kell gyakoroltatni. Fontos a nyelvtani ismeretek közlése, de az oktatás
az általános iskolai tanulási periódusban ne legyen nyelvtanközpontú. A nyelvtani
jelenségeket kis lépésekben sok gyakorlattal kell elsajátítani. Az új szerkezeteket
példákkal és modellekkel kell megtanítani. A szabályokat nyelvi helyzetekből és
cselekményekből kell nyilvánvalóvá tenni.
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Fejlesztési követelmények
Beszédértés, beszédkészség
• Egyszerű közlések, kérdések és válaszok megértése, ezek kezdeményezése
• Egyszerű kijelentések, kérések és kívánságok kifejezése
• Mondókák és versek helyes kiejtéssel történő elmondása
• Mindennapi életre jellemző párbeszédek alkotása
• Utasítások megértésének szóbeli visszajelzése, valamint utasítások adása
• Köszönés és a búcsúzás kifejezése
• Bemutatkozás, tájékoztatás, ill. átadás
• Kapcsolatteremtés
• Egyszerű mondatokkal felvilágosítás és tudakozódás
• Tetszés és nem tetszés kinyilvánítása, bocsánatkérés
• Köszönet és jó kívánságok megfogalmazása
• Egyszerű birtokviszony kifejezése
• A feldolgozott témákról mondatalkotás
• Saját és közös élmények elmesélése
• Történetek és mesék egyszerű formában történő elmondása
Olvasás és szövegértés
• Az első évfolyamra nem kötelező
• Hangos és halk olvasás
• Folyamatos olvasás, helyes hanglejtéssel és kiejtéssel
• Szövegértő olvasására való törekvés
• Egyszerű szövegekből információ nyerése és továbbadása
• Életkornak megfelelő szemelvények és szövegek megértése és feldolgozása
• Szavak és szótárhasználat elsajátítása
Írás és írásbeli készség
• Az első évfolyamra nem kötelező
• Az alapszókincs szavainak helyes írása
• Mondatok és rövid szövegek leírása
• Egy feldolgozott témáról 6 – 8 mondat önálló, vagy tanári segítséggel történő írása,
• Saját gondolatok egyszerű formában történő kifejezése
• Képek leírása, képekből álló történetek alkotása
5-8. évfolyam
Célok és feladatok
• A tanulók tudjanak:
o benyomásokról, érzésekről érdekesen, hatásos módon mesélni,
o élményekről, eseményekről, különböző esetekről tényszerűen szóban és írásban
tudósítani,
o vitákon részt venni,
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•

•
•

•

•

•

o leírásokat, tudósításokat, interjúkat címszavak, vázlatok segítségével készíteni,
o udvarias kifejezési eszközöket alkalmazni.
A nyelvi nevelésnek ebben a szakaszában a szóbeli és írásbeli kommunikáció során
egyre tudatosabb a nyelvtani szerkezetek alkalmazása, mely a nyelvhelyesség szintjét
hivatott emelni.
A tanítási órákon feldolgozott különböző témájú szövegek szolgálják azon képességek
fejlesztését, melyek alapján a tanulók az olvasottakat, látottakat, hallottakat
összefoglalják, röviden elmesélik, és egyéni véleményt alkotnak.
Könyvekből, folyóiratokból és médiákból nyert információkkal bővítik látókörüket, és
megtanulják, hogyan lehet a nyert adatokat adott beszélgetési témákhoz kapcsolni.
Elbeszélő művek (mesék, elbeszélések, tanmesék, anekdoták, rövid történetek, mondák)
megértésével az olvasás gyakorlása mellett, a szókincs kreatív felhasználásával
történeteket alakítanak át, újakat találnak ki.
Az életvitelről, kultúráról, iskoláról, szabadidőről, hazánk társadalmáról, a
magyarországi németek településeiről és a német nyelvi országokról szóló szövegek
egymás megértését, a különböző kultúrák megismerését szolgálják és azt, hogy
párhuzamot tudjanak vonni, őket érintő problémákban életkoruknak megfelelően állást
tudjanak foglalni.
A költeményekkel, az érzelmi nevelés előtérbe helyezése mellett, az értelemszerű,
kifejező olvasást, a helyes kiejtést, és ismert közösség előtt (barátok, osztály, iskola) az
előadásmódot gyakoroljuk.
A magyarországi német irodalomból vett műveknek identitásformáló szerepük van,
melyet érdekes elbeszélések dramatizálása tesz élményszerűvé.

A tanuló jutalmazásával és büntetésével összefüggő, kapcsolódó elvek
A jutalmazás elvei, jutalmazási formák
•
•
•
•

Iskolánkban a tanulóközösségek, különböző csoportok, vagy egyes tanulók tanulmányi
munkájában, tanórán kívüli tevékenységük során elért jó eredményüket jutalmazzuk;
Az eredményes munka elismerése a tanulónak önbizalmat ad, aktivitásra, cselekvésre
ösztönzi.
A tanulmányi vagy egyéb versenyen kiemelkedő teljesítményt elért tanulók eredményét
megjelentetjük az iskola elektronikus felületein.
Az iskola jutalomban részesíti a tanulót, ha:
o példamutató magatartást tanúsít
o képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
o az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
o az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
o bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez.
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•

•

A tanulók jutalmazási formái a tanév közben:
o szaktanári dicséret;
o osztályfőnöki dicséret;
o igazgatói dicséret;
A fentieket írásban rögzítjük a tájékoztató füzetben és az elektronikus naplóban.
A tanév végén elismerésként a következő dicséretben részesülhetnek tanulóink:
o nevelőtestületi dicséret, – könyvjutalom, oklevél
o kitűnő tanuló, – könyvjutalom, oklevél
o jeles tanuló, – oklevél
o dicséret a közösségi munkáért – oklevél
végzős tanulóink év végén a következő címeket kaphatják a nevelőtestület döntése
alapján (az osztályfőnökök javaslatára):
o kiváló tanuló;
o jó tanuló, jó sportoló;
o tantestületi dicséret;

A büntetés elvei és formái
•

•
•
•

iskolánkban, ha a tanuló teljesítménye, viselkedése és a követelmények között
ellentmondás jelentkezik, ha kötelességeit elhanyagolja, az iskolai szabályokat
szándékosan megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül;
a fegyelmi intézkedések célja a nevelés, tehát nem lehet megalázó;
súlyos szabálysértés esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható a jogszabályoknak
megfelelően;
a tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmi intézkedések:
o megbízatás visszavonása,
o szaktanári figyelmeztetés (szóban, írásban),
o osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban),,
o osztályfőnöki intés
o igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban),
o igazgatói intés,
o fegyelmi büntetés.

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztő programja
Alapelvek
•
•
•

Iskolán belül a törvényi jogszabályok figyelembevétele szerint történik a sajátos
nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált
formában történik.
A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon kívül, gyógypedagógus vezetésével
egyéni fejlesztési terv alapján, habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órákon,
fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
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•

•

•

A tanulók érdekében együttműködünk a szakmai szolgáltató intézményekkel.
A tanulóknál a NAT egységes fejlesztési feladatait kell alapul venni, hosszabb
idősávokat biztosítva, sajátos, fogyatékosságuknak megfelelő követelmények
kialakításával és önmagukhoz mért fejlődésük értékelésével.
A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján az iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni
előrehaladású nevelést és oktatást engedélyez.
A helyi tanterv, a szakmai program az egyes évfolyamok követelményeinek
teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet.

A program lépései
•
•
•
•
•
•
•

Ha a nevelő észleli a rendellenességet, a szülő egyetértésével a pedagógiai szakszolgálat
segítségét kéri.
A szakszolgálat által készített szakvélemény figyelembe vételével történik a tanulóval
való foglalkozás, tanórán differenciált óraszervezéssel.
A szakvélemény figyelembe vételével az értékeléseknél a pozitív diszkriminációt
alkalmazza a pedagógus.
Szakember igénylése az utazó gyógypedagógiai szolgálattól.
Tanórán kívül az utazó gyógypedagógiai szolgálat pedagógusa a szakvélemény alapján
egyéni fejlesztési tervet készít, amely alapján folyik a tanuló fejlesztése.
A gyermeket tanító pedagógusok rendszeresen konzultálnak a gyógypedagógussal.
Az osztály, csoport létszámának szervezésénél a törvény vonatkozó rendelkezései
szerint járunk el.

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
•

Az első évfolyamon csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha a
követelményeket az igazolt, és igazolatlan mulasztásai miatt nem tudta teljesíteni.
• A szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola az első
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt
évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.
• A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Kivétel:
o A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján az iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó
egyéni előrehaladású nevelést és oktatást engedélyez.
• A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók egész évi tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el. A második - nyolcadik évfolyamon a tanulóknak,
minden tantárgyból legalább az „elégséges” érdemjegyet kell megszerezniük a
továbbhaladáshoz.
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•

A második - nyolcadik évfolyamon osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha:
o az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
o egy tanítási évben az igazolt, és igazolatlan hiányzása meghaladta a törvényben
előírtat,
o egyéni tanulmányi rend alapján teljesíti tankötelezettségét.

Iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
•
•

•

Az iskolába való beiratkozás mindig az érvényben lévő jogszabályok alapján történik.
Amennyiben a tanuló magyar oktatási intézményben tanult, a tanulmányait azonos
évfolyamon folytatja:
o A hozott jegyei beszámításra kerülnek.
o Amennyiben egyes tantárgyakból más sorrendben haladtak a tananyaggal,
türelmi időt és egyéni segítséget kap a hiányok pótlására.
o Alsós évfolyamon csak német nyelvet tanulhat, de egy félévre felmentést
kaphat értékelés alól.
Amennyiben a tanuló szüneteltette a tanulói jogviszonyát, vagy nem járt
Magyarországon iskolába még:
o Rendelkezik a külföldi tanulmányairól hiteles másolatú bizonyítvánnyal, abban
az esetben ez alapján kerül évfolyam besorolásra, ha a tanév elején érkezik.
o Amennyiben később csatlakozik, úgy az addigi tananyagrészből különbözeti
vizsgát köteles tenni, amihez türelmi időt és egyéni segítséget kap
o Nem rendelkezik hiteles bizonyítvánnyal, akkor életkorának megfelelő
évfolyamon tudásszint felmérőt köteles írni, ami alapján folytathatja
tanulmányait.

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek
Egészségnevelés
Az egészségfejlesztési tevékenységünk céljai:
• Az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi érzékenység alakítása.
• Az egészséges életstílusok elterjesztése.
• Olyan környezet kialakítása, amely elősegíti az egészség feltételeinek létrejöttét.
• A tanulók testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása.
• A helyes, egészséges táplálkozási szokások kialakítása:
o Rendszeresség: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora
o Megfelelő minőség, a zöldség és gyümölcsfogyasztás.
o Megfelelő étkezési körülmények.
• Tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától:
o Ismerjék meg a környezetük egészségkárosító anyagait.
o Kiemelt figyelmet kell fordítani a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer
használat megelőzésére.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A higiénés magatartás kialakítása.
A napi munkarend tervezésénél gondoskodni kell a tanulók mozgásigényének
kielégítéséről.
A tanulási környezet megfelelő kialakítása.
Az iskolán belüli bántalmazás megelőzésére konfliktuskezelésit technikák elsajátítása.
A helyes közlekedési szabályok ismeretének átadása, megtanítása.
A balesetvédelmi feladatok megismertetése.
Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása.
A pedagógusok személyes példamutatásukkal erősítsék az egészséges életmód
szemléletét.
A családi életre nevelés.
A szexuális kultúra alakítása.
Önálló felnőtt életükben képesek legyenek helyes döntések meghozatalára, egészséges
életvitel kialakítására
Empatikus képességgel rendelkezzenek a beteg, a sérült és fogyatékos embertársaik
iránt.
A gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése.

Az egészségfejlesztési tevékenységek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Természetismeret, osztályfőnöki, biológia tantárgyak tananyagába hangsúlyosan
megjelennek az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek.
Más tanórákon is a lehetőségekhez mérten foglalkozunk az egészségfejlesztéssel.
Rendszeresen változtatjuk a tanulók ülésrendjét, a gerincferdülés elkerülése
érdekében.
Természetjáró túrák szervezése évente 1-2 alkalommal.
Étkezések felügyelete, a megfelelő étkezési szokások alakítása.
Együttműködés az iskolaorvossal, védőnői szolgálattal. Rendszeres orvosi vizsgálatok
biztosítása. A védőnő bevonása a balesetvédelmi, a szexuális ismeretek tanításába.
Az iskolapszichológus bevonása a mentális problémákkal küzdő gyerekek esetén.
Egészséggel kapcsolatos projektnapok szervezése.
Lehetőségek biztosítása a rendszeres testmozgásra a testnevelés órán kívül is.

Környezeti nevelés
Környezeti nevelés céljai:
•
•
•
•

A gyerekek legyenek igényesek a környezetükre.
Ismerjék meg a természet értékeit és tartsák fontosnak annak megtartását.
Ismerjék meg a természet, társadalom, gazdaság összefüggéseit, és a kölcsönhatások
környezetünkre gyakorolt befolyásoló szerepét.
A környezetkímélő termékek, technológiák megismertetése és igény ezek előnyben
részesítésére.
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•
•

Kialakítani a gyerekekben a „megelőző gondolkodást”.– könnyebb megelőzni a
károsodásokat, mint helyreállítani azokat –
Takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeinek megismerése.

Környezeti nevelés tevékenységei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iskolai környezet esztétikus kialakítása. A tisztaság folyamatos fenntartása.
A tantermek közös alakítása a gyerekekkel.
Személyes példamutatás.
Fenntarthatósági hét megszervezése.
Papír- és elektromos hulladék gyűjtés szervezése.
Természetjárás. A helyi lehetőségek kihasználásával és tanulmányi kirándulások
szervezésével.
Föld napja projekt.
Tanórákon a kapcsolódási lehetőségek kihasználása.
„Te szedd!” akcióhoz csatlakozás.
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Melléklet

Komplex Alapprogram
Alapelvek, célok, feladatok
Célok:
•
•
•

•

•

A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia
prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;
A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.
Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve
hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek
kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód
kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az
önművelés képességét.
Transzverzális
készségek
fejlesztése
(kritikus
gondolkodás,
kreativitás,
kezdeményezőkészség,
problémamegoldó
gondolkodás,
kockázatelemzés,
döntéshozatal és az érzelmek kezelése).
Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme
a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés
Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az
önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.

Alapelvek:
A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát
biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok
egységes rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás;
2) komplexitás;
3) közösségiség;
4) tanulástámogatás;
5) méltányosság
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Komplex Alapprogram
•
•
•

egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált
fejlesztést támogató módszereket;
alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási
motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot;
különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására
az alprogramok segítségével.

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! , amely magával hozza az élményalapú
tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív
élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán
alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

Feladatok, eljárások, eszközök, módszerek
Fejlesztési feladatok:
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő
elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)!
• A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak
• A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag
mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják
• Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos
foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
• A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő
stratégiájának kialakításában és megvalósításában
• Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási
órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a
pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn.
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•
•
•
•

Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a
belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!
Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.
Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás
(attitűd) kiépítése

Kiemelt fejlesztési feladataink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

énkép, önismeret,
hon-és népismeret,
európai azonosságtudat
egyetemes kultúra,
aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés
gazdasági nevelés,
környezettudatosság, fenntarthatóság
művészeti nevelés,
művészeti eszközökkel történő nevelés
a tanulás tanítása,
testi és lelki egészség,
felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe
testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak

További feladatok:
A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési
eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.
• A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú
tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat
nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére;
• Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó
anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.).
• Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő
terheléssel.
• Alkalmazzuk a DFHT módszerét.
• Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket!
• A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.
• Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi
problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.
• A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer
központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.
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•

•
•
•

Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során
szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.
A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend
szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és
szummatív méréseket.
Emberléptékű következetes követelés.
Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés.
Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a
tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a
közeljövőben reálisan képes megoldani.

Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök:
A program szakmai anyagai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevelési- oktatási program - KAK
Tanítási stratégia - DFHT
Alprogrami koncepciók (5 db.)
Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.)
Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.)
Óraillusztrációk, példák
Foglalkozástervek
Tankockák

További tanulást segítő eszközök:
•
•
•
•
•

•
•
•

Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok.
A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere.
Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az
aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat.
A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem
szélsőséges) alkalmazása.
Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs
technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi
jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére.
Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális
kapcsolatok építése.
A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.
A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott
életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő
munkaformák alkalmazása.
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Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek
Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:
•
•
•
•
•

a rend és fegyelem fenntartása
tanuló szabadságának biztosítása
tanulói viselkedés szabályozása
pozitív tanulási légkör biztosítása
csoportfolyamatok elősegítése

Alkalmazott módszerek:
A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a
Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.
A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált fejlesztés
heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.
A DFHT célja:
• A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.
• A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.
• Az alulmotiváltság mérséklése.
• A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.
• A tanulók közötti együttműködés elősegítése.
DFHT koncepciója, módszerei:
Egyénre szabott differenciálás
•
•
•
•

egyedül végzett munka
rétegmunka
teljesen egyénre szabott munka
részben egyénre szabott munka

Párban folyó munka
•
•

páros munka
tanulópárok munkája

Csoportban végzett munka
• A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka
• KIP
Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.
Alapmódszerek:
•
•
•

tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás,
szemléltetés
munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer
individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.
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Motiváló módszerek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

páros munka
csoportmunka
játék
szerepjáték (drámapedagógia)
vita
kutató-felfedező módszer
kooperatív módszerek
projekt módszer
szituációs játékok

A Komplex Alapprogram sajátosságai:
A Komplex Alapprogram alprogramjai:
Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy
órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák,
sportiskolák stb.)
A testmozgásalapú alprogram (TA)
Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélményszerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét:
• testnevelés óra
• mozgásos tanulás osztálytermi környezetben
• szabadidős mozgástevékenységek
A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva,
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben.
Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával
teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni
felelősség életgyakorlatává.
Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
Az alprogram tartalma:
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi
tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra
építve.
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása
osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú
támogatása iskolai környezetben
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Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely
hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és
felelős alakításához.
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.
Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához
igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a
gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló
felelősségvállalást.
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az
egészséges énkép kialakítása.
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így
az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően kidolgozásra kerülnek.
Az alprogram tartalma:
•
•
•
•
•
•

egészséges életmód, életvezetés
környezettudatosság (fenntarthatóság)
állampolgári felelősség (közösségi szerepek)
életút-támogató pályaorientáció
család, párválasztás
érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)

A művészetalapú alprogram (MA)
•

Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai
eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek
terén nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség
nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába.
• A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás
megvalósítására.
Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős
foglalkozások biztosítása a tanulók számára.
Indirekt célok:
•
•
•
•

Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén
Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása
Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között
tanulásfejlesztés a művészetek révén
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•
•
•

(Inter) diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú
gyakorlatokon keresztül
Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.
A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni
sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek
alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.

Az alprogram tartalma:
A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe
sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel
alprogramjaik is.
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi
tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a
differenciálásra épülve.
Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő
integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú
támogatása iskolai környezetben.
A logikaalapú alprogram (LA)
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és
stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az
iskolai élet területein.
Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen
az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni
mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek
segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben
fejlesztő hatásúvá tehető.
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra
építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.
A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető.
Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik,
hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz.
A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális
képességek fejlődése is várható.
Az alprogram tartalma
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és
algoritmusok.
• A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.
• Játék alapú megközelítések:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése
Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése
Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba
Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása
Játékstrukturált megközelítések:
Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.
Logikai játékok, logisztorik
Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok
Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok

A digitális alapú alprogram (DA)
A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű
fejlesztését tekinti feladatának.
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük
irányadónak.
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan
korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet
kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a
digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon.
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket
értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett
problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális
alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik
színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns
ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók
személyiségformálásához is hozzájáruljon.
Az alprogram tartalma
Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:
• Játékalapú megközelítések
• Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat
• IKT-műveltség
• Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és
eszközhasználat
• Digitális írástudás
• IKT alapú óratervezés
• Személyes tanulási környezet menedzselése
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Komplex óra
Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek
együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a
tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz viszonyítva 1030%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak esetében a tantárgyi és
keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja össze, a DFHT
óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tantárgyakon átívelő
transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőkészség, a
problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése)
fejlesztése is megjelenik.
Tartalmi fejlesztési pontok:
- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne
- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári
kézikönyvben megjelenített órához
- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz.
komplex óraszám)

A Komplex órák felépítése
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Ráhangolódás
A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az
iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3
alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A
tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken
vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.
A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:
• Üdvözlés
• Beszélgetés
• Közös tevékenység/játék
• Zárás
A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye
a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. Témái
megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv.
„Te órád”
„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az
osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már
meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök,
tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába
helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti.
Házi feladata
Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez nem
azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a pedagógusnak
az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell a
mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges
gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania
kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen
szükség otthoni tanulásra.
Értékelés
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.
Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a
pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van
1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)
2. a minősítő (szummatív értékelés)
3. a fejlesztő (formatív értékelés).
Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja
a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez határozza meg
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az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején
javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév
közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy
változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap
visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy
mennyire sajátította el a követelményeket.
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró
dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot.
A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált,
fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás
támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási
cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni
haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés
alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe.
Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a
tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanuló
egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének
mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további
fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.
Az értékelésnek fontos része legyen
- az önértékelés
- a társak értékelése.
Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges.
Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.

A pedagógusok helyi intézményi feladatainak áttekintése, illesztése a komplex
alapprogramhoz
A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó
dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.
A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása,
foglalkozás illusztrációk készítése.
Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a
kollégákkal.
Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök
kidolgozása, közreadása.
Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.

A szülők és a tanulók tájékoztatása
A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról, iskola életéről, az
iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet
segítségével.
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Az iskolában folyó munka időkerete
A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében
nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is két
markánsan elkülönülő egységre oszlik:
A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:
•

a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi gyakorlaton
alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem szabályozza.
• A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási
stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált
egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka,
drámajáték és projektmunka).
o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az egyéb
tanulásszervezési eljárások.
• 10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozása
történik.
A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” többnyire a
délutáni idősávban valósulnak meg.

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei
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Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása
A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és
a NAT 2020 határozza meg.
A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény
sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes törvény
által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.
Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan
módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá
tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben –
gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész
napos iskolaként is működhet.
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BEVEZETÉS
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben
folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai
programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény
biztosítja a szakmai önállóságot. Az iskola pedagógiai programja
meghatározza:
Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain
tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon
választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot
és követelményeket.
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes
igénybevétele biztosításának kötelezettségét.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és
formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének
követelményeit, továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye,
magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját.
A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatokat,
A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka
tartalmát, az osztályfőnök feladatait,
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
helyi rendjét, a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi
jogai gyakorlásának rendjét,
A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.
Az intézmény szerkezeti felépítését az SZMSZ szabályozza.
Az iskola küldetésnyilatkozata
Küldetésünk, közös pedagógiai hitvallásunk lényege, hogy a gyermeket
segítsük hozzá az egyéni képességeik és tehetségük kibontakoztatásához, a
személyiségfejlődésük
legadekvátabb
útjainak
meglátásához,
az
alapkompetenciák magas szintű elsajátításához. Tevékenységünk
középpontjában a minőségi gyermekközpontú oktató-nevelőmunka áll.
Önálló ismeretszerzésre és önművelődésre készítünk fel szilárd
alapkészségek kialakításával és folyamatos képességfejlesztéssel a
kompetencia alapú oktatás kiépítésével. Mind a hátrányok leküzdésére, mind
a kiemelkedő képességekre fejlesztéssel válaszolunk. Munkánk során
értékeket közvetítünk, képességeket fejlesztünk, és értékválasztásra
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sarkallunk. Úgy kell felkészítenünk tanulóinkat, hogy megfeleljenek az új
kihívásoknak, hogy elhagyva az adott iskolafokozatot a következő
iskolafokozaton rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, képességekkel,
készségekkel, melyekkel nemcsak hogy zökkenőmentesen, hanem az
átlagosnál jobban illeszkednek majd be a tanulási folyamatba, a szervezeti
életbe.
Mi a Kanizsai Dorottya Általános Iskola dolgozói, a diákokkal és a szülőkkel
együttműködve a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett
felelősségtudat jegyében végezzük munkánkat.
Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű
ismeretekkel rendelkező, önálló tanulásra fejlődésre képes ifjúság nevelése,
akik ismerik saját lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig
tartó tanulás képességét. Célunk megvalósításához elengedhetetlen a
társadalom minden szereplője iránti partnerség, a szervezeti kultúra
fejlesztése, és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, az intézményi célok iránt
elkötelezett tantestület.
Az iskola jövőképe
Iskolánk megtartva önállóságát és egyéni arculatát tudatosan vállalja az
esélyteremtést, a képességkibontakoztatást, elért eredményeinkre építve a
folyamatosan megújuló, a XXI. század kihívásainak megfelelő programok
biztosítását. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy tanulóink használható
tudással és készségekkel gazdagodva kezdjék meg középfokú
tanulmányaikat.
Inklúzív pedagógiai klímát teremtünk tanulóinknak, ösztönző és építő légkör
megvalósítására törekszünk. A mindennapos nevelői munkát modern
oktatásszervezési eljárásokkal gazdagítjuk, projekteket, témaheteket,
témanapokat szervezünk; színes módszertant kínálunk fel a tanórákon. A
gyermekeknek hasznos szabadidős tevékenységeket szervezünk,
interperszonális és intraperszonális területeken is biztosítunk számukra
fejlődési lehetőségeket. Fizikai és lelki egészségmegtartás kiemelt feladata
mellett fontos szerepet kap a tehetséggondozás, az idegen nyelvek oktatása:
angol, német, horvát nyelv.
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1.

NEVELÉSI PROGRAM

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei,
céljai
Filozófiánk szerint az iskolai nevelő-oktató munkánk befogadó jellegű,
mindenki számára hozzáférhető, valamint a tevékenykedtetésre, a saját
élményű felfedeztető tanulásra helyezi a hangsúlyt. Mindez a változatos
okatatásszervezési eljárásoknak, és a gazdag pedagógiai módszertannak
köszönhető, melyet tanórán kívüli keretek között is működtetünk. Fontos
szerepet kapnak az iskolai mentálhigiéné különböző területei, a
személyiségfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés, az egyéni és
közösségi segítségnyújtás különböző formái.

1.1.

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink
Törekszünk arra, hogy
diákjainkat a Kulturált magatartás és kommunikáció jellemezze a
közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának
tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
áldozatvállalás. Törekedjenek az előítéletmentességre, a konfliktusok
kezelésére.
diákjaink gondolkodását az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári
jogok tisztelete jellemezze.
diákjainknak legyen igényük a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.
Célunk az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt.
Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében
A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint –
egyénre szabott fejlesztése.
Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek
fejlesztése.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének
biztosítása.
Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép
kialakítása, melyet tanulóink eszközként használhatnak a valóság
viszonyrendszerének megértéséhez, és alkalmazhatnak különböző
cselekvésformákban.
Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat
őrző fiatalok nevelése.
A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés
és a hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. Komplex
tehetséggondozó programunk tehetségműhelyekben valósul meg.
Tehetséggondozó srartégiánk, hogy minden diák tehetséges valamiben, s
ezért a tanulóink számára a tehetséggondozás széles spektrumát nyújtjuk
tehetségterületüknek megfelelően.
Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása.
Olyan személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik
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önállóan döntenek képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő
életszakaszban képesek az önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges
kudarcok elviselésére is. Boldogságprogramunk a gyerekek mentális
egészségének megőrzését tűzi ki célul pozitív attitűd, helyes megküzdési
stratégiák megtanulása mellett .
Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs
képességek fejlesztése.
Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb
szabályait, tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás
egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.
Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban.
A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások
iránti igény megalapozása.
Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és az életkornak, fejlettségi
foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő készségeit kimunkáló
pedagógiai tevékenység.
A lemorzsolódás megelőzésére történő tanulástámogató pedagógiai
módszerek alkalmazása, melynek központi eleme a heterogén csoportokban
folyó differenciált fejlesztés (Lásd. Komplex alapprogram melléklet)
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei,
eljárásai, a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai
Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek
növelése, kibontakozásuk támogatása.

1.2.
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Kiemelt feladataink
Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását,
melyek a társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és
az önmegvalósításhoz szükségesek.
A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések
felismerésének fejlesztése az osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő
intézkedések, a tantárgyak tananyagának elsajátítása során. A tanulók
igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre.
Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek
kibontakozásának támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a
tanulók egyéni képességeinek figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási
módszerek kifejlesztése.
Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek
kibontakozását a programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli
tevékenységekben.
Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra
kidolgozott tanterv szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás.
A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési
helyzetek teremtése.
Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.
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A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi
megerősítésének elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott
feladatok alapján.
Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező
alkotó (kis) közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet
során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát,
segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő
hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása.
Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális
környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beillesztése – lehetőség szerint
– korosztályuknak megfelelő tanulócsoportba való integrációjuk révén.
Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (inkluzivitás).
A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek.
Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának
növelése.
Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele.
Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése
(internet, e-tananyagok, digitális projektmunkák).
Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával
a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének és
kreativitásuknak a fejlesztése.
A horvát nemzetiségi nyelvoktató program keretén belül a horvát nemzetiség
és Horvátország történelmének, kultúrájának és hagyományainak
megismerése, a horvát nyelv elsajátítása, a nemzetiségi identitás kialakítása
és megerősítése.
A pedagógusok helyi intézményi feladatai
Nevelési céljaink megvalósítása érdekében:
Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával
nevel.
Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi
kibontakozását.
Személyi ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg.
Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze
szakmai és pedagógiai műveltségét.
Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival,
szüleivel, többi tanárával.
Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész
tanévi munkáját, a megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a
munkája minőségének emelése és mind tudatosabbá tétele érdekében időben
elvégzi.
Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság
jellemzi.
Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás
és felzárkóztatás teendőit.
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Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott
elveket az ellenőrzés-értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik.
Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény
működési rendjében felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik.
A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken
részt vesz.
A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban
részt vesz.
Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles
betartani. A szaktanárok minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a
tanulókkal, (illetve a fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és
értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket.
A pedagógus a tanuló értékeléséről az elektronikus naplón keresztül
rendszeresen értesíti a szülőket.
Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
Az azonos évfolyamra járó, azon belül közös tanulócsoportot alkotó tanulók
egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák
foglalkozások túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják.
Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az
osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy
osztályban tanító pedagógusok értekezletének összehívására.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:
A pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait. Célzatosan
összehangolja osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért,
hogy osztálya jó közösségé váljon, amelyben minden tanuló otthon van.
Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére
törekedve, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen
azonosulva, formálja személyiségüket, segíti önismeretük, hivatástudatuk
fejlődését.
Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését
(szünetekben, kirándulásokon, iskolai rendezvényeken való részvételével).
Az osztályfőnök
alaposan ismeri tanítványait,
az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a
személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi,
aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével,
a tanítványaival foglalkozó tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő
személyekkel (pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyermekvédelmi
feladatokkal megbízott pedagógus),
figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók
segítésére,
minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a
nevelőtestület elé terjeszti,
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szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, e-napló útján
rendszeresen informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről,
ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat,
saját hatáskörében indokolt esetben évi három nap távollétet engedélyezhet
osztálya tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását,
gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról,
osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról,
azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében,
az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására,
segélyezésére, és büntetésére.

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok.
Az iskola társadalmi feladatát tekintve kettős szerepkört hivatott betölteni:
oktatási és nevelési intézmény is. Nevelési intézményként a másodlagos
szocializáció alapvető színterét képezi. Szekunder szocializációs közegként
feladata azonban nem csupán a társadalmi normák közvetítése, a társadalmi
beilleszkedésre való felkészítés, hanem a személyiség fejlődésének és a társas
kapcsolatoknak a segítése is. Az iskolai szocializáció meghatározóan
formálja majd a felnőttkori viselkedést és attitűdöket. Ezáltal az iskola
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai fontos pedagógiai feladatokat
jelentenek az intézmény működésében.
Az iskolai szocializáció meghatározó tényezői: a pedagógus, a
kortársközösség és az iskolai szervezeti kultúra. Így az iskolai
személyiségformálás feladatait is e hármas tengely mellett célszerű
összegyűjteni.
A pedagógusok tárgyi tudásuk átadásán túl modellként szolgálnak a
gyermekek számára, személyiségük hatással van rájuk. A pedagógus
ismeretátadó és iskolai személyiségformálásban betöltött szerepe egyaránt
jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben, a bekövetkező társadalmi
változások átformálták a pedagógus szerepét.
A pedagógus
• az aktív tanulás segítője: a tanulási folyamatot a tanuló szükségleteinek
megfelelően közvetett és közvetlen módon segíti
• pedagógiai munkájába bevon külső szakembereket (pl.: védőnő, iskolarendőr,
iskolapszichológus, iskolai szociális segítő), partnerszervezeteket (pl.: emberi
jogi, mentálhigiénés, szociális szervezetek); él az oktatás-nevelés külső
helyszínei (könyvtár, siklósi vár, múzeumok, színház, hangverseny, koncert,
stb.) adta pedagógiai lehetőségekkel annak érdekében, hogy a tanulói
kompetenciák fejlődjenek, a tanuló a jövőben képessé váljon ismeretei
különböző helyzetekben való kreatív alkalmazására
• együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal a különböző
ismeretkörből származó tananyagtartalmak integrálása céljából, részt vesz az
együttes munkában a témákhoz szervezett események, témanapok,
témahetek, tematikus hetek, projektek, tanulmányi kirándulások, iskolai
táborok, tehetséggondozó programok, stb. kapcsán
• a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében:
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o a tananyag feldolgozásánál a tantárgyi tartalmakat a tanulói sajátosságokhoz
illeszti
o biztosítja számukra az egyéni haladási ütemet
o differenciált oktatásában, nevelésében egyéni módszereket alkalmaz
o az aktív tanulás segítésében együttműködik a tanuló tehetségének, különleges
nevelés-oktatási szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához igazodó
szakképzettséggel rendelkező szakemberrel
• a tanulók értékelésében az igazságosság, esélyteremtés, méltányosság
alapelveit szem előtt tartja, emberi méltóságukat tiszteletben tartja, az
értékelése személyre szabott
• a tanulási folyamatban a tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat
előnyben részesíti (Komplex Alapprogram pedagógiai modellje; saját
élményű tanulás, felfedeztető tanulás, projekt, tanulói portfólió, stb.)
• pedagógiai munkája során fejlesztő tevékenysége folyamatos, különösen
fontos ez a különleges bánásmódot igénylő, hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű, kiemelkedően kreatív tanulók körében
• ismeri és alkalmazza a digitális technológiával támogatott módszerek
sokféleségét
• olyan tanulási folyamatot tesz lehetővé, amelyben lehetővé válik a
pedagógus-diák együttműködés, ezáltal teremtve mind a pedagógus, mind a
tanuló számára új szerepet.
A közösség, ezen belül a kortársközösség is mint társas közeg létfontosságú
szerepet játszik az ember egész életében. A különböző csoportok, amelyekhez
az ember élete során tartozik, társas hatásaikon keresztül befolyásolják a
viselkedését, gondolkodását, attitűdjét. A gyermek az iskolában kisebbnagyobb közösségek tagja. Ezek a kisebb közösségek vagy csoportok (pl.
alsó/felső tagozat, évfolyam, osztály, tanulói csoport) is formálják a
személyiségét és társas kapcsolatait.
Az iskola nevelési programjával igyekszik a közösségfejlesztést szolgálni,
tanórai és tanórán kívüli tevékenységeivel előremozdítani a
kortárskapcsolatok épülését, azok elmélyülését és pozitív hatását a
személyiségfejlődésre. Ennek érdekében az iskola
• a tanórákon tanulásszervezési eljárásaival lehetőséget ad a társas tanulásra,
segíti a csoport- vagy páros munkában végzett felfedező, tevékeny,
együttműködésen alapuló tanulást (pl. kooperatív munkaforma, páros munka,
csoportmunka, KIP, projekt)
• tanórán kívüli tevékenységeket szervez különböző kortárscsoportokban (pl.
napközi, tanulószoba, tehetséggondozó foglalkozások, felzárkóztató
foglalkozások, kirándulások, túrák, táborok, sulibulik, tanítás nélküli
munkanapok keretében megvalósuló témanapok, különböző osztály- és
csoportprogramok).
A gyermek nem csupán kisebb-nagyobb közösségek tagja, hanem az iskola
egészének építő és alkotóeleme. Az iskola szervezeti kultúrája az általa
képviselt értékekkel, gondolkodás- és szemléletmóddal az iskolai
személyiségformálás egyik szegmense. Az iskola nevelési programjával
igyekszik pozitív és elfogadó klímát teremteni a tanítás-tanulás folyamatának
összes résztvevője számára:
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• ehhez a célhoz rendeli a pedagógiai munka módszertani alapelveit,
tanulásszervezési eljárásait
• a tantárgyköziség különböző formáival (pl. projekt, témanap, témahét) segíti
a tanulót a jelenségek komplex vizsgálatában és megértésében
• a tanulási környezetet úgy alakítja, hogy a lehetőségekhez képest korszerű
legyen, illeszkedjen a tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint
nyugodt, biztonságos és támogató tanulási közegként funkcionáljon
• figyel arra, hogy a tanulók, pedagógusok, szülők és a pedagógiai munkát
támogató összes szereplő kommunikációja a kölcsönös tiszteleten és nyílt
párbeszéden alapuljon
a tanulóval szemben támasztott elvárásokat egyértelműen közli, a tanulók
értékelésében az igazságosság, esélyteremtés, méltányosság alapelveit
alkalmazza az emberi méltóság tiszteletben tartásával
•
egyénre szabott tanulási lehetőségeket biztosít, csökkenti az egyéni
hátrányok hatásait, figyel a hátránykompenzáció megvalósulására (pl. KIP)
•
az iskolai légkör bizalmi jellegének megteremtésén dolgozik, a tanulási
problémákra és személyes nehézségekre igyekszik minél előbb fényt deríteni,
azokban segíteni, ennek érdekében az iskolában mentálhigiénés team
(gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, mentálhigiénés szakember, iskolai
pszichológus, iskolai szociális segítő és esetenként külső szakemberek)
működik
•
programjaival mintát ad a szabadidő hasznos eltöltésére (pl.
osztályprogramok, kirándulások, túrák, táborok)
•
tevékenységeivel figyelmet fordít a gyermekek emberi jogi nevelésére,
az egészséges személyiség és személyiségösszetevők kialakítására,
megerősítésére (pl. boldogságprogram, pszichoszociális fejlesztő
programok), a nemzeti identitás kialakítására (pl. történelmi személyekhez
és eseményekhez, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó ünnepségek, rendhagyó
tanítási órák, témahetek, projektek, kirándulások, külső helyszínen zajló
egyéb programok).
1.4.

•
•

A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési
és környezeti nevelési elvek
A teljeskörű egészségfejlesztési program az iskola közössége
életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgálja, amelynek célja az
életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, olyan
problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív részvételére
épít.
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési
alapfeladat rendszeres végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri
kapcsolati hálójában (védőnői szolgálat, iskolaorvos, iskolapszichológus,
iskolai szociális segítő, mentőszolgálat, helyi vállalkozások, rendőrség)
szereplők ésszerű bevonásával:
mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként sok
más szakmai elvárás közt tartásjavító torna, relaxáció és tánc is);
a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú
pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő
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hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és
népi rítusjátékok stb.);
számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi,
balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló
egészségfejlesztési tematika oktatása.
Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:
Az egészség fogalma
A környezet egészsége
Az egészséget befolyásoló tényezők
A jó egészségi állapot megőrzése
A betegség fogalma
A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata
A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata
Balesetek, baleset-megelőzés
Elsősegélynyújtás alapismeretek
A lelki egészség
A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs
A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és
drogfogyasztás, játékszenvedély, internet- és tv-függés)
A média egészséget meghatározó szerepe
Fogyasztóvédelem
Iskola-egészségügy igénybevétele
Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben
eltöltött időben minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét,
egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási
intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő
tevékenységekben.
Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a
tanulók ismereteinek, képességeinek és viselkedéseinek fejlesztésére hivatott.
Az egészséges életmódra nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni és
az életfordulókon, többek között serdülőkorban fokozottabban megerősíteni.
A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen az alapvető értékek mellett – a testilelki-szociális egészség közvetítése, az élet, az egészség védelme.
Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil
közösségek, sport- és egyéb egyesületek, média stb.
Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros
kapcsolatban áll az erkölcsi értékekkel, magatartással.
Már korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az
egészségről alkotott fogalmát, de számos hatás éri viselkedésüket,
magatartásukat is. Sokszor nincsenek tisztában a befolyásokkal, amelyek érik
őket. Ezért fontos része az egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen
a tanulókban kialakítani olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik saját
magatartásuk kedvező irányú befolyásolását.
Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat
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az egészséges életvitel kialakításához,
a helyes értékrend felépítéséhez,
az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez,
az életmóddal kapcsolatos biológiai-pszichés tennivalók elsajátításához
a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez,
az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez
Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az
egészség-érték tudatosításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük
megőrzésére, a betegségek megelőzésére, az egészséges személyiség
kimunkálására, a helyes egészségmagatartás kialakítására.
A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő
kell, fontos a többszintűség, a célok, feladatok követhetősége.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez,
biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatokra, amelyek különösen
az egészséges táplálkozás,
a mindennapos testnevelés, testmozgás,
a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
a személyi higiéné, kiemelten a fogápolás területére terjednek ki.
Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú
folyamat, ezért elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől.
Alapelve, célja:
az egészségkulturáltság emelése,
olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás
hasznosításához,
a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében,
az egészséges életmód kialakításában és megtartásában,
az életvezetési képességek fejlesztése,
a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért,
a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására,
a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése,
a
mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, a mentálhigiénés
nevelésre való kiterjedése.
Tartalma:
az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok,
a feladatok
végrehajtását szolgáló program, az iskola-egészségügyi szolgálat munkája.
Kapcsolódó szakanyagok:
módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és
minősítéséhez,
módszertani anyag a mindennapos testneveléshez,
az egész napos iskola programja,
Az egészségnevelés fő jellemzői:
az egészség megtartása, fokozása, az egészség visszaszerzésére irányuló és
a
személyiség formálását elősegítő tevékenység.
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Területei:
Egészségmegőrzés, a helyes életmód kialakítása
Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség
Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében
Öltözködés
Higiénia, tisztálkodás
Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta,
szenvedélybetegségek és függőségek) megelőzése
Ésszerű napirend kialakítása

egyéb

Szűrővizsgálatok
Iskolánk 2. 4. 6. 8. osztályos tanulóit a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk
elkészített, az iskola vezetőségével egyeztetett terv szerint szűri a következő
területeken:
Hallás
Látás, színlátás.
Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata.
Vérnyomásmérés
Testsúly, testmagasság mérés, BMI számítás.
Gerinctartás
Lúdtalp
Fogászat Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz
jutnak.
A vonatkozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk
össze az iskolai egészségvédelem főbb feladatait:
Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi,
pszichés környezet kölcsönhatásának törvényeit.
Fejtse
ki
az
egészséges
táplálkozásra, a
túlzott
szénhidrátfogyasztás következményeire, az életmódra, valamint az
egészséges környezet megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson
azok megtartására.
Fejtse ki az elhízás okaira és következményeire vonatkozó tudnivalókat.
Igény esetén adjon alternatívákat az elhízás elleni küzdelemhez.
Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit. Fordítson
kiemelt figyelmet a fogápolás helyes alapjainak elsajátítására.
Szorgalmazza a testmozgás, aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét.
Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek
megelőzésére és feloldására, a konfliktusok kezelésére.
Ismertesse a szexuális kultúrával erőszakmentes párkapcsolattal, és a
családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek megelőzésével kapcsolatos
tudnivalókat.
Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás
elkerülésének módját, hangsúlyozva, hogy ezen szerek használata nem
problémamegoldás.
Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások
igénybevételének feltételeit és lehetőségeit.
205

•
•

Adjon gyakorlati tanácsot, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető
tényezők, balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten
tanítsa meg az elsősegélynyújtás elemi tennivalóit.
Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és
segítőkész magatartást.

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei:
Életviteli feladatok
Tanórai feladatok
Tanórán kívüli feladatok
a) Életviteli feladatok
Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik
meghatározó tényező az egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának
meghatározása sugallja a feladatokat.
Az iskolavédőnő szerepet vállal a tanulók egészségfejlesztésében, minden
osztályban , korcsoportnak megfelelő témákban, igény szerinti óraszámban.
Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét
számtalan tevékenysége
közt jellemezhetjük
az
egészsége
megóvása
érdekében
végzett tevékenységekkel is. A napi
rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az elvárt
higiéniai szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, azoknak
mögöttes tartalmára.
Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik
az egészségnevelésre. Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek
a szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a gyermek személyiségébe
elsődleges feladatunk.
b) Tanórai feladatok Az egészséges életmódra nevelés tananyagának
tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok:
• járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez,
• életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához, eddze akaratukat
mentálisan, fizikálisan, szociálisan, bővítse ismereteiket.
Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:
• Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra,
biológia óra, természetismeret, irodalom, technika stb.
• „Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása)
c) Tanórán kívüli feladatok:
• Szakkörök: elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás, ehhez kapcsolódó
versenyeken való részvétel
• Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap)
• Nyári táborok (napközis táborok, vándortáborok)
• Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások
• Rendszeres, egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett túrák,
kirándulások
• Továbbképzések
• Osztálykirándulások
• Boldogságórák
Mindennapi testedzés megvalósítása:
• Testnevelés órákon
•
•
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Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve
Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében
Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett
sportolási részvételét
• Sportversenyek lebonyolítása
A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.
Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek:
• Játékok
• Foglalkoztató előadások
• Közösségépítés
• Művészetek
• Programok
• Projektek
Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
• Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök,
szaktanárok, iskolaorvos, védőnő.
• Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény,
egészségügyi
szolgáltatók
(pl.
fogászati
prevenciós
csoport),
sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők.
d) Egészségnevelés az iskolánkban: Fontos szabály:
• a tájékozottság,
• a tanulók életkori jellemzői, adottságai,
az évfolyamonkénti egymásra
épülés.
A témák részletezése:
• Az egészség fogalma
• Az egészség, mint érték
• Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése
• Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások
• Lelki egészségvédelem
• Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban
• Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos
viselkedés, veszélyes környezet
• Egészségellenőrző vizsgálatok (testsúlyellenőrzés, vérnyomás-ellenőrzés,
edzettségi önvizsgálat, mell önvizsgálata stb.)
• A betegségek megelőzései
• Orvoshoz fordulás
• Megelőzés
Táplálkozás – mozgás
• Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség
Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban
Az élelmiszerek összetevői: szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok,
ásványi anyagok
• A napi táplálkozás aránya
• Teljesítmény és táplálkozás
• Testsúlyellenőrzés
• Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás)
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Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság,
változatosság
Aktív és passzív pihenés
A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet
napi edzése Testedzés – eredmény: légzésjavulás, erő- és állóképességnövelés, személyiségfejlesztés.
Szabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend
Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása,
rendszere
Rendszeresség
A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.)
Kifáradás, jelzőrendszer A pihenés szerepe – aktív-passzív
Vakáció, szabadidő hasznos eltöltése
Testápolás – öltözködés – személyi higiéné
Testünk felépítése és védelme
Változások a serdülőkorban
A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum
Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, helyes fogápolás, fehérnemű
szerepe, testápolószerek, napozás és veszélyei
Öltözködés, divat, egészség
Társkapcsolatok
A serdülés hatása a személyiségre
Érzelmi problémák: jó-rossz, öröm-káröröm, gonosz, harag, rémület, félelem,
szeretet-szerelem, bátorság
Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet
Fiúk, lányok barátsága
Kirívó magatartás, utánzás
Nemi érés tudatosulása
Káros szenvedélyek – helyes döntések
Élvezeti szerek hatásai
Alapjelentések tudatosítása: szenvedély, szorongás, mérték, mértékletesség,
hozzászokás, hiánytünetek, függőség
Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, használatának következményei
megelőzés
Alkohol: az ivás kultúrája, szokások, hatása a szervezetre, megelőzés
Kábító hatású szerek: legális és illegális, a függőség fajai, következményei,
Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása
Egyéb függőségfajták: élvezeti szerek (kávé, csokoládé), szerencsejátékok,
gyógyszerfogyasztás, PC, TV, videó rabsága
Szexuális kultúra
Érzelmek, barátság, változások kora
Személyiségfejlődés
Érettség
Kapcsolati kultúra, erőszakmentes párkapcsolat fogalma, megelőzési
lehetőségei Felelősség, erkölcs
Fogamzásgátlás lehetőségek
kamaszkorban, abortusz
testi-lelki
következményei veszélyei
Nemi egészség, harmónia
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Nemi betegségek:HPV, szifilisz, AIDS
Egészséges környezet védelme
Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet
Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme
Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos
Új technológiák káros következményei
Hulladék csoportosítása
Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély
Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt
Balesetvédelem – elsősegélynyújtás
Az emberi test felépítése
Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai Mindegyik korcsoportban
elsősegélynyújtás alapismeretek elsajátíttatása, segítőkészségre korai
szocializáció.
Mentőhívás.
Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás
Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában,
utazás közben
Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer
Elsősegélykészlet
Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú
előrejelzés lehet a tanulók életminőségében, a romló tendenciák
megfékezésében, a javulás feltételeinek megteremtésében. Célunk az, hogy
megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek magukkal, fejlesszék
magukban a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli
kötelességgé mindennapi munkájuk.
Tudjanak
örülni
egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és
elfogadással éljenek együtt másokkal, így biztosan egészségesebb életet
élhetnek.
A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása:
A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében
megtervezetten történik. Az osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, a
diákönkormányzat és más alkalmanként felálló munkacsoportok a napi
munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program megvalósulását. A
megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, ellenőrizzük
és értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén.
A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden
pedagógusa, dolgozója felelős.

e) A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése
Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek:
A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel
szemben az elvárás az, hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába,
és spontán végzett cselekedetekké váljanak. A tanítók, később a tanárok a
tanulók közt élve „érzékelik” a folyamat fejlődését, érését, és szükség szerint
korrigálják azt.
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Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés:
A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők,
mérhetők. Részei a tanulási folyamatnak. A tananyag számonkérésének
folyamatában ellenőrizhető, hogy az életvitelszerűen rögzítendő elemek
valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.
Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló
fejlesztés: A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek,
projektek egyrészt a fejlesztési folyamat előre tervezett elemei, másrészt a
hiányosságok észlelését követő korrekciók. Az átadott ismeretek, a
megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell épüljenek
a tanuló és adott esetben a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves
részévé kell váljanak. Ezek a programok igen gyakran versenyeztetéssel
együtt valósulnak meg, így az eredmények követhetőek.
f) Visszacsatolás:
Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális
feltérképezése adja a következő tervezési időszak szakmai alapját. Az
elsajátítandó ismereteknek spirálisan fejlődniük kell, el kell, hogy
mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves munkatervben, a program- és
a foglalkozási tervekben tervezik meg.
1.5.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
Minden gyermek, tanuló fejlődésében lényegesnek valljuk a pedagógus
fejlesztő tevékenységét, de különösen igaz ez a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek esetében. Ennek a feladatnak az ellátásában felértékelődik a segítő
szakterületek (iskolapszichológia, gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia)
szerepe, valamint a különböző tantárgyakat tanító pedagógusok
tudásmegosztásra épülő, egymást segítő szakmai tevékenysége: közös
felelősségvállalásunknak lényeges szerepe van a nevelés sikerességében. A
pedagógus a tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák alapján segíteni
tudó megfelelő szakemberekkel együtt (például gyógypedagógus,
gyógytestnevelő, iskolapszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus,
tehetséggondozó pedagógus, gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembere)
kialakított foglalkozások keretében, valamint a szülők és a tanuló folyamatos
bevonásával, a pedagógiai tevékenység részeként elismert konzultációs
tevékenységet folytatva végzi pedagógiai munkáját. Iskolánkban a személyi
feltételeket kiaknázva mentálhigiénés team működik (fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős, iskolapszichológus, iskolai szociális segítő), amely támogatóan vesz
részt a kiemelt figyelmet igénylő tanulók oktatásában-nevelésében is,
biztosítja a segítő szakterületekkel való szakmai kommunikációt és
együttműködést.
A segítő szakterületekkel való együttműködés mellett az iskola törekszik arra,
hogy a Natban foglalt nevelési-oktatási alapelvek és célok minden tanuló
esetében elérhetőek és megvalósíthatóak legyenek, ennek érdekében kiemelt
figyelmet fordít a hátránykompenzációra, felzárkóztatásra és a
tehetséggondozásra. A korszerű tanulásszervezési eljárások mellett erre
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kiváló lehetőséget nyújt az iskolánkban adaptált Komplex Alapprogram
pedagógiai modellje is.
Mindezek együttesen segítik elő az integrációt, illetve ennek egy magasabb
szintjére lépve inkluzív légkört teremtenek. A kiemelt figyelmet igénylő
tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység az iskola pedagógiai
gyakorlatában és szemléletmódjában is elfogadott, elismert helye és szerepe
van, Siklós város és a Siklósi járás esélyegyenlőségi programjával is
összhangban áll.
1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai teendők
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása-nevelése a
kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való pedagógiai tevékenység egy
meghatározó szegmense, a fent leírtak alapján folyik iskolában. A törvényileg
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűnek számító tanulókon kívül
egyre több gyermek érkezik hozzánk szociokulturálisan hátrányos helyzetű
családból, az ő számukra is ugyanolyan fontos a kiemelt figyelem megléte a
tanulási, nevelési folyamatban.
Pedagógiai alapvetésünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek
rendkívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem
korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben
megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a
felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a
tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki
számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő,
számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes
tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit,
érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és
gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is
jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink részesei.
Alapelveink:
•
Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a
folyamatos tanulásra, információk szerzésére.
•
A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és
ezzel harmonizáló feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani.
•
A tanulókat az alapvető, korszerű kompetenciák (a tanulás
kompetenciái, kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi),
digitális kompetenciák,
matematikai, gondolkodási kompetenciák,
személyes és társas kapcsolati kompetenciák, kreativitás, a kreatív alkotás,
önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái, munkavállalói, innovációs
és vállalkozói kompetenciák) birtokába kell juttatni.
Általános céljaink:
• Az iskolai nevelési program – építve több hazai és nemzetközi iskolafejlesztő
program legjobb tapasztalataira – egy olyan nyitott iskolamodellt vázol fel,
amely alapvetően fontosnak tartja a tanuló szükségleteire, viselkedésére,
tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akarja tenni őt
saját nevelődési, tanulási folyamataiban. Az egyén fejlesztésén keresztül –
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azzal kölcsönhatásban – fejleszti a befogadó közösséget, s a közösen végzett
tevékenységek, együttes élmények, az egész személyiség érzelmi, morális
fejlődését segítik.
A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt
értéknek tekinti. Az egész személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne
a gyermekközpontúság, a pedagógus és a tanuló kapcsolata. A tanulókon
keresztül az iskolába járó gyermekek családjaira is hat.
Az iskolában adaptált Komplex Alapprogram pedagógiai modellje, a
Boldogságprogram mentálpedagógiai modellje, az esetenkénti különböző
mentálhigiénés, pszichoszociális fejlesztő és emberi jogi nevelési programok
segítik a tanulók konstruktív életvezetésre való nevelését, a későbbiekben
társadalmi beilleszkedését.
Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei
kibontakoztatásához.
Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként
képviselheti.
Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoportszociális készségeit.
A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak,
erősítjük a család-iskola-gyermek közötti kommunikációt.
Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk.
Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények és segítő
szakterületek szervezett, tudatos együttműködése.
Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk.
Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai,
módszertani repertoárjukat.

1.5.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók
A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében is a közös
felelősségvállalásnak lényeges szerepe van a nevelés sikerességében. A
segítő szakterületek megfelelő szakemberei mellett a tanulók integrációja és
hatékony együttnevelése olyan pedagógusokat kíván, akik rendelkeznek az
ehhez szükséges szemléletmóddal és kompetenciákkal.
A hatékony együttnevelést az iskola különböző pedagógiai feladatokkal
támogatja:
• A differenciálás speciális megvalósulása lehet az együttnevelés során a
habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése is.
• A hátránykompenzáció biztosítása érdekében a tanuló szükségleteihez,
képességeihez, készségeihez illeszkedő módszertani eljárások (eszközök,
módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a
gyógypedagógus módszertani iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési
terv készítése és rendszeres ellenőrzése) alkalmazása szükséges a különböző
pedagógiai színtereken.
• Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő,
egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosításával igyekszik támogatni.
• A pedagógus a technológiai fejlődés nyújtotta sokféle módszertani
lehetőséget biztosítva segíti a tanulás-tanítás folyamatát.
• A tanulói szükségletek ismeretében az egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai212
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szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények, valamint az utazó
gyógypedagógiai hálózatok működtetésére kijelölt intézmények és más
szakemberek szolgáltatásainak igénybevételével egészül ki a tanulók és
pedagógusok szakmai támogatása.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi
normáktól való eltérő viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara.
Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési,
tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat.
Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése,
jelzése, a megfelelő szakemberhez való irányítás. Elvárt az együttműködés a
gyógypedagógusokkal, pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az
egészségügyi intézményekkel. Az iskolában működő mentálhigiénés team
jelzőőrként működik: segít az érintett tanulók kiszűrésében, de támogatja a
szakmai együttműködést, a tanulók delegálását is a megfelelő segítő
szakterületre, a későbbiekben pedig nyomonköveti a tanulót az iskolai
oktatás-nevelés folyamatában.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi
pedagógiai tevékenységekkel kívánjuk elérni:
fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás,
többségi
órákon
támogató
légkör
kialakításával,
békéltető,
konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával,
a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely
lehetővé teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus
élethelyzeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz,
személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával,
teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép
kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással),
a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással,
az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek
alkalmazásával;
az osztályközösség segítő erejének mozgósításával,
a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók
bevonásával,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való
együttműködéssel,
szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének
igénybevételével.
A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves
tantárgyfelosztásban meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő
pedagógus/szaktanár végzi.

1.5.3. Sajátos nevelési igényű tanulók
Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit,
kiemelt feladatunknak tekintjük az iskola életébe való maradéktalan
integrálásukat, inklúzív nevelésüket.
Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően vagy a
vonatkozó jogszabályi előírások szerinti speciális implementációjú tanterv
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szerint, vagy a többségi tanterv szerint történik igazodva a szakértői
véleményben foglalt mentességekhez, könnyítésekhez és fejlesztési
javaslatokhoz. Az alkalmazott módszerek igazodnak hiányosságaikhoz,
fogyatékosságukhoz, szem előtt tartják fejlesztésüket. Értékelésük egyéni
elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által megfogalmazott metódusnak
megfelelően folyik.
Az együttnevelés azon sajátos nevelési igényű tanulókkal valósul meg, akik
nevelésétoktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják.
Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a
szükséges területeken támogatást kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, az
egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, speciális
tankönyv használatát, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló
képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat.
A tanulók gyógypedagógiai habilitációja, rehabilitációja a törvényben
rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs órakeret) és
csoportszervezési előírások megtartásával speciális szakemberek
igénybevételével folyik az utazó gyógypedagógus hálózat segítségével,
melyet iskolánk számára a Meixner Ildikó EGYMI biztosít.
1.5.4. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás
Az iskolai tehetséggondozás egyik fontos feladata az átütő tehetségek,
kiemelten tehetséges tanulók kiszűrése. Az intézményi tehetségazonosítás
mellett a tanulóknak lehetőségük van a pedagógiai szakszolgálaton keresztül
kiemelt tehetségük azonosítására és ezzel kapcsolatos további vizsgálatokra.
Iskolánk partner a tanuló pedagógiai szakszolgálathoz történő delegálásában,
a tanuló tehetségprofiljának megfelelő tehetségfejlesztő szakemberek és
programok megtalálásában, valamint az intézményi tehetséggondozó
munkában való részvételükben.
A kiemelt tehetséges tanulók a tehetségek egy felső klasztercsoportját
képviselik, kiemelkednek tehetséges társaik közül is. Iskolánk a kiemelten
tehetséges tanulók felé megvalósuló különleges bánásmódon kívül évek óta
biztosítja több készségterületen a tehetséges tanulók tehetséggondozását.
Kiválóan Akkreditált Tehetségpontként a térségben ellátja a tehetségpontok
feladatkörét: tehetségazonosítást végez különböző tehetségterületeken,
tehetséggondozó programokat szervez, igény esetén egyéni és csoportos
tehetségsegítést folytat, a tehetséggondozás érdekében együttműködik külső
szervezetekkel, intézményekkel.
Tehetséggondozó stratégiáját Mozaik Tehetségműhelyek elnevezésű
intézményi programjában és jó gyakorlatában valósítja meg.
Tehetséggondozó stratégiánk alapelvei, céljai és értékei:
• tehetséggondozó szemléletmódunkat a sokszínűség és együttműködés
jellemzi,
• a tehetségfejlesztés több szinten van jelen intézményünkben: tantárgyak,
műveltségterületek, munkacsoportok, osztályközösségek, egész iskolai
szinten,
• a tehetségfejlesztés megvalósul az oktatás-nevelés különböző szervezeti
formáiban:
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o tanórai kereteken belül változatos tanulásszervezési eljárásokkal és gazdag
pedagógiai módszertannal
o tanórán kívüli keretek között különböző programok (ünnepségek, fellépések,
szereplések, stb.) és tehetséggondozó foglalkozások formájában
(tehetséggondozó műhelyek, komplex tehetséggondozó programok,
szakkörök, versenyfelkészítés, mentorálás, tutorálás, stb.),
sokszínű
tehetséggondozó tevékenységet végzünk:
o gazdagítás (különböző hagyományos szakkörök, versenyfelkészítés) o egyéni
mentorálás, tutorálás
o komplex tehetséggondozó programok (befogadó jellegű és azonosításon
alapuló),
• tehetségfejlesztő munkánk több tehetségterületre, több műveltségi területre
irányul, azok integrációjában valósul meg (évente a személyi feltételeknek,
intézményi lehetőségeknek és tanulói érdeklődésnek, igényeknek
megfelelően szerveződnek),
• több tanár vesz benne részt a saját igényei és tudása szerint,
• sokszínű korcsoportokokban valósul meg: több évfolyamot is összevon akár
egy-egy programba,
• sokszínű lehetőségeket aknáz ki (pályázatok, együttműködések, támogatók,
partnerek),
• külső partnereket, szakembereket is bevon a tehetségfejlesztő munkába, külső
helyszínekre is gyakran szervez programokat,
• a tehetségsegítés különböző formáit valósítjuk meg a személyes
beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáitól kezdve igény
esetén a tehetségsegítő coachingig, szülőkonzultációig,
a kiemelkedően tehetséges gyermekeket a megfelelő szakemberhez
irányítjuk, kérés esetén segítünk a pedagógiai szakszolgálat felé
delegálásban,
• kiemelt figyelmet fordítunk a kettős különlegességű tehetségek
(szociokulturálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, sni és btmn-es
tehetségesek) tehetségfejlesztésre,
• a tehetségfejlesztésben a gyenge oldal fejlesztését ugyanolyan fontosnak
tartjuk, mint az erős oldal gazdagítását, ennek érdekében a fejlesztő munka a
tehetséggondozásban is folyamatos,
• a tehetséges gyermekek számára pályázati és ösztöndíj lehetőségeket
keresünk, nyomonkövetjük őket a későbbiekben is.
1.6.

•

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatok
A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák,
osztályfőnöki órák) egyéb foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök,
kirándulások, hittancsoportok, sportkörök), diákönkormányzati munka.
A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink:
A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a
tanulmányi és a munkaerkölcs erősítésével.
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A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az
SNI tanulók beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói
közösségben.
A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a
támogatása.
A
közösségi
cselekvések
kialakítása,
fejlesztése
kooperatív
együttműködéssel.
Szociális kompetencia (empátia, egymásra figyelés, együttműködés,
tolerancia, alkalmazkodóképesség) fejlesztése.
Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni
munka, kísérlet, verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való
felelősség érzésének erősítése.
Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és
nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket
koordinálni tudja.
Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése.
Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a
közösséghez való tartozás érzésének erősítése.
A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti,
kézműves, stb.) járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.
A séták, a kirándulások tevékenységeivel a természetszeretetet és a környezet
iránti felelősség elmélyítése.
A közösségben végzett munka, a közösség szabályainak megismerésével a
tanulók értékek iránti fogékonyságának erősítése.
A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai:
Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét
célokat, amellyel nem sérti az egyéni érdekeket.
Fejlessze
a
meglevő
közösségi
munkálatokat,
közösségépítő
tevékenységeket.
Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.
Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a
demokratikus kommunikáció rutinját.
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának
megfelelő mértékben részese legyen az őt érintő döntések meghozatalának.
Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, valamint
szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt
érintő döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési folyamat során joga
van véleményét elmondani.
A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit –
jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval,
a szülővel. A tanuló ezen jogai gyakorlásának módját a házirend tartalmazza.
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A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei
kapcsolattartásának formái
Az iskolai nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus
fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség
együttműködése.
Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a
kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a
kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a
családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki
személyiség kedvező fejlődése.
A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái:
• A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális
feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az
osztályfőnökök tájékoztatják.
• Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint
a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője az
igény szerint tartott diákönkormányzat vezetőségi ülésén és faliújságon
keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon
tájékoztatják a diákokat.
• A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézmény
vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
• A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az
osztálytanítók és a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják.
A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái:
• Családlátogatás (önállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is)
• Egyéni beszélgetés
• Szülői értekezlet Fogadóóra
• Bemutatóóra
• Érzékenyítő, attitűdformáló tréningek
• Írásbeli tájékoztató
• Előadások szervezése Közös programok
• Pályaválasztási tanácsadás
• Kooperatív technikák alkalmazása a szülők megnyerése, szemléletformálása
az együttműködés növelése érdekében
• Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás
• Nyilvánosság biztosítása
• Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai
szervezetekkel:
o gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek,
o gyámhatóság,
o szakmai szolgáltató szervezetek, o szakszolgálatok, o iskola-egészségügy, o
kulturális és sportszervezetek, o civil szervezetek.
A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza.
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Tanulmányok alatti vizsgák
Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által
előírt esetekben szervez az iskola (magántanulók, egyéni tanrend alapján
haladók, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).
• A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő
jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10
nappal a vizsga kezdő időpontja előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e
rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy
abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló
jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és
értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények
elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár
véleményezése alapján dönt a minősítésről.
• Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból:
énekzene, vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika.
• Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől
halasztást kap, a halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha
sikeres vizsgát tett volna.
• A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótlóés javítóvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai
munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti
követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai
Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó
követelményeivel. Az intézmény két időszakot biztosít a tanulmányok alatti
vizsgák lebonyolítására: január és augusztus folyamán (intézményi döntés
szerint). A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében
meghatározott – közzétételre kerül az intézmény honlapján.
Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok
megállapításához, ha:
• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgyból több évfolyam tanulmányi
követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen
eleget,
• tanulmányait magántanulóként vagy egyéni tanrendben végzi,
• hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt
mértéket meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot,
köteles a tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi
át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek
alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a
tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén
nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó
vizsga tétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban
jelentkezteti és felkészíti.
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Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam
követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló
osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni.
Különbözeti vizsga
A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható
tantárgyak esetében a május 20-i határnappal, a következő tanévre más
választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a sikeres különbözeti vizsga.
A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A
vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót.
Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: o írásbeli határozat alapján
engedélyezték,
átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő
tanterv szerinti tanulmányokat folytatott vagy külföldről érkezett haza.
Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.
Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a
nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál
több tantárgyból van elégtelen osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem
teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, köteles
évet ismételni. A javító vizsga időpontját a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a helyben szokásos módon kell kihirdetni.
A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben
konzultációs lehetőséget biztosíthat (június-augusztus).
A javítóvizsgán legalább elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb
évfolyamba léphet.
Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán,
vagy a vizsga letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:
o neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad,
o megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.
Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az
iskola által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.

A felvétel és az átvétel szabályai
Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett
gyermek, aki:
• az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett
lakásban él,
• illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei
az intézményünket választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek
a hátrányos helyzetű tanulók. Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a gyermek
akkor vehető fel, ha a szakértői véleménye szerint integráltan tanítható és
BNO kódja megfelel az Alapító Okiratunknak ill. a felvenni kívánt tanulóval
együtt az SNI-s tanulók aránya nem haladja meg a törvényben
meghatározottat.

1.9.
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Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló,
aki beiskolázási körzetünkbe költözött,
körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé
teszi valamint az iskola igazgatója és az érintett osztály osztályfőnöke szerint
a tanuló integrálható a meglévő közösségbe, ill. ha az első idegennyelv amit
tanult nem angol, akkor az igazgató egyéni elbírálás szerint dönt.

1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai
terv
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb
alapfogalmakat, ismerjék fel a vészhelyzeteket;
• tudják
a
leggyakrabban
előforduló
sérülések
élettani
hátterét,
várható következményeit;
• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák
el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt
feladatok:
• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási
alapismeretek területén;
• a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás
alapismereteit;
• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok
megvalósításának elősegítése érdekében:
• tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő
tevékenységformák szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi
tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó elsősegély-nyújtási ismeretek a
következő tantárgyakba épülnek be:
• Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex
újraélesztés.
• Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések,
forrázás, szénmonoxid mérgezés.
• Fizika: égési sérülések, forrázás.
• Testnevelés: magasból esés.
Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és
évfolyamonkénti megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező
tantervek tartalmazzák.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:
• szakkörök,
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minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a
tanulóknak az illetékes szervezet bevonásával;
évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó („Egészséghét”/projektnap/témanap) szervezése a tanulók
számára

1.11.
A horvát nemzetiségi nyelvoktató program
Siklós városában évtizedek óta meghatározó a horvát nemzetiség jelenléte.
Iskolánkban a horvát nyelv tanítása sokéves hagyományra tekint vissza, a horvát
nemzetiségi nyelvoktatás éveken keresztül meghatározó része volt az iskola
arculatának. A Siklósi Horvát Önkormányzattal való partneri együttműködésnek
köszönhetően indult újra a nyelvoktatás 2015-ben szakköri kereteken belül. A
szakkört az évek során egyre nagyobb számmal választották a tanulók, így
népszerűsége és a horvát nyelvre és kultúrára való igény megalapozta a horvát
nemzetiségi nyelvoktató program bevezetésének létjogosultságát. A törvényi
feltételek teljesítése után, a 2022/23-as tanévben indul el a horvát nemzetiségi
nyelvoktató program az azt választó tanulók számára.
Az újragondolt horvát nemzetiségi nyelvoktató programunk céljai:
• a horvát nyelvi kommunikációs képességek kialakítása, azok folyamatos
fejlesztése
• 8. osztály végére a horvát nyelv és az angol nyelv biztos ismerete
• a nemzetiségi identitás ápolása és erősítése
• a környékünkön élő horvát nemzetiség nyelvének és kultúrájának
továbbörökítése a fiatalabb generációk számára
• pozitív töltetű érzelmi kötődés kialakítása és erősítése Horvátország és a
magyarországi horvát nemzetiség értékei irányába.
A horvát nemzetiségi oktatás-nevelés intézményi feladatai:
• heti 5 horvát nemzetiségi nyelv és irodalom óra és heti 1 nemzetiségi
népismeret óra biztosítása az első évfolyamtól kezdve
• a nyelvi, irodalmi és népismeret foglalkozások változatos tanulásszervezési
eljárások és módszerek mentén valósulnak meg (pl.: projektmódszer, élmény, dráma-, múzeumpedagógia, stb.)
• negyedik osztálytól kezdve biztosítjuk az angol nyelv tanulásának lehetőségét
• közösségi programokat szervezünk: lehetőséget adunk a horvátországi
testvériskolai kapcsolatok ápolására, horvátországi és magyarországi horvát
nemzetiséghez
kapcsolódó
hazai
kirándulások
megvalósítására,
magyarországi és horvátországi nyelvi és népismereti táborokban való
részvételre, hagyományőrző és kulturális programokra való látogatásra
• a Siklósi Horvát Önkormányzattal, valamint az Országos Horvát
Önkormányzattal értékes partneri kapcsolatot ápolunk, szakmai és anyagi
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támogatásuk folyamatos segítség a horvát nemzetiségi nyelvoktató program
megvalósításában.
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2.
2.1.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői
Az iskolánk az általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján
az alábbi linkekken elérhető kerettantervet választotta.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bevezeto,
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
A kerettanterv alapján készített helyi tanterv az 2020-2021. tanévtől felmenő
rendszerben, az első és ötödik évfolyamon lép életbe. Az iskola további
évfolyamain az elkövetkező tanévekben a 3. fejezetben található A
pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata c. részben található
táblázat alapján folyik az oktatás. A 2013. év szeptember hónap 1. napjától
érvényes pedagógiai program helyi tanterve a Melléklet 4.2. alatt található.
A kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és azok minimális heti
óraszámai az egyes évfolyamokon az alábbiak:
Alsó tagozat
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam

Tantárgy

1. évf.

2. évf.

3.évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7

7

5

5

Idegen nyelvek

-

-

-

2

Matematika

4

4

4

4

Etika / hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

-

-

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

Digitális kultúra

-

-

1

1

Testnevelés

5

5

5

5
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Felhasználható szabad órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

2

2

2

2

24

24

24

25

Felső tagozat
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3

3

Matematika

4

4

3

3

Történelem

2

2

2

2

Etika / hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

-

-

Biológia

-

-

2

1

Fizika

-

-

1

2

Kémia

-

-

1

2

Földrajz

-

-

2

1

Ének-zene

2

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Hon- és népismeret

-

1

-

-

Dráma és színház

-

-

1

-

Állampolgári ismeretek

-

-

-

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

3+2

3+2

3+2

3+2

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Felhasználható szabad órakeret

2

2

2

2

28

28

30

30

Testnevelés

Rendelkezésre álló órakeret
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A választott kerettantervet az általános tantervű osztályainkban az alábbi módon
igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, feladatainkhoz:
Általános tantervű osztályainkban idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk, az első
évfolyamtól kezdődően. A kerettanterv által meghatározott kötelező órakeret és a
tanulók számára előírt kötelező órakeret közötti, szabadon tervezhető órakeretet az 17 évfolyamokon az angol nyelv tantárgy, 8. évfolyamon az angol nyelv, a magyar
nyelv és a matematika tantárgy tanítására fordítjuk.
Intézményünkben az angol nyelv kötelezően választható tantárgy.
A mindennapos testnevelés megvalósítása heti három tanórán és heti kettő óra sportköri
foglakozáson történik.
Mindezeknek megfelelően az általános tantervű osztályaiban az iskola helyi óraterve az
alábbi:
Alsó tagozat – általános tantervű osztály:
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7

-

-

-

Magyar nyelv

-

3

2

2

Magyar irodalom

-

4

3

3

Angol nyelv

2

2

2

4

Matematika

4

4

4

4

Etika / hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

-

-

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

Digitális kultúra

-

-

1

1

3+2

3+2

3+2

3+2

24

24

24

25

Testnevelés
Rendelkezésre álló órakeret

Felső tagozat – általános tantervű osztály:
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolya
Tantárgyak
Magyar nyelv

5. évf.

6. évf.
2

7. évf.
2

8. évf.
1

1,5
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Magyar irodalom

2

2

2

2

Angol nyelv

4

4

4

4

Matematika

4

4

3

3,5

Történelem

2

2

2

2

Etika / hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

-

-

Biológia

-

-

1,5

1,5

Fizika

-

-

1,5

1,5

Kémia

-

-

1,5

1,5

Földrajz

-

-

1,5

1,5

Ének-zene

2

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Hon- és népismeret

-

1

-

-

Dráma és színház

-

-

1

-

Állampolgári ismeretek

-

-

-

1

Digitális kultúra

1

1

1

1
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Technika és tervezés
Testnevelés
Osztályfőnöki
Rendelkezésre álló órakeret

1

1

1

1

3+2

3+2

3+2

3+2

1

1

1

1

28

28

30

30

A 2022/23-as tanévtől kezdve tanulóink felmenő rendszerben választhatják a horvát
nemzetiségi nyelvoktató program képzési formáját, ebben az esetben tanulmányaikat a
horvát nemzetiségi nyelvoktató nevelés-oktatás helyi tanterve alapján folytatják.
A horvát nemzetiségi nyelvoktató nevelés-oktatásának helyi tantervét Az „5/2020. (I.
31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról” alapján készült
kerettantervek szerint állítottuk össze, figyelembe véve az Országos Horvát
Önkormányzat és a Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ
ajánlását.
A horvát nemzetiségi nyelvoktató program (HNNYP) bevezetésének ütemezése:
Tanév/évfolyam

1.

2022/2023

HNNYP

-

-

-

-

-

-

-

2023/2024

HNNYP

HNNYP

-

-

-

-

-

-

2024/2025

HNNYP

HNNYP

HNNYP

-

-

-

-

-

2025/2026

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

-

-

-

-

2026/2027

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

-

-

-

2027/2028

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

-

-

2028/2029

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

-

2029/2030

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

HNNYP

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Óraterv a horvát nemzetiségi nyelvoktató programhoz - Alsó tagozat
1.
2.
3.
4.
Tantárgyak
évfolyam évfolyam évfolyam
évfolyam
Magyar nyelv és irodalom

7

-

-

-

Magyar nyelv

-

3

2

2
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Magyar irodalom

-

4

3

3

Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

5

5

5

5

Nemzetiségi népismeret

1

1

1

1

Angol nyelv

-

-

-

2

Matematika

4

4

4

4

Etika/hit-és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

-

-

1

1

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

Digitális kultúra

-

-

1

1

Testnevelés

3+2

3+2

3+2

3+2

Felhasznált órakeret

26

26

26

28

Óraterv a horvát nemzetiségi nyelvoktató programhoz - Felső tagozat
5.
Tantárgyak
évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
Magyar nyelv

2

2

1

1,5

Magyar irodalom
Horvát nemzetiségi nyelv és
irodalom

2

2

2

2

5

5

5

5

Nemzetiségi népismeret

1

1

1

1

Angol nyelv

2

1

2

2

Matematika

4

4

3

3,5

Történelem

2

2

2

2

Etika/hit-és erkölcstan

1

1

1

1

Természettudomány

2

2

-

-

Biológia

-

-

1,5

1,5

Fizika

-

-

1,5

1,5

Kémia

-

-

1,5

1,5

Földrajz

-

-

1,5

1,5

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

-

Hon- és népismeret

-

1

-
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Dráma és színház

-

-

1

-

Állampolgári ismeretek

-

-

-

1

Technika és tervezés

1

1

-

-

Digitális kultúra

1

1

1

1

3+2

3+2

3+2

3+2

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Felhasznált órakeret

31

31

33

33

Testnevelés

A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai
A helyi tanterv tartalmazza a 2.1-ben felsorolt tantárgyak tantárgyi tanterveit
évfolyamokra lebontva, az egyes témákhoz kötelező tartalmakat, fejlesztési
célokat és az óraszámokat.
A helyi tanterv továbbá tartalmazza a szabadon felhasználható 10% időkeret
tartalmát is.
2.3. A választható tantárgyak, foglalkozások
•
Az általános tantervű osztályokban kötelezően választható tantárgy az
angol nyelv az első évfolyamtól. Beiratkozáskor a szülő nyilatkozat
kitöltésével kéri az emelt óraszámú oktatást. Így a tanuló az emelt óraszámú
angol nyelvet tanuló osztályba kerül. Ez a választás 8 évre szól, abbahagyni
nem lehet. 1-3 évfolyamon heti 2 órában idegennyelvi nevelés, 4-8.
évfolyamon heti 4 órában a helyi tanterv szerint történik.
•
A 2022/23-as tanévtől kezdve a beiratkozó első osztályos tanulóink
felmenő rendszerben választhatják a horvát nemzetiségi nyelvoktató
program képzési formáját, ebben az esetben tanulmányaikat a horvát
nemzetiségi nyelvoktató nevelés-oktatás helyi tanterve alapján folytatják.
• Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök
o 1-4. évfolyamon: énekkar, sportfoglalkozások, tantárgyi tehetséggondozó
foglalkozások
o 5-8. évfolyamon: horvát nyelv, német nyelv, robotika, énekkar, dráma,
sportfoglalkozások, tantárgyi szakkörök (matematika, fizika, kémia)
o A Boldogságprogram keretében ennek megfelelő foglalkozásokat tartunk,
napközis és osztályfőnöki órákba beépítve, illetve szakkörként 5-8.
évfolyamon.
2.4.
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés,
ahol a nevelésioktatási szakaszoknak megfelelően nem szakrendszerű (alsó
tagozat) és szakrendszerű (felső tagozat) oktatás szerint tanulnak a diákok.
A technika, informatika tantárgyból 16 fő feletti osztálylétszám esetén
csoportokra bontjuk az osztályt. A csoportokat a tantárgy pedagógiai
tartalmának megfelelően alakítjuk ki. Az angol nyelv oktatásánál 5.
évfolyamtól képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk. A
2.2.
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csoportok kialakítása a 4. osztályos év végi szintfelmérés eredménye alapján
történik.
A matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 7-8. évfolyamon a
tantárgy pedagógiai tartalmának megfelelő képességalapú differenciált
csoportbontást alkalmazunk, a szubjektív ás objektív lehetőségekhez mérten.
Az egyéb foglalkozások esetén a foglalkozás jellegének és pedagógiai
tartalmának megfelelő képességalapú differenciált csoportbontást
alkalmazunk, a szubjektív ás objektív lehetőségekhez mérten.
Szakkörök és egyéb foglalkozások szervezése: Az előző tanév májusában kell
jelentkezni a meghirdetett foglalkozásokra. Amennyiben a jelentkezők száma
eléri a minimális csoportlétszámot, úgy elindítjuk a foglalkozást, melyből a
tanuló az adott tanévben csak igazgatói engedéllyel léphet ki.
2.5.

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának
elvei
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek
véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket,
tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.
Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele
az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott
rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten
szóban, a bizonyítvány kiosztásakor írásban vagy elektronikus úton
tájékoztatjuk a szülőket.

2.6.
A
Nemzeti
alaptantervben
meghatározott
pedagógiai
feladatok
helyi megvalósítása
A kulcskompetenciák fejlesztése
Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás,
a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az
Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték
be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti
az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a
változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e
változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.
Az oktatás-nevelésnek alapvető feladata van a kulcskompetenciák
elsajátításában, ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja
a kulcskompetenciák meghatározott rendszere.
A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra
építve, de a hazai sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint
határozta meg a tanulási területeken átívelő általános kompetenciákat,
továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez sem
köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a
megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban:
1. A tanulás kompetenciái
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
3. A digitális kompetenciák
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
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5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság
kompetenciái
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák.
A kulcskompetenciák összetevői fejlesztési feladatokat hívnak elő, amelyek
megjelennek az egyes műveltségi területek, tantárgyak évfolyamokra szabott
fejlesztési feladataiban is. Sok kompetencia részben fedi egymást, és
egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület
kompetenciáit. A leghatékonyabb tanulás olyan életszerű helyzetekben
valósul meg, amelyekben komplexen van szükség a kompetenciák
összetevőire, ezáltal a megszerzett új ismeretek egy sokkal szélesebb
kontextusba ágyazódnak be és alkalmazódnak majd. Az egyén összekapcsolja
előzetes tapasztalatait, ismereteit az újonnan szerzett információkkal. Így
fontossá válik a különböző kompetenciák, műveltségi területek, tantárgyak
összekapcsolódása, amelyek komplex fejlesztést eredményeznek.
A kulcskompetenciák komplex fejlesztését segítik elő a Nat által preferált
korszerű pedagógiai módszerek és tanulásszervezési eljárások, amelyek jelen
vannak iskolánk pedagógiai munkájában:
• aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási
lehetőségek biztosítási kötelezettsége,
• a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, differenciált tanulásszervezési
eljárások,
• multidiszciplináris órák: olyan foglalkozások, amelyek megvalósításakor a
tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók
integrálásával ismerkednek meg,
• a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a több tantárgy ismereteit
integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében
valósítja meg, a foglalkozást több pedagógus egyidejűleg tarthatja,
• digitális technológiával támogatott oktatási módszerek

•
•
•
•
•
•

Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen
jelentős egyéni fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük.
Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az
iskolai tanulás tevékenységeibe.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a
mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció
képességének alapozására.
A pályaorientáció keretében megismertetjük a környezetükben lévő
foglalkozásokkal tanulóinkat.
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az
iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási
folyamatok.
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Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és
tanulásszervezési folyamatokat.
Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés
képességének fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a
családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az
életkori jellemzők figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását
és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatását.
Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a
szóbeliség egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési
folyamatuk követését, személyre szóló, fejlesztő értékelésüket.
A pályaorientáció keretében megismertetjük a környezetünkben lévő
munkahelyekkel, munkalehetőségekkel tanulóinkat.
A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai
tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák,
képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítéséhez, gazdagításához
felhasználjuk a drámapedagógia eszköztárát.
Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi
alapozását, helyes magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.
Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető
képességek, készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló
tanulás és az önművelés képességét.
Bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikák
és a tanulásszervezési módok alkalmazásnak lehetőségét.
Az önismeret fejlesztésében, az érdeklődési körök feltérképezésével valósul
meg a pályaválasztásra való felkészítés.
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető
feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is
összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése,
bővítése.
Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.
Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra.
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a
tanulók fizikai állapotának mérése
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók
fizikai állapotának mérése. Az iskolánk mindennapos testnevelés oktatásának
helyi lehetőségei a következők: egy 1200m2 sportcsarnok, egy 800m2
műfüves pálya, és bár nem az iskolához tartozik egy füves focipálya mely jó
kiinduló pontja egy színvonalas gyakorlati tevékenységnek. A testmozgás
megvalósításának gyakorlati módját a helyi tanterv tartalmazza, melynek
elsajátítása hozzásegíti a tanulókat az egészséges testi és lelki állapot örömteli
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megéléséhez, vagyis az egészséges életmódra nevel. Láttatni kell a diákokkal,
hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan
a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és
sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és
szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható
fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos,
fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja,
amelyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség
eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és megőrzés
ösztönző
erővel
kell,
hogy
bírjon
az
egészségközpontú
tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat
ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra,
a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására,
módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk
megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.
Feladat, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az
önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a
közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok
felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a
tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzésében. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók
saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek
sikere nagyban függ az intézményi komplex mozgásprogram elméleti és
gyakorlati minőségétől.
A célkitűzések:
az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex
készség- és képességfejlesztés;
a sportági képzés (kézilabdázás, labdarúgás) megkezdése, mindvégig szem
előtt tartva a motoros teljesítmény két alapvető összetevője – a
mozgáskészség és motoros képesség – szükségszerű összhangjának
megteremtését;
a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágak
megismertetése;
igényes és sokoldalú mozgáskultúra, magas szintű cselekvésbiztonság
megszerzése;
a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai
aktivitás iránti igény megalapozása;
a tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a kognitív szférát
érintő elméleti ismeretek hangsúlyozása (a személyi higiénével, a balesetek
megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati
ágakkal kapcsolatos alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz
igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő cselekvési,
biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek, az egészséggel, az
életmóddal, azaz a test kultúrálásával kapcsolatos ismeretek köre, stb.)
az erkölcsi tulajdonságok fejlesztése a játék- és viselkedésszabályok
betartatásával, a szabálykövető magatartás megalapozásával, a fair play
fogalmának megismerésével, az igazságosság elvének elfogadásával és
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gyakorlatba ültetésével, a kötelességteljesítés, a szorgalmas munkavégzés és
a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerésével, a másokért történő
felelősségvállalással, a társakkal való együttműködés fontosságának
hangsúlyozásával, a nemzeti öntudatra, hazaszeretetre neveléssel, a
demokráciára neveléssel, az agresszió elvetésével, a konfliktusok
erőszakmentes megoldásával;
reális testkép és énkép kialakítása, reális belső értékelés, önértékelés;
motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális
kapcsolatban történő fejlesztése játékos, élményt nyújtó módszerekkel és
célszerű szakpedagógiai instrukciókkal, az életkornak, értelmi
képességeknek megfelelő elméleti ismeretekkel;
az eredményes tanulás alapvető technikáinak megismerése, felkészítés az
önálló testkulturális művelődésre;
a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás
folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság
kialakítása;
a megjelenítés, a végrehajtás minősége, az esztétikai élmény átélése, a
kifejezőkészség kinyilvánításának hangsúlyozása.
NETFIT és egyéb felmérések:
Előzetes tudás alapján ősszel és tavasszal:
Ingafutás időre
Hajlékonysági vizsgálat
Testtömeg, magasság, testzsír kiszámítása
Ütemezett karhajlítás felmérése
Ütemezett felülés felmérése
Törzsemelés mérése
Kézi szorítóerő felmérése
Kislabda hajítás felmérése
Helyből távolugrás felmérése
Tartós futás felmérése
Váltófutás felmérése
30-60-100m felmérése korosztályok szerint
(600)-800-(1000)-1500m felmérése, a zárójeles váltó
Távolugrás felmérése
Súlylökés felmérése
Alsós évfolyamokon
30m – 60m sprintfutás
400m futás
tartósfutás
helyből távolugrás
távolugrás
kislabdahajítás
karhajlítás, törzsemelés, felülés különböző időintervallumban
Felsős évfolyamokon
Ingafutás időre
Hajlékonysági vizsgálat
Testtömeg, magasság, testzsír kiszámítása
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Ütemezett karhajlítás felmérése
Ütemezett felülés felmérése
Törzsemelés mérése
Kézi szorítóerő felmérése
Kislabda hajítás felmérése
Helyből távolugrás felmérése
Tartós futás felmérése
Váltófutás felmérése
60-100m felmérése korosztályok szerint
(600)-800-(1000)-1500m felmérése, a zárójeles váltó
Távolugrás felmérése
Súlylökés felmérése

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
Az ellenőrzés feladata az iskolai nevelő –oktató munka során elért
eredmények vizsgálata. Ennek során célunk a követelményekhez viszonyított
értékelés, mely minden esetben pozitív. megerősítő, javaslattevő
tevékenység.
Az ellenőrzés módszerei:
• Megfigyelés
• Tanulók által készített produktumok vizsgálata
• Tanulói teljesítmények felmérése (mérés)
• Szóbeli számonkérés
• Füzetek, munkafüzetek ellenőrzése
Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A
pedagógusok értékelő magatartásának és a tanulók önértékelésének
jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az elért sikerek, eredmények
megerősítése.
A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:
• ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;
• pozitív megerősítést adjon a fejlődéshez
• számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten
mennyit fejlődött;
• jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki
• segítse az értékelés, önértékelés fejlesztésével a személyiség kibontakozását.
Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg:
1. Diagnosztikus értékelésnek azt a feltáró jellegű értékelést nevezzük, mely
célja a tájékozódás, a tanulók előzetes tudásának feltérképezése.
2. Formatív értékeléskor a tanulási folyamat közben vizsgáljuk, mérjük az
eredményességet, részelemekre, tudásrészekre fókuszálunk.
3. Szummatív értékelést egy téma, félév, tanév lezárásakor alkalmazunk.
Funkciója a minősítés, azt méri, milyen minőségben tett eleget a diák a
követelményeknek.

2.8.
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2.8.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai
felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai
Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák
kiválasztása, fejlesztése. Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori
szintjének és aktuális szükségletének megfelelő – tanulási módszerek
megismerése, az egyéni tanulásban az önállóság fokozása.
• A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása.
• A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése,
az egyéni érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása.
• Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak,
készségeinek, képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre
ösztönzés.
• A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások
keretében történő megszilárdítása, kiegészítése, bővítése.
• A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a
gyengébb képességűekkel való differenciált foglalkozás.
• A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.
• Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok, használatának megismertetése,
segítségnyújtó szerepének, hasznosságának felismertetése.
• Online felületek etikus és jogszerű használatának megismertetése.
• Önképzésre nevelés.
• Önálló gyűjtőmunka végzése.
• Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül.
• Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés.
• A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok.
Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint
általában egyik tanóráról a másikra.
2.8.2. Az írásbeli beszámoltatás formái
A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A dolgozatok
időpontját 1 héttel az íratás előtt bejelentjük.
A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát,
általában 10–20 percesek, bármelyik tanítási órán írathatók, előzetes
bejelentés nélkül.
2.8.3. Oktatási eredményvizsgálatok
„Bemenetkor” az első osztályosok készségeinek , képességeinek felmérése
DIFER mérőeszköz használatával történik szükség esetén a fejlesztési irány
meghatározása fejlesztőpedagógus segítségével valósul meg.
• Bemeneti és kimeneti mérések matematikából, nyelvtan-helyesírásból és
szövegértésből az országos kompetenciamérésen nem érintett évfolyamokon
(az első évfolyam kivételével) kerül megvalósításra,
• Angol nyelvből a 4. évfolyam végén szintfelmérés történik, melynek
eredménye alapján a következő tanévben nívócsoportok kerülnek
kialakításra. A nívócsoportok közti átjárás a tanév során nyújtott teljesítmény
alapján történik, mely felfelé lépéskor szintfelmérő vizsgával egészül ki.
• Országos mérések 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában.
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2.8.4. A tanulók teljesítményének értékelése
A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél
figyelemmel kell lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni
haladására, képességeire. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó
tagozaton első évfolyamon és a második évfolyam első félévében szöveges
értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az osztályozás eszköze. A
későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése tanév
közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal jeles, jó
közepes, elégséges, elégtelen) történik.
2.8.5. Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig
Kiválóan megfelelt
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes
azokat az évfolyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban
és írásban is képes gondolatai, véleménye és a tanultak pontos
megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések
meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani.
Jól megfelelt
A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó,
alkalmazásában kissé bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel
feladatmegoldásai során. Kevés segítséget igényel az összefüggések
meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.
Megfelelt
A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes
szintű, alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban
nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések meglátására csak segítséggel
képes.
Felzárkóztatásra szorul
A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély,
önálló alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak
kérdések segítségével tud megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan
egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
2.8.6. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai
Jeles
A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel.
Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot.
Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz.
Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja.
A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában
közelíteni képes a megoldáshoz.
Jó
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.
Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan.
Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró
pontatlanságokat.
Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan
dolgozik.
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Közepes
Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti.
Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt.
Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel.
Elégséges
A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a
továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges.
Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul.
Elégtelen
A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.
A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró
ünnepélyeken értékeljük.
Ennek formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói
közösségeket is kiemelhetünk.
Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek:
tanulmányi munka
sportteljesítmények
közösségi munka
kulturális és közéleti tevékenység
A jutalmazás formái
Egyéni jutalmazási formák:
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
szaktanári,
osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi.
Kitüntető címek adhatók nyolcadikos végzős diáknak. Ennek odaítéléséről a
tanévzáró értekezleten a tantestület dönt.
Kiváló tanuló cím elnyerésének feltételei:
Tanulmányi eredmény: a nyolc év alatt maximum 3 tanévben jeles, a többi
tanévben kitűnő. Példás szorgalom és legalább jó magatartás. Legalább egy
tantárgyban körzeti vagy megyei versenyen való részvétel. Amennyiben a
jelölt valamely tárgyból versenyeredményeivel igazolja az adott tárgyban
nyújtott kimagasló tehetségét, abban az esetben a készségtárgyakból a jó
eredmény is elegendő a kiváló tanuló cím elnyeréséhez.
Jó tanuló, jó sportoló cím elnyerésének feltétele:
Legalább 4,5-es tanulmányi átlag. Minimum egy sportágban legalább megyei
szintű sportversenyen 1-6. helyezés. Legalább jó magatartás és szorgalom.
Kiváló sportoló cím elnyerésének feltétele:
Legalább megyei sportversenyen elért 1. helyezés. Magatartás és szorgalom
változónál nem lehet rosszabb.
A nevelőtestületi dicséret elnyerésének feltételei: Ha a tantárgyi dicséretek
száma több, a nevelőtestület az osztályozó értekezleten dönt arról, hogy
kapjon-e a tanuló kiemelkedő tanulmányi munkájáért dicséretet.
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi, szorgalmi és
magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök és
a munkaközösségek javaslatára a legkiemelkedőbb – megyei, országos
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eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és könyvjutalomban
részesülnek.
Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye
(tanulmányi és kulturális versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója,
az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese), jutalmát a
tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.
Csoportos jutalmazási formák:
jutalomkirándulás
A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Ezen elvárások teljesítése
alapján az értékelési szempontok a következők:
Példás
A házirendet minden körülmények között betartja, és másokkal is betartatja.
Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan.
A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez.
Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít.
Megnyilvánulásaiban
őszinte,
társaival,
tanáraival
szemben
tisztelettudó, együttműködő és segítőkész.
Fegyelmező intézkedés nem volt ellene.
Jó
A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani.
A közösségben a rábízott feladatokat ellátja.
Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő.
Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető.
Változó
A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi szabályok ellen.
A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában vonakodva vesz részt.
Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban durva, tanáraival
szemben tiszteletlen.
Fegyelmi fokozata: legfeljebb igazgatói figyelmeztetés.
Rossz
A házirendet nagyon hiányosan tartja be.
A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek.
A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre elutasítja.
Társaival szemben durva, goromba.
Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, elutasító. Fegyelmi fokozata:
igazgatói intés.
A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való
hozzáállását értékeljük. A szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az
eredményes, jó jeggyel értékelt tanulási eredménnyel, hiszen gyenge
képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas.
Példás
Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten
pontosan és rendben, maximálisan felkészül.
Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken,
pályázatokon.
Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti.
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Jó
A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de
többletfeladatokat nem végez.
Órai aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat.
Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik.
Változó
Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten.
Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat.
Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható.
Gyakran szétszórt, figyelmetlen.
Hanyag
Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan,
feladatait nem végzi el.
Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja.
Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi.

2.10. A tanulók továbbhaladása
2.10.1. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben
előírt, a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve
a szükséges készségek meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket
valamennyi tantárgyból.
Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat
megállapításához, a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
• az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a
tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
• egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,
• ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át
meghaladja és nem osztályozható,
• ha egyéni tanrend alapján teljesítette a tanévet,
• magántanuló volt.
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a
nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál
több tantárgyból van elégtelen osztályzata. Az évfolyamot megismételni
köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt meg.
Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor
bizonyítványt a tanuló a megismételt évről kap.
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható
évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való
igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni, vagy a szülő
írásban ezt kéri.
Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv
tanulásának első évében nem utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a
tanulmányi követelményeket nem teljesítette.
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2.11. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő
nemzetiségkultúrájának megismerését szolgáló tananyag
Településünkön a következő nemzetiségek élnek:
• német
• horvát
• roma
• szerb.
Iskolánk fontosnak tartja a nem nemzetiséghez tartozó tanulók számára is
megismertetni településünk, régiónk nemzetiségeinek kultúráját.
A nemzetiséghez nem tartozó tanulóink részt vehetnek nemzetiségi tanulóink
mellett a felső tagozatban horvát és német szakköreinken, amelyeken a
nyelvtanulás mellett a nemzetiségi kultúra közvetítése is mérvadó.
A nemzetiségekről szóló oktatás színterei
Ezen kívül részükre a településen élő nemzetiségek kultúrájának
megismerését szolgáló tananyagot a következő tantárgyak helyi tantervébe
építettük be: történelem, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, színház és
dráma, etika és osztályfőnöki.
Nemzetiségi tartalmakat is közvetítünk szabadidős tevékenységeink során:
projekt hetek, témanapok, diákönkormányzati programok, ünnepségek,
vetélkedők, könyvtári programok, kirándulások, külső partnerszervezetekkel
való közös rendezvények.
A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal jó kapcsolatot ápolunk, számos
kapcsolódási ponttal rendelkezünk. Kapcsolatunk a Siklósi Horvát
Önkormányzattal igen szoros, együttműködési megállapodással is
rendelkezünk, melynek köszönhetően az önkormányzat anyagi és tárgyi
támogatását is élvezzük folyamatosan a horvát nyelv tanítása, a horvát kultúra
közvetítése, a hagyományok ápolása kapcsán.
2.12. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A tanulók esélyegyenlőségének biztosítását iskolánk kiemelt feladatának
tekinti. Az esélyegyenlőség lehetővé teszi mindenki számára a jó minőségű
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő
emberek hátrányainak kompenzálását az élet számos területén, függetlenül
nemüktől, egészségüktől vagy fogyatékosságuktól, származásuktól vagy
anyagi helyzetüktől.
Valamennyi tanulónak joga van az oktatási javakhoz, az egészségfejlesztési,
sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való egyenlő hozzáférésre, a
képességei
minél
maradéktalanabb
kibontakoztatására,
személyiségfejlődésének támogatására. Ezt segítik elő többek között az
iskolában adaptált pedagógiai, mentálpedagógiai, emberi jogi nevelési
modellek és programok is (pl. Komplex Alapprogram, Boldogságprogram,
emberi jogi nevelési, pszichoszociális fejlesztő foglalkozások). Az iskola
hatékonyan együttműködik a segítő szakterületek intézményeivel és
szakembereivel (pl. gyermekjóléti, egészségügyi és szociális intézmények,
pedagógiai szakszolgálat, bűn- és balesetmegelőzési szakemberek,
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különböző társadalmi szervezetek és külső partnerek). A tanulók
esélyegyenlőségét szolgáló alapelveink és intézkedéseink összhangban
vannak a helyi és járási esélyegyenlőségi programokkal.
Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került
tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely
biztosíthatja iskolai sikerességüket. Ezért a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók, valamint a fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és
esélyegyenlősége kiemelkedően fontos az esélyegyenlőségi intézkedéseken
belül, erősítik az együttnevelést biztosító intézmény légkörének inkluzív
jellegét.
Iskolánk – többek között – az alábbi feladatokat látja el az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében:
mentálhigiénés team támogató (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus,
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
iskolapszichológus, iskolai szociális segítő) szerepe
kulcskompetenciák fejlesztése a tanórákon és a választható foglalkozásokon,
az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák
alkalmazása, a digitális tananyagok felhasználásának elősegítése,
méltányos és egészséges, tanulóbarát tanulási környezet kialakítása (iskolai
pihenősarkok, beltéri és kültéri szabadidős játékok, tanliget, játszótér az
udvaron, stb.)
a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, szemléletének
érzékenyítése folyamatos képzésekkel, programokon való részvétellel és a
tudásmegosztás különböző formáival,
tapasztalat-, élményszerzésen alapuló aktív tanulás,
a differenciáló módszerek alkalmazása,
a kiemelt figyelmet igénylő tanulók inkluzív együttnevelése,
a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítása,
környezettudatos szemléletű oktatás-nevelés (kültéri tanterem, tudatos
hulladékelhelyező eszközök, ivóvíz kutak)
egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítása,
hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatása és alkalmazása a tanórákon,
a tanulói aktivitás növelése a tanítási órákon tevékenységközpontú
tanulásszervezési eljárásokkal,
a tanulás támogatása, tanulási attitűd pozitív átformálása,
az önfejlesztésre, élethosszig tartó tanulásra való igény formálása,
a pályaorientáció, pályaválasztás, továbbtanulás támogatása,
személyiségfejlesztés és közösségépítés,
a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése (tanítási idő alatti és azon túli
programlehetőségek, kirándulások, túrák, osztályprogramok, táborok),
partnerközpontú nevelés.
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3.

A
PEDAGÓGIAI
PROGRAM
HATÁLYBA
LÉPÉSE,
FELÜLVIZSGÁLATA
Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi
előírások alapján módosította. A módosítások bevezetése 2020. év
szeptember hónap 1. napjától történik felmenő rendszerben. A bevezetésben
nem érintett évfolyamokon a nevelő-oktató munka a 2013. év szeptember
hónap 1. napjától érvényes pedagógiai program szerint folyik az alábbi
táblázatban foglaltak szerint:
Jelölések:
Átdolgozott, jelen pedagógiai program: PP(2020)
Felülvizsgált pedagógiai program: PP(2013)

Tanév/évfolyam

1.

2020/2021

PP(2020) PP(2013) PP(2013) PP(2013) PP(2020) PP(2013) PP(2013) PP(2013)

2021/2022

PP(2020) PP(2020) PP(2013) PP(2013) PP(2020) PP(2020) PP(2013) PP(2013)

2022/2023

PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2013) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2013)

2023/2024

PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó
székhelyén, az iskola könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet
elolvasni, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés
Információs Rendszerének elektronikus felületén.
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MELLÉKLETEK
Komplex Alapprogram

4.
4.1.

A Komplex Alapprogram az 1. és az 5. évfolyamon kerül bevezetésre a 20202021-es tanévben.
I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK
•
•
•

•
•

1. Célok:
A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi
stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;
A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek
alkalmazása.
Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve
hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek
kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges
életmód kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető
készségeket, az önművelés képességét.
Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás,
kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés,
döntéshozatal és az érzelmek kezelése).
Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek
központi eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés
(Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT),
segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló és a társas tanulásra,
egyszóval: az eredményes tanulásra.
2. Alapelvek:
A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a
koherenciát biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel
megalapozva az alprogramok egységes rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5)
méltányosság
3. Komplex Alapprogram
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egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt
differenciált fejlesztést támogató módszereket;
alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a
tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot;
különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek
kialakítására az alprogramok segítségével.
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A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza
az élményalapú tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai
részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg.
Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív
feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.
II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK

•
•
•
•
•
•

1. Fejlesztési feladatok:
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat
(önfejlesztő elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és
módszereket)!
A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak
A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított
ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének
meghatározását szolgálják
Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos
foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját
önfejlesztő stratégiájának kialakításában és megvalósításában
Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A
tanítási órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással
dolgoznak, a pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn.
Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét,
erősítsük, a belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az
önállóságot!
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.
Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív
viszonyulás (attitűd) kiépítése
2. Kiemelt fejlesztési feladataink:
énkép, önismeret,
hon-és népismeret,
európai azonosságtudat
egyetemes kultúra,
aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés
gazdasági nevelés,
környezettudatosság, fenntarthatóság
művészeti nevelés,
művészeti eszközökkel történő nevelés
a tanulás tanítása,
testi és lelki egészség,
felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe
testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak
3. További feladatok:
A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó
tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.
A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek
teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére;
Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat
alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.).
Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő
terheléssel.
Alkalmazzuk a DFHT módszerét.
Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket!
A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák
elsajátíttatása.
Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és
valódi problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói
képességekhez.
A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési
célrendszer központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés
feltétele.
Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása,
amelyek során szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.
A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben
meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a
diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket.
Emberléptékű következetes követelés.
Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés.
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•

Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést
kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti,
amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani.

4. Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök:
A program szakmai anyagai:
• Nevelési- oktatási program - KAK
Tanítási stratégia - DFHT
• Alprogrami koncepciók (5 db.)
• Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.)
• Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.)
• Óraillusztrációk, példák
• Foglalkozástervek
• Tankockák

•
•
•
•
•

•
•
•

5. További tanulást segítő eszközök:
Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok.
A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere.
Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés,
az aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási
folyamatokat.
A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek
mértéktartó (nem szélsőséges) alkalmazása.
Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos
kommunikációs technikák alkalmazására, toleranciára, a másság
elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok
kezelésére.
Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú
szociális kapcsolatok építése.
A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.
A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az
adott életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos
aktivitásra serkentő munkaformák alkalmazása.
6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek

•
•
•
•
•

6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:
a rend és fegyelem fenntartása
tanuló szabadságának biztosítása
tanulói viselkedés szabályozása
pozitív tanulási légkör biztosítása
csoportfolyamatok elősegítése
6.2. Alkalmazott módszerek:
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6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát
alkalmazzuk, mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.
A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT
(differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.
A DFHT célja:
•
•
•
•

A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.
A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.
Az alulmotiváltság mérséklése.
A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.
A tanulók közötti együttműködés elősegítése.
DFHT koncepciója, módszerei:

•
•
•
•
•
•
•

Egyénre szabott differenciálás
egyedül végzett munka
rétegmunka
teljesen egyénre szabott munka
részben egyénre szabott munka
Párban folyó munka
páros munka
tanulópárok munkája
Csoportban végzett munka
A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka KIP
Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.

6.2.2. Alapmódszerek:
•
•
•

tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás,
szemléltetés
munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer
individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.

•
•
•
•
•
•
•

6.2.3. Motiváló módszerek:
páros munka
csoportmunka
játék
szerepjáték (drámapedagógia) vita
kutató-felfedező módszer
kooperatív módszerek projekt módszer
szituációs játékok
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III. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI:
1.
•

•
•

•
•
•
•
•

A Komplex Alapprogram alprogramjai:

Iskolánkban, mint „Élménysuliban”, minden alprogram megjelenik, hetenként egy
órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti
iskolák, sportiskolák stb.)
1. A testmozgásalapú alprogram (TA)
Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni,
sajátélményszerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani
repertoárját és szemléletét:
testnevelés óra
mozgásos tanulás osztálytermi környezetben szabadidős mozgástevékenységek
A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára
támaszkodva, tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex
személyiségfejlesztésben. Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító
oktatási módszerek alkalmazásával teszi az alprogram a testmozgáson alapuló
tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni felelősség életgyakorlatává.
Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
Az alprogram tartalma:
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és
kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai
környezetben, a differenciálásra építve.
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő
integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás
testmozgás-alapú támogatása iskolai környezetben.
2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be,
amely hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete
kölcsönhatásának tudatos és felelős alakításához.
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és
ennek függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.
Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez,
tempójához igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat
szerezzen a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az
önálló felelősségvállalást.
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek
megbecsülése, az egészséges énkép kialakítása.
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus
viszony van, így az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a
rendszerszemléletnek megfelelően - kidolgozásra kerülnek.
Az alprogram tartalma:
egészséges életmód, életvezetés
környezettudatosság (fenntarthatóság)
állampolgári felelősség (közösségi szerepek)
életút-támogató pályaorientáció
család, párválasztás
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•
•

•

érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)
3. A művészetalapú alprogram (MA)
Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai
eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti
tevékenységek terén nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül
hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába.
A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás
megvalósítására.
Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős
foglalkozások biztosítása a tanulók számára.

•
•
•
•
•
•

Indirekt célok:
Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén
Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása
Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között
tanulásfejlesztés a művészetek révén
(Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken
alapuló,
résztvevő
központú gyakorlatokon keresztül
Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.
A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló
egyéni sajátságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai
módszerek alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.
Az alprogram tartalma:
A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak
körébe sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint
épüljenek fel alprogramjaik is.
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és
kereszttantervi tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést
szolgáló tanórai környezetben, a differenciálásra épülve.
Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba
történő integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészetalapú támogatása iskolai környezetben.
4. A logikaalapú alprogram (LA)
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató
módszerek és stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok
módszertani repertoárját az iskolai élet területein.
Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú
játékokkal, (legyen az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket
a pedagógus fel tud használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a
közismereti tantárgyi órákhoz.
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg,
amelynek segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé,
motiválóvá és egyben fejlesztő hatásúvá tehető.
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Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a
játékosságra építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos
folyamatnak.
A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja
növelhető. Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem
öncélúan történik, hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való
integrálással, szorosan kapcsolódva a megtanulandókhoz és a tanulók életkori
sajátosságaihoz.
A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a
szociális képességek fejlődése is várható.
Az alprogram tartalma

•
•
•
•
•
•
•
•

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák
és algoritmusok.
A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.
Játék alapú megközelítések:
Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése
Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése
Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba Táblás játékok,
társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása
Játékstrukturált megközelítések:
Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.
Logikai játékok, logisztorik
Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok
Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok
5. A digitális alapú alprogram (DA)
A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi
szintű fejlesztését tekinti feladatának.
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust
tekintjük irányadónak.
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük
elő, olyan korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus
tanulási környezet kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását,
mely lehetővé teszi, hogy a digitális eszközök alkalmazásával a tanulás
élményszerűvé váljon.
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált ITeszközöket értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust,
melynek révén az összetett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe
veszi.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a
digitális alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív
képességeik színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció
szempontjából releváns ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és
mindent egybevetve: a tanulók személyiségformálásához is hozzájáruljon.
Az alprogram tartalma

•

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:
Játékalapú megközelítések
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•
•
•
•
•
•

Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat
IKT-műveltség
Hálózati
részvétel
és
együttműködés,
problémamegoldás,
kommunikáció
és eszközhasználat
Digitális írástudás
IKT alapú óratervezés
Személyes tanulási környezet menedzselése
2. Komplex óra

-

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális
képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat
fedi le, amelyekben a tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az
éves óraszámhoz viszonyítva 10-30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A
közismereti tantárgyak esetében a tantárgyi és keresztantervi tartalmat (tananyagot)
az alprogrami tartalmakkal kapcsolja össze, a DFHT óraszervezési eljárásaival
megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális
készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőkészség, a
problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek
kezelése) fejlesztése is megjelenik.
Tartalmi fejlesztési pontok:
legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne
kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári
kézikönyvben megjelenített órához
minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg
(össz. komplex óraszám)

A Komplex órák felépítése
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3. Ráhangolódás

•
•
•
•

4.

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot
az iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben.
Heti 1-3 alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás
keretén belül. A tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók
körben ülhessenek székeken vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció
feltételeit.
A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:
Üdvözlés
Beszélgetés
Közös tevékenység/játék
Zárás
A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45
perc, helye a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni
foglalkozások elején. Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv.
„Te órád”
„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely
órákon az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény
életében már meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező
foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó programok stb. továbbvitele,
megtartása, de a foglalkozások középpontjába helyezve a tanulók szociálisemocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti.

5.

Házi feladata
Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a
tanulóknak. Ez nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés,
hanem azt, hogy a pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a
feladatokat elvégezni. Úgy kell a mindennapokban terveznie és megvalósítania az
óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges gyakorlásra és az új ismeretek
rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania kell tervezési
szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen szükség
otthoni tanulásra.

6.

Értékelés
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint
folyik.
Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni
alprogrami foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert
használják a pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van
1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 2. a minősítő (szummatív értékelés)
3. a fejlesztő (formatív értékelés).
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-

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek
eredménye feltárja a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további
munkáját. Ez határozza meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus
értékelést nem csak a tanév elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni,
mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus értékelés
eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján.
A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen
szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy mennyire
sajátította el a követelményeket.
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy
témazáró dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire
sajátította el a tananyagot.
A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott,
differenciált, fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés,
hanem a tanulás támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és
segített a tanulónak a tanulási cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő
lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan
segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés alkalmazásánál a pedagógus a
gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos visszajelzést
ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat,
az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanuló egyéni
haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének
mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat,
a további fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.
Az értékelésnek fontos része legyen
az önértékelés
a társak értékelése.
Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges.
Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.
IV.
A
PEDAGÓGUSOK HELYI
INTÉZMÉNYI
FELADATAINAK
ÁTTEKINTÉSE, ILLESZTÉSE A KOMPLEX ALAPPROGRAMHOZ
A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó
dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.
A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése,
megtartása, foglalkozás illusztrációk készítése.
Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a
kollégákkal.
Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és
mérőeszközök kidolgozása, közreadása. Belső továbbképzések, előadások,
bemutató órák szervezése, megtartása.
V. A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA
A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola
életéről, az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli
tájékoztató füzet segítségével.
VI. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKA IDŐKERETÉNEK
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1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása
tekintetében nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó
munka továbbra is két markánsan elkülönülő egységre oszlik:
A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:
• a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi
gyakorlaton alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem
szabályozza. A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram
tanítási-tanulási stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az
alkalmazása (differenciált egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív
módszerek, csoportmunka, drámajáték és projektmunka).
o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az egyéb
tanulásszervezési eljárások.
•

10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek
feldolgozása történik.
A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád”
többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg.

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei
Időkeretek:
Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant
alkalmazó órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok
mutatják be.
Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása
A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát
az Nkt. és a NAT 2020 határozza meg.
A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az
intézmény sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az
intézményre érvényes törvény által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti
óraszám szolgál.
Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban
olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig
tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen
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tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e
törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet.

2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024

1.évfolyam
NAT 2020
NAT 2020
NAT 2020
NAT 2020

2.évfolyam
NAT 2012
NAT 2020
NAT 2020
NAT 2020

3.évfolyam
NAT 2012
NAT 2012
NAT 2020
NAT 2020

4.évfolyam
NAT 2012
NAT 2012
NAT 2012
NAT 2020

5.évfolyam
NAT 2020
NAT 2020
NAT 2020
NAT 2020

6.évfolyam
NAT 2012
NAT 2020
NAT 2020
NAT 2020

7.évfolyam
NAT 2012
NAT 2012
NAT 2020
NAT 2020

8.évfolyam
NAT 2012
NAT 2012
NAT 2012
NAT 2020

NAT 2020 bevezetésének ütemezése
VII. JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN
A KRÉTA rendszerben az
megvalósításának jelölésére:

alábbi

lehetőségek

szolgálnak

a

program

67
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4.2. A 2013. év szeptember hónap 1. napjától érvényes pedagógiai program helyi tanterve:
Alsó tagozat
Tantárgyak

1.
ének

angol
Magyar

nyelv

és

2.
ének

angol

8

3.
ének

angol

8

4.
ének

angol

7,5

7,5

irodalom
Idegen nyelvek (angol)

3

2

3

2

3

2

4

3

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1,5

1,5

Ének-zene

2

3

2

3

2

3

2

3

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlati

1

1

1

1

5

5

5

5

ismeretek
Testnevelés és sport
Informatika

1

Heti össz. óraszám

27

27

27

29

Egyéb,

25

25

25

26

52

52

52

55

5.

6.

7.

8.

szabadon

tervezhető órakeret
Összes heti időkeret
Felső tagozat

Tantárgy

ének

angol
Magyar nyelv és

4

irodalom
Idegen nyelvek

5

ének

angol
4

3

5

ének

angol
4

3

5

ének

angol
4

3

5

3

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1
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Történelem, társadalmi
és állampolgári

2

2

2

2

2

2

Fizika

2

1,5

Kémia

1,5

1,5

Biológia-egészségtan

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

ismeretek
Természetismeret

Ének-zene

1

2

1

2

1

2

1

2

Dráma és tánc

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Technika, életvitel és
gyakorlat

Heti össz. óraszám
Egyéb, szabadon
tervezhető órakeret

29

28

28

27

32,5

31,5

32

31

22

23

23

24

23,5

24,5

24

25

Heti össz. időkeret

4.3.

51

51

56

56

Legitimációs záradékok
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A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kanizsai Dorottya Általános Iskolájának nevelőtestülete az intézmény pedagógiai
programjának és házirendjének módosítását a mai napon megtartott nevelőtestületi
értekezletén elfogadta.

Siklós, 2022. augusztus 23.

•ntézmény-vezető

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kanizsai Dorottya Általános Iskolájának szülői szervezete az intézmény pedagógiai
programjának és házirendjének módosításával kapcsolatos véleményezési jogát gyakorolta.

Siklós, 2022. augusztus 29.

Ceglédi Timea, a szülői szervezet vezetője

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kanizsai Dorottya Általános Iskolájának diákönkormányzata az intézmény pedagógiai
programjának és házirendjének módosításával kapcsolatos véleményezési jogát gyakorolta.

Siklós, 2022. augusztus 29.

Rosingemé Juhász Melinda, a DÖK segítő pedagógus
258

A fenntartó jóváhagyó nyilatkozata
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. (l) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája pedagógiai progamjának módosítását, amelyet az
intézmény nevelőtestülete 2022. augusztus 23-án elfogadott, az intézmény vezetője 2022.
augusztus 30-án jóváhagyott, a mai napon a fenntartó képviselőjeként jóváhagyom.
A pedagógiai progamhoz, a dokumentumban foglalt feladatokon túl, a fenntartóra
többletkötelezettségeket telepítő rendelkezések vonatkozásában, a Mohácsi Tankerületi
Központ, mint az intézmény fenntartója, a vonatkozó rendelkezések érvénybelépéséhez —az
intézmény éves költségvetésének keretein belül- egyetértését adja.

Mohács..

Käszné Lebó Zsuzsanna
tankerületi igazgató
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Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Kanizsai Dorottya Általános Iskolája
Pedagógiai program módosításának elfogadása- 2022. augusztus 23.
Név
Aláírás
1. Bertáné Gerner Andrea
2. Djuris Míra
3. Dorn Eszter Terézia
4. Dr.Holczknechtné Szunyog Beatrix

4

5. Dudás Kitti
6. Eva Szilvia
7. Fekete Tamás Dávid

8. Ferenczfi Julianna

cs

9. Galambosiné Honfi Anita Csilla

10. Gergics-Müller Dzsenifer
11. Gitta Boglárka Natália
12. Hegedüs Éva
13. Heidfogelné Seregélyes Edit
14. Hoffmanné Folcz Ágnes
15. Kóré Csilla
16. Lowescher Leila
17. Matakovicsné Németh Flóra
18. Miklós Józsefné
19. Nehrné Antal Erika
20. Nikolov Kamilla Mónika
21. Novak Viktorné
22. Pataki Gabriella
23. Rittingerné Géczi Andrea
24. Rosingerné Juhász Melinda
25. Selymesné Todenbier Edit
26. Somogyi Edéné
27. Szabó Lászlóné

C CIJZO

28. Szentgyörgyi Szabolcs Péter
29. Tolnai Agnes

30. Vargáné Nagy Ildikó Margit
31. Várhegyiné Mészáros Dorottya
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32. Vassné Debity Melinda
33. Végi Mária

CÜ\JoU

34. Weinert-Sipos Ildikó
35. Zelefai Tamás
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Az Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai programja

Küldetésnyilatkozat
A Siklósi Alapfokú Művészeti Iskola funkcióját tekintve teljes mértékben lefedi a köznevelés és közoktatás
feladatait. Küldetésünk, közös pedagógiai hitvallásunk lényege, hogy a gyermeket segítsük hozzá az egyéni
képességek és tehetségük kibontakoztatásához, a személyiségfejlődésük útjainak meglátásához, az
alapkompetenciák magas szintű elsajátításához.
Egyenlő esélyek biztosításával segítjük a gyermekeket hátrányaik leküzdésében. Tevékenységünk
középpontjában a minőségi oktató-nevelőmunka áll. Minőségpolitikánk alapeleme a tartalmi és szervezeti
szabályozás. Működésünk nyitott, állandó kapcsolatot biztosít partnereinkkel. Önálló ismeretszerzésre és
önművelődésre készítünk fel szilárd alapkészségek kialakításával és folyamatos képességfejlesztéssel. Mind
a hátrányok leküzdésére, mind a kiemelkedő képességekre fejlesztéssel válaszolunk. Munkánk során
értékeket közvetítünk, képességeket fejlesztünk. Úgy kell felkészítenünk tanulóinkat, hogy megfeleljenek az
új kihívásoknak, hogy elhagyva az adott iskolafokozatot a következő iskolafokozaton rendelkezzenek
mindazon ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, melyekkel beilleszkednek a tanulási folyamatba, a
szervezeti életbe.

Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza:
I. Az iskola nevelési programját, ennek keretén belül
- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
-

egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszerét,
a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,

-

a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,

-

a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet,

-

a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és
felszerelések jegyzékét,

-

a szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit.

II. Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül
- az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit,
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-

az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat és
azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, követelményeit, az előírt tananyagot

-

az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit,

-

az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,

-

az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló
szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját.

Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata a rendelet szerint a művészi kifejező készségek, képességek
megalapozása és a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra, valamint a nemzeti hagyományok ápolása
és a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. A tanuló mindezek birtokában képes legyen saját
gondolatait, érzelmeit művészi szinten kifejezni.
A z Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának megalkotásánál fokozottan ügyelt a
telephelyi intézményekkel való kapcsolat kialakítására.

Nevelési program
Az intézmény pedagógiai alapelvei
Intézményünk pedagógiai alapelvei a gyermek, - a tehetség – és a minőségközpontúság.
Szándékunk szerint a művészetekben jártas, önállóan értelmező, - gondolkodó, alkotó és az igazi művészi
értékeket megismerő és felismerő tanulókat nevelünk, akik felnőtté válva megőrzik nyitottságukat és
természetességüket. Az adott művészeti ág tanulásával fejlődik értelmi, érzelmi és lelki intelligenciájuk. A
művészet személyiségfejlesztő mivolta okán hozzá kívánjuk segíteni a gyermeket múltja megértéséhez,
feldolgozásához, a jelen és a jövő problémáinak és konfliktusainak megoldásához. Így egészségesebb
lelkületű gyermekké, később felnőtté válva mind környezete, mind a társadalom egészére pozitív hatással lesz.
Kötelességünknek érezzük a különleges képességekkel rendelkező gyermekek tehetségének felismerését és
támogatását.
Mindezt nyugodt, szeretetteljes, harmonikus légkörben, a pozitív megerősítések által inspirált módon
igyekszünk megvalósítani a teljes esélyegyenlőség biztosításával a legkisebb falutól a városig.
Valljuk, hogy semmit sem lehet megtanítani, “csak” megtanulni. Ehhez mind szakmailag, mind emberileg
megfelelő színvonalú, a gyermekekhez és a művészetekhez kellő alázattal és méltósággal forduló tanárok
szükségesek. Az intézmény szerves részévé kíván válni a művészeti közoktatásnak.
Az intézmény céljai
Az alapelvekben meghatározott pedagógiai és pszichológiai hitvallásból következően az alábbi stratégiai és
operatív célok elérését tűztük ki az intézményünkben folyó művészetoktatás egészére, annak minden
helyszínére.
Stratégia céljaink:
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• a gyermekközpontú szemlélet megtartásával a minőségközpontú nevelő - oktató szemlélet
kialakítása,
• az esélyegyenlőség megteremtése, különös tekintettel arra, hogy e művészeti iskola “helybe
viszi” a művészetoktatást az adott gyermek lakóhelyére, általános iskolájába,
• a roma, a hátrányos helyzetű és a testileg és értelmileg csökkent képességű tanulók
művészetoktatása, inkluzív nevelés,
• lehetőséget kívánunk adni, hogy a kisebb településeken, falvakban élő gyermekek és
pedagógusok is bekapcsolódhassanak a művészetoktatás vérkeringésébe,
• szolgáltató jellegű tevékenységünk kialakítása és megőrzése,
• a tehetséggondozás folyamatos működése,
megteremtése.

az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő oktatás

Operatív céljaink:
• az adott művészeti ágban való jártasság kialakítása és az ehhez szükséges

ismeretek

elsajátítása és azok önálló alkalmazása,
• a személyiségfejlesztés, ezen felül az inspiráció megteremtésével fejlődő öntudat,
kritika, önkritika és önbizalom kialakítása,
• az igazi művészi értékek felismerése és megismerése, az igényesség kialakítása,
• a más művészeti ágak felé való nyitottság ösztönzése,
•
•
•
•

a kitartó munka eredményességére rámutató oktatás,
a figyelmesség, a tolerancia és a fegyelem jelentőségének hangsúlyozása,
az “én” gondolatok és érzelmek kifejezésének biztatása,
az életkori sajátosságok figyelembe vétele,

•
•
•
•

a probléma, konfliktus felismerésének, megoldásának fejlesztése,
felkészítés a szakirányú továbbtanulásra- zeneoktatás B tagozata,
a szociális hátrányok kompenzálása a művészetekben való jártasság megteremtésével,
a fantáziadús, kreatív tanulás – oktatás megteremtése
Az intézmény feladatai, eszközei és eljárásai

Céljaink az alapelvek szem előtt tartásával pontosan meghatározott feladatok elvégzésével
valósulhatnak meg. Intézményünkben három művészeti ágban /képző- és iparművészet, szín- és
bábművészet, táncművészet, / folyik oktatás előképző, és alap- fokon.
Intézményünk olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly az alkotófolyamaton keresztül
történő képességfejlesztésen van. A tananyag eszköz, a tanulók értelmi, érzelmi és lelki
kifejezőképességeinek fejlesztéséhez.
A művészetoktatás a képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként
kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődésének jellemzőihez igazítja.

264

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az
egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása,
amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket.
A képzés olyan ismeretek átadása, melynek elsajátítása során a tanulók művészetet szerető, ismerő és
értő, önmagával és környezetével harmóniában élő emberekké válnak.
A fenti cél eléréséhez szükséges:
• a személyiség komplex fejlesztése,
• a gyermek egyéni képességeinek megfelelő fejlesztése,
• a tehetség kibontakoztatása,
• megfelelő motiváció és sikerélmény biztosítása,
• a probléma – felismerés és megoldás készségének kialakítása,
• a tanulás és önművelés igényének felkeltése,
• az általános emberi értékek megismertetése,
• esztétikai igényesség kialakítása,
• a kulturált környezetre való igény kialakítása,
• lelkiismeret és felelősség tudat fejlesztése,
• a köznapi és művészeti szép felfedeztetése,
• a továbbhaladáshoz szükséges biztos ismeretek átadása,
• a tudásnak, a műveltségnek értékként való elfogadtatása,
• a testi – lelki egészség iránti igény felkeltése,
• értékmegőrzés és hagyományápolás,
• a nemzeti és európai kultúrához való kötődés,
• a kommunikációkülönböző formáinak megismerése,
• rendszeres értékelés, önértékelés,
• rendszeres igényfelmérés (évente),
• a feladatok megoldásához szükséges eszközök biztosítása,
• személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás.
A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eljárások, eszközök:
•
•
•
•
•

valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer,
egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása,
tehetséggondozó eljárások,
kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer,
közösségfejlesztő módszer,

•
•
•

egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer,
játékos oktatás,
élményre épülő alkotómunka,

265

Nevelési eszközök:
minta, példa, példakövetés, egyéni utak
bejárásának lehetővé tétele.
Ösztönző eszközök:
•

megerősítés, biztatás, dicséret, jutalmazás, kiállítási és szereplési lehetőségek.

A célok, feladatok, követelmények megvalósítását az alaptevékenység – a tantárgyak tanítása – valamint a
szabadidős tevékenységek biztosítják.
Fejlesztési területek – nevelési célok
A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket
jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az
ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. E területek – összhangban
a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett
ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század
elején megjelent új társadalmi igényeket.
Az erkölcsi nevelés
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi
beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő
felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen
értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés
lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési
módokat felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi
eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának
sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén.
Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen
készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az
együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő
beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig –
hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar
történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor
legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális
szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az embertelen eszmék és
gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. Sajátítsák el azokat az
ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a
lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez
tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden
állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék
meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő
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eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti öntudat
jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében
evidenciának kell lennie. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és
fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését,
készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi
tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére,
a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös
elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és
tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást
igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják
alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez
és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak,
önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az
értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok
szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek
így a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos
helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a
tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos
igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal
(együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek
gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Pályaorientáció
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a
munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a
diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken,
megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé
válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az
iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével
kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere;
hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és
tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók
csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások,
képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a
változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás
eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás
minőségének értékelése.
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Táncművészet - művészeti ág célés feladatrendszere

A táncművészeti oktatás nevelési célja és alapvető feladata:
az egész személyiség fejlesztése, művészi beállítódásra való nevelés. A megújhodás és a rácsodálkozás
képességének fejlesztése, az amatőr táncmozgalomba való bekapcsolódás segítése, ösztönzése. Tudatos „
táncos anyanyelv „ kialakítása.

Szolgálja a gyerekek egészséges testi – lelki fejlesztésén át az egész személyiség fejlődését. Járuljon hozzá
érzelmi életük gazdagodásához.
Segíti megismerni saját testüket, testük korlátait, ill. más, a tánchoz szükséges tulajdonságaikat is. Így alakul
reális énképük.
Táncművészetet értő közönséget nevel, akik szeretik nézni és művelni a táncot. Mivel csoportmunka, ezért
segíti az együttműködést, alkalmazkodást a másik sikerének elismerését, kapcsolatfelvételt, és – tartást,
egymás megismerését, a másik elfogadását, az egymás iránti bizalmat. Ezek mind segítik a beilleszkedést
azoknak is, akiknek ez problémát okoz, ill. azoknak, akiknek magatartási problémáik vannak.
Természetesen mindez a tanulók életkori és egyéni tulajdonságainak figyelembe vételével a fokozatosság,
mértékletesség jegyében történik.
Úgy, mint más művészeti ág, a táncművészet is szoros kapcsolatban áll más társművészetekkel és az ezekhez
kapcsolódó személyiségjegyeket is fejleszti. Megismerteti a gyerekekkel az egyetemes és nemzeti
táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, műveit.

Általános fejlesztési követelmények
A képzés lehetőséget biztosít a tanulóknak:
- tehetségük kibontakoztatására, tehetséggondozásra,
- a különböző tánctechnikák elsajátítására,
- egyéni és csoportos táncetűdök készítésére önállóan is, és azok színpadon történő bemutatására,
- a különböző táncirányzatok megismerésére és azok kipróbálására,
- a tánctörténettel való megismerkedésre,
- a színpadi táncok kivitelezésének szabályaival való megismerkedésre,
- színházi előadások megtekintésére,
- arra, hogy megismert stílusokban önmagukat esztétikusan tudják kifejezni,
Fejlessze a tanuló:
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- önállóságát, kitartását,
- önképét, önismeretét,
- testvázlat-testkép kialakulását,
- önkifejezését,
- magabiztosságát, határozottságát,
- nyitottságát, érdeklődését,
- muzikalitását, ritmusérzékét, kreativitását, memóriáját, mozgásmemóriáját, koordinációs képességét
/szemkéz, kéz-láb, szem-láb/, mozgáskultúráját,
- a nem verbális kifejezőkészségét,/„olvasási” képesség – érzelmek, hangulatok, lelkiállapotok /.
- tükrözési, imitációs képességét, beleélő készségét, utánzási-követési készségét,
- improvizációs képességét / közvetlen, rövid idő utáni/,
- cselekvő- feladatmegoldó – helyzetfelismerő - döntési képességét,
- testi képességeit: - testi erő, ügyesség, gyorsaság, rugalmasság, ruganyosság, állóképesség, egyensúlyozás,
- térben, időben való tájékozódását, formaérzékét,
- egyéb tulajdonságait pl. dinamika, erőbeliség,
- természetes mozgását / futás, ugrás, járás stb./,
- vonzalmukat az esztétika iránt,
- a munkához való hozzáállását, ill. magatartását,
Alkalmat ad a tanulóknak:
- mozgástapasztalatok szerzésére,
- az önálló véleményalkotásra,

- állhatatosságát, - lateralitását.

- rendszeres, kitartó, koncentrált munkára,
- bizalom szerzésére,
- pihenésre,
- energiájuk beosztására,
- a tükör segítségével, az önellenőrzésre, javításra,
- más társművészetekkel való kapcsolattartásra pl. irodalommal és a zenével ill. a vizuális neveléssel is /
időtartam, metrum, lüktetés, hangsúly, periódus, ritmikai kontrasztok, tempó/, Ösztönözze a tanulót:
- újabb és újabb mozgáslehetőségek felfedezésére,
- önálló munkára,
- érdeklődési körének kiszélesítésére,
- egészséges életmódra,
- kitartó és igényes munkára,
- a tánc tovább tanulására, tanfolyamokon való részvételre,
- szakirodalom, folyóiratok, magazinok, kritikák olvasására,
- minél több táncelőadás megtekintésére /nemcsak moderntánc, vagy csak balett előadások!/
- a csoport tagjainak segítésére, egymás elfogadására, másságuk tolerálására
Fiziológiai szempontból fejleszti a tanuló
- légző- és keringési rendszer teljesítőképességét,
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- csont- és izomrendszer teherbíró képességét, helyes testtartást, ezzel együtt az emésztést - alkalmazkodó
képességét,
- látást, hallást, érzékelést, - immunrendszert,
- megelőzi, ill. korrigálja a különböző tartáshibákat vagy bokasüllyedést, harántsüllyedést stb.

A szín- és bábművészet művészeti ág
cél- és feladatrendszere

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehetőséget biztosít a
színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására,
művészeti kifejező készségeik kialakítására, e szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására –
figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.
Sokoldalúan fejleszti személyiségüket.
A végzett tevékenységek során mélyül önismeretük és társismeretük, kialakul reális énképük. Alkalmuk
nyílik, hogy “kipróbálják” magukat, megismerjék saját lehetőségeiket és korlátaikat. Az önmagukról
kialakított kép növeli az önbizalmukat, magabiztosságukat. A közösen végzett munka, segítő
együttműködést, alkalmazkodást, toleranciát követel. A közös alkotás öröme erősíti és mélyíti az elfogadást,
bizalmat, összetartozás érzését. Közben fejlődik a kommunikációs képesség, könnyebbé válik a
kapcsolatfelvétel és tartás.
Színművészet-bábművészet olyan komplex művészeti ág, melynek “művelése” kitekintést biztosít a zene- , a
tánc- , a képzőművészet területeire is.
A színművészet – és bábművészet művészeti ág oktatásának célja, hogy az irodalom, a dráma, a színház
eszközeivel a művészetek iránt fogékony, a művészetet szerető, ismerő és értő fiatalokat neveljen, akik
harmóniában képesek élni önmagukkal és környezetükkel. Akiknek az alkotás és befogadás örömteli
folyamata életük szerves részévé válik.
A képzés lehetőséget biztosít a színművészet területén:
- minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételre,
- alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére,
- egyéni és csoportos előadás tervezésére, létrehozására illetve a létrejött előadás bemutatására; a közös
alkotómunka adta örömteli együttlétre, - önkifejezésre,
- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítésére,
- a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerésére, azok széles körű alkalmazására,
- önértékelésre, azért hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére,
- arra, hogy a tanulók az élet más területén elsajátított ismereteiket a színjátékban is alkalmazni tudják, illetve
hogy az oktatás során szerzett tudásukat, készségeiket az élet más területein is kamatoztathassák,
- a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerésére,
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- a színjáték kulturális tradíciónak megismerésére,
- a színházi-drámai formával való kísérletezésre, valamint a színjátéknak, mint művészi kommunikációs
formának megtapasztalására,
- minél több élő és rögzített színházi előadás – köztük társaik által készített produkció – megtekintésére.
Általános fejlesztési követelmények a színművészet területén
Készítse fel a tanulókat:
- drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására,
- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,
- színházi improvizációra,
- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel,
- az alkotó folyamat során háttérmunkára, a színpad iránti alázatra,
- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
- különböző szerepek megformálására,
- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
- más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során,
- színházi előadások elemzésére, értékelésére.
Ismertesse meg a tanulókkal:
- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
- a drámai/színházi konvekciókat és alkalmazásukat,
- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat,
- a színházi műfajokat,
- a szövegelemzés szempontjait,
- az előadás-elemzés szempontjait,
- a színészi játék alapvető iskoláit,
- a színészi alkotómunka fázisait,
- a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási lehetőségeiket, a
különböző játékstílusokat,
- a színház jelenkori szerepét (közösségi,társadalmi),
- napjaink színházi struktúráját.
A képző- és iparművészet művészeti ág
cél- és feladatrendszere

A teljes élet megélésének kulcsa, hogy minél több antennával érzékeljük a külvilágot, hogy belső világunk,
érzelmeink, motivációink révén megfelelő kontextust tudjunk kialakítani földrajzi, emberi, virtuális
környezetünkkel.
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Globalizálódó világunkban, a folyamatosan fogalmazódó planetáris értékrend, a növekvő szabadidő
fontossá, nélkülözhetetlenné teszi a művészeti nevelést, ami az érzelmi világ gazdagításának leghatékonyabb
módszere, lehetősége.
Az önfejlesztő személyiség működésében kiemelt szerepet játszik a lelki egészségünket, életminőségünk
javítását segítő művészeti nevelés. Ezért képzési célunk az átlagosnál jobb adottságokkal rendelkező, a
vizualitás iránt fogékony gyerekek készségeinek, képességeink, ismereteinek célirányos fejlesztése és
ezáltal:
a vizuális nyelv (elmélet-gyakorlat) készség szintű használatának magalapozása, ezáltal az egész
személyiség harmonikus fejlesztése,
a képi kommunikációban, a műalkotások elemzésében jártas, vizuális megjelenítésre, önkifejezésre
sokoldalúan képes személyiségek formálása,
az általános iskolás korú gyermekek továbbtanulásának, pályairányuk megtalálásának segítése, - a
művészetek iránt érdeklődő, művészeti alapismeretekkel rendelkező közönség nevelése.
A művészeti nevelés tartalmának kialakításában fontosnak tartjuk a következőket:
- a természeti-emberi környezet esztétikumának megismerését, tudatos elemzését, értelmezését és az alkotási
folyamatokba való beépítését,
- az egyetemes és európai emberi kultúra- műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek ismeretét, őrzését,
- a kommunikáció művészi formáinak – a képző-iparművészet műfaji sajátosságainak alkotó használatát az
egész személyiség kiteljesedése érdekében.
Általános fejlesztési követelmények
Készítse fel a tanulót:
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
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- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, - a vizuális
művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé:
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban:
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A művészetoktatás elsődleges célja a személyiségfejlesztés. Az elméleti, technikai tudás elsajátítása eszköz
mindehhez.
A nevelő – oktató folyamat során alapvető a személyiség felszabadítása és ebben a kiegyensúlyozott, inspirált
lelkiállapotban való fejlesztése.
A tanulás során ugyanakkor rendkívül fontos az önfeledt felszabadult, de ugyanakkor koncentrált, összefogott
hozzáállás. E kettő együttes megléte által tud igazi művészi értéket alkotni a tanuló. A gyermek vele született
kíváncsiságát kell megtartani és továbbfejleszteni, motiválva az ember és az őt körülvevő világ behatóbb
tanulmányozására.
A szakmai tudáson túl a spontaneitás örömét is éreztessük meg vele. A későbbiekben minden művészeti ágban
feladat az improvizáció, mint a személyiség megnyilvánulásának egyik legjellemzőbb kifejezése.

Megvalósítandó az is, hogy a gyermek tanulási és alkotási folyamatban önállósodjon.
Művészeti oktatásunk megalapozza és ösztönzi, hogy a tanulók esztétikai és kommunikációs képessége
fejlődjön.
Kiemelten fontosnak tartjuk a művészetek pozitív lelki hatását, amelynek tényét közismert tudományos,
pszichológiai kutatások is igazolják. Így a művészetekkel való foglalkozás sikerélményt nyújt olyan
gyermekeknek is, akik más területeken gyengébben teljesítenek, vagy személyiségzavar miatt beilleszkedési
nehézségekkel küzdenek.
Mint minden oktatási intézményre-, amelyek gyermekek, fiatalok oktatásával nevelésével foglalkoznak-, az
alapfokú művészeti oktatás intézményeire is feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges
életmódra nevelésében.
Az alapfokú művészeti oktatás segítségével ösztönözhetjük az egészséges életmód iránti igény kialakítását.
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Sokat tehetünk a pozitív beállítódások, magatartásformák és szokások elfogadásában, rögzülésében.
Segíthetjük a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó magatartást. Konfliktuskezelési
technikákat taníthatunk, illetve példákat mutathatunk a gyerekeknek. Fejleszthetjük alapvető erkölcsi, etikai
normák iránti fogékonyságukat. Segíthetjük a káros függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkohol- és
drogfogyasztás) kialakulásának megelőzését. Fejleszthetjük, javíthatjuk testtartásukat, mozgáskultúrájukat.
Rá kell irányítani a gyermekek, fiatalok figyelmét az egészséges állapot örömteli megélésére, a harmonikus
élet értékként való tiszteletére.
A művészetek különböző ágaival való találkozások a gyermekek, fiatalok egész személyiségére hatnak.
Munkájuk során olyan alkotóközösségek tagjai, amelyben fontos az ön- és társismeret, az egymásra figyelés.
A közös alkotás öröme, az együtt szerzett élmények olyan megtartó erejűek lehetnek, amelyek elvonják
figyelmüket a káros függőségektől, igényesebbé válnak önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben
is.
Olyan intézményben kívánunk tanulni/tanítani, ahol az iskola mindennapjait átszövi az egészséges életmódra
nevelés.
Mindezekhez megismerésre motiváló tanulási környezetre és nyugodt, kiegyensúlyozott munkalégkör
biztosítására van szükség. Emellett a legfontosabb a pedagógusok példamutató magatartása, viselkedése.
Feladataink:
- reális énkép kialakítása,
- ön és társismeret fejlesztése,
- sokoldalú személyiségformálás,
- problémamegoldó képesség fejlesztése,
- erőszakmentes konfliktuskezelés,
- érzékenység kialakítása a környezetünk állapota iránt,
- tisztelet és szeretet a természet és az ember iránt.

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A csoportos foglalkozások minden művészeti ág területén lehetővé teszik a társas kapcsolatok és a közösségi
élet alakulását, elmélyülését. Mivel ez választott közösség, ezért hasonló érdeklődési körű gyerekek vannak
egy csoportban, aminek egyértelműen pozitív hatása van.
A közös és a közönség előtt végzett alkotási folyamat hozzájárul a kommunikáció készség és a tolerancia
fejlesztéséhez.
A tanulókban kialakul, különösképpen az előadó művészeti ágban az egymásra hangolódás és ezáltal az
együttgondolkodás és együttes munka képessége. Megfigyelhetik egymás eredményeit és hibáit, dicsérhetnek,
és segítőkész javaslatokat tehetnek, ami erősíti, elmélyíti összetartozásukat. Ráérezhetnek arra, hogy az adott
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tevékenységben nem jobbnak kell lenni, mint a másik, hanem önmagukból hozzák ki a legtöbbet.
Megtapasztalhatják a csoporthoz, közösséghez tartozás örömét.
A közösségfejlesztés színterei
A csoportközösségek
Csoportközösségeinkkel el kell fogadtatnunk, hogy a különböző tanulócsoportok értékrendje más és más is
lehet, emellett valamennyi értéknek kettős funkciója van:
- egyrészt közösségfejlesztő, amely hozzájárul a szűkebb és a tágabb emberi közösség fejlődéséhez, másrészt individuálisan fejlesztő, amely az egyéniség fejlődését segíti elő.
Világunkban mindjobban érzékeljük az egész emberiség gondját, és felelősségét. Számos tevékenységben
érvényesül a nemzetköziség, és az egész emberiség együttműködése. Mindezek megláttatása, a közös
felelősség tudatosítása az iskola feladata is.
Feladataink:
- korszerű tananyag tanítása;
-

a természetnek, és az ember által létrehozott értékeknek a megbecsülése;

-

az évfolyamok közösségének erősítése, közös programok szervezésével;

-

fokozatosan ki kell alakítani tanulóinkban a szolidaritás, a tolerancia és a felelősség fogalmak mögötti
tartalmat, és az értékeket;

-

a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, tanár-diák-, diák-diák-, és a tanártanár
viszonyában;

-

a tanuló aktív részese lehessen az őt érintő döntések meghozatalának;

-

hagyományaink, ünnepeink tiszteletére nevelés;
Magatartás és viselkedéskultúra

Az intézményes nevelés hatásrendszere döntő szerepet játszik a személyiség fejlődésében. A gyermek az
iskolában szervezett és intézményes formában találkozik a társadalmi elvárásokkal. Minősítik, értékelik és
viszonyítják megnyilvánulásait az iskola által közvetített és képviselt társadalmi értékekhez. Ezek az
eljárások közvetlenül befolyásolják a szűkebb és a tágabb szociális környezetéhez fűződő kapcsolatait,
önmagához való viszonyát.
Célunk olyan magatartásformák kialakítása, amelynek birtokában a tanuló képes önmaga irányítására, a jó és
a hasznos cselekedet véghezvitelére.
Feladataink:
- a tanulók akaratának és jellemének fejlesztése;
-

a szereteten és a kölcsönös bizalmon alapuló tanulói engedelmesség és a fegyelmezettség kialakítása;
tanulóink önmagukhoz és másokhoz való helyes viszonyának kialakítása;

-

a helyes munkafegyelem kialakítása, a türelem, a kitartás és a figyelem fejlesztésével;

-

törekedni kell arra, hogy a társadalom pozitív viselkedési formái és tanulóink viselkedési szokásai
megegyezzenek;
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-

a tanulók magatartásának értékelésekor a büntetés különböző adminisztratív formái helyett a pozitív
motiváció érvényesüljön.

A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Az alapfokú művészeti oktatás kettős célt szolgál. Egyrészt minden jelentkező gyermeket a képességeinek
megfelelően bevezet az adott művészeti ágba. Ennek fő célja az, hogy az iskolából kikerülve amatőrként
tovább művelhesse azt. A tehetséges gyerekek szakirányú továbbtanulásra való felkészítése külön feladat. Ezt
a tanárok személyre szabott oktatói munkájával érhetjük el, amely maximálisan alkalmazkodik a diák
képességeihez. Egy gyerekeknél mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több versenyen,
hangversenyen, kiállításon, fellépésen vegyenek részt.
A tehetséggondozás a művészetoktatás alapfeladata. Iskolánk ezen belül az alábbi lehetőségeket biztosítja:
- a tanulók érdeklődési körének, életkori sajátosságainak és jellembeli tulajdonságainak figyelembe vételét,
- az önkifejezés lehetőségeinek megteremtését minél változatosabb formában,
- a harmonikus, inspiráló, félelemtől mentes légkör megteremtését,
- a különböző művészeti ágban és ágak közötti jártasság és tájékozottság kialakítását,
- koncert, színház, bábszínház és kiállítás látogatását,
- az iskolán kívüli városi, megyei és országos rendezvényeken, nyári táborokon való részvételt,
- versenyekre, pályázatokra, fellépésekre való felkészítést,
- az előkészítést és felkészítést szakirányú továbbtanulásra,
- szakmailag magas színvonalú személyi és tárgyi feltétel meglétét,
- az elkülönítés, gyorsítás és dúsítás lehetőségét a tehetséges gyerekek számára.
- projektoktatás során egyéni képességek fejlesztése.
A művészeti iskola elsődleges célja, az alapelvekből kiindulva nem a művészképzés, hanem a
személyiségfejlesztés. Iskolánkban különböző képességű gyermekek járhatnak. Így mind a tehetséges, mind
a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek kibontását egyformán feladatunknak tekintjük. A hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése a művészeti képzéssel.
A tehetség nem függ a jellemtől. Lehet fegyelmezett és fegyelmezetlen gyermek egyaránt tehetséges. Fontos
viszont a magamutogató, feltűnési vággyal rendelkező, személyiségzavaros tanuló megkülönböztetése az
igazi tehetségtől. Nem feledkezhetünk meg a szolid, csendes, kitartó, ugyanakkor tehetséges gyermekek
biztatásáról. Tudatosítsuk növendékeinkben, hogy a művészet nem a lelki deformációk, problémák kiélésének
eszköze. Pillanatnyi feloldás lehet egy adott helyzetben, de megoldás nem. A megoldás a művészet és egyéb
segítségekkel történő személyiség változás.
Az igazi tehetséggé alakuló gyermek alázattal, méltósággal és játékossággal fordul az alkotandó műhöz, a
közönséghez és környezetéhez egyaránt.

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
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A gyermekvédelem feladata, hogy a gyermeket körülvevő elsődleges környezet (család) és a másodlagos
környezet (iskola) harmonikus működését, együttműködését támogassa; a konfliktusokat megelőzze, valamint
a már kialakult problémák megoldását segítse.
A gyermek biológiai és pszichés fejlődése azon múlik, hogy milyen az a közeg, amelyben él. A harmonikus
fejlődéshez biztonságot nyújtó emberi kapcsolatokra, szeretetteljes légkörű családra, a szeretetből fakadó rend,
fegyelem és teljesítmény egyensúlyát megteremtő iskolára van szüksége. Iskolánkban arra törekszünk, hogy
mindezeket szem előtt tartva autonóm, egészséges, dönteni tudó embereket neveljünk.
Sajnálatos módon manapság a családok igen nagy hányada nem tudja, vagy nem akarja a nevelésben rá
váró elsődleges szerepet betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de teljes mértékben
képtelen a családi nevelés hiányát pótolni.
Szám szerint is emelkedik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.
Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben levő személyek ezt a hátrányukat leküzdhessék, nem elegendő annak
biztosítása, hogy őket a többiekkel azonos jogok illessék meg, hanem olyan pozitív intézkedésekre van
szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni
lehessen.
Megelőzési lehetőségek:
fokozott odafigyelés, egyéni beszélgetés: segítés a személyes problémák megoldásában,
kapcsolattartás a családdal,
segítés a hiányosságok pótlásában,
korrepetálás (a nevelési, beilleszkedési zavarokkal küzdők külön segítése),
a tehetséges tanulók külön segítése,
a továbbtanulás lehetővé tétele,
művészeti oktatásban való kiteljesedés segítése

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatására irányuló feladatok
Az iskolába érkező diákok között mindig van néhány, akik valamilyen részképesség-hiányban szenvednek,
és ezért dislexiás, disgráfiás, diskalkuliás tüneteket mutatnak.
A tanulási kudarcnak kitett gyermekek fejlődését nagyban segítheti a művészeti nevelés, s ezt a
művészetpedagógia, művészetterápia ki is használja. A magunk lehetőségeihez mérten mi is igyekszünk az
ebben érintett gyermekeket bevonni az alapfokú művészeti oktatásba.
Az esélyegyenlőségre törekvés bizonyos személyeket a többiekhez képest előnyösebb helyzetbe hoz, de
ezt azért teszi, hogy az eleve fennálló hátrányukat csökkentse. Ezt nevezzük pozitív diszkriminációnak
A szociális hátrányok enyhítésére irányuló feladatok
A társadalmi elszegényedés következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok száma. Egyre több
család veszi igénybe a jegyző által megállapított gyermekvédelmi támogatást. Számukra a Kt. elrendeli az
ingyenességet egy művészeti ágban. Rászorultságuk felismerése után az iskola támogatja a
művészetoktatásban részesülő tanulókat.
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A tanulók teljesítménye alapján igazgatói döntésként szociális rászorultság figyelembe vételével a térítési
díj és tandíj mérséklésére van lehetőség.
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és
felszerelések
Az iskolai munka zavartalanságát az iskola épülete és felszerelése teszi lehetővé. Törekszünk arra, hogy
az iskola épülete és felszerelése évről évre bővüljön, ehhez minden pályázati és egyéb lehetőséget
megragadunk. Az előírt eszközfejlesztést a lehető leggyorsabban szeretnénk végrehajtani. A konkrét
felszerelési jegyzék e nevelési program mellékleteként, csatolva található.
A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái,
az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei
A művészeti iskolai oktató-nevelő munka sikerességének egyik fontos feltétele, hogy a növendékek
szüleivel milyen a tanár és milyen az iskola viszonya. Egyetértenek-e az alapvető célkitűzésekben,
kölcsönösen bíznak-e egymásban, s meg tudnak-e egyezni abban, hogy meddig tart a szülő és meddig a
pedagógus kompetenciája.
A szülők és a tanárok megfelelő viszonyának kialakítása mindkét fél alapvető feladata, felelőssége. A
tanárok kulturált formában közöljék a szülőkkel, hogy mit vár az iskola, mik a szabályok stb., és ezzel
kapcsolatban mit kérnek tőlük. Egyúttal hallgassák meg a szülők véleményét, és mérlegeljék érveiket.
A szülők aktívan részt vesznek a fellépések előkészítésében, az utaztatás megszervezésében, a kiállítások
rendezésében.
A felmerülő problémák megoldásához az iskola vezetősége sok segítséget kap a szülői munkaközösségtől.
A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen feltétele céljaink elérésének, eredményes
működésünknek.
A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az intézményben folyó munkáról, eredményeinkről.
Tanév elején szülői értekezletet tartunk. Várjuk a szülőket, családtagokat az évenkénti nyílt napjainkon, félévi
és év végi vizsgabemutatókon, az év végi vizsgakiállításon, táborozás során, kirándulások alkalmával, év végi
gálaműsorainkon.
A gyermekek igazolatlan hiányzásáról azonnal írásban tájékoztatjuk a szülőket.
A diákokat – képviselőik bevonásával folyamatosan tájékoztatjuk az őket érintő kérdésekről, illetve bevonjuk
őket ezen kérdések, problémák megbeszélésébe, véleményezési jogukkal élhetnek (a törvény által
meghatározott kérdésekben, témákban és módon).
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2011-12-ES TANÉVTŐL FELMENŐ RENDSZERBEN

Készült: A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet
módosítása alapján

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
1. AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE
ÉS FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez,
tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához. A tanulók belső
világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az
összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és
képzetek teremtik meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit.
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység
– nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A
követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező,
konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata
finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi– motivációs bázist teremt, mely
fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének
képességét is.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt
érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti
szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók
személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori
sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–
és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az
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alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú
területeken szerezhetnek jártasságot.
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi
kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább
éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.
A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:
– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, tapasztalati
módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a
cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját,
– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely elősegíti a
tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,
– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a lényegkiemelés, a
problémaérzékenység és problémamegoldás képessége,
– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és médiaművészeti
területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között,
– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra épülő
feladatsorokban, projektekben,
– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, lényeglátás,
szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás,
– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok aktivitását, a
kooperációt és innovációt,
– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, egyéni korrektúra
megvalósulása révén,
– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése.

2. A KÉPZŐ–ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI
KÖVETELMÉNYEI
Kiemelt kompetenciák a képző–és iparművészeti oktatás területén
A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség fejlesztését, az
önkifejezés kibontakoztatását segítik.
Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez való rugalmas
alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást.
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges
Szakmai kompetenciák
A környezet által közvetített üzenetek befogadása
A környezet által közvetített üzenetek értelmezése
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Tervezési készség
Alkotói magatartás
Kreativitás
Vizuális gondolkodás
Vizuális kifejezőkészség
Eszközhasználati készség
Anyaghasználati készség
Komplex szemlélet
Tudatos környezetformálás igénye
Biztonságos munkavégzés képessége
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség
Problémaérzékenység Véleményformálási
képesség
Személyes kompetenciák:
Nyitottság
Fejlődőképesség
Önállóság
Önkifejezés
Rugalmasság
Érzékenység
Kísérletező kedv
Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció).
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Empatikus készség Együttműködési
készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Következtetési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
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Probléma felismerés, –megoldás
Tervezési készség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A munkakörnyezet tisztántartása

1. TANSZAKOK ÉS TANTÁRGYAK
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)
Választható tantárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama)

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a 6. évfolyamig
➢ Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat
➢ Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat
➢ Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat

Óraterv:
Tantárgy

Évfolyamok
Előképző
1.
2.

Főtárgy

1.

Vizuális
Vizuális
Grafika
alapozó
alapozó
és
gyakorlatok gyakorlatok festészet
2
2
alapjai
2

2.

3.

Grafika
és
festészet
alapjai
2

Grafika
és
festészet
alapjai
2

Alapfok
4.

5.

6.

Tanszakok
Tanszakok
Tanszakok
műhelygyakorlatai műhelygyakorlatai műhelygyakorlatai
2
2
2
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Kötelező
tárgy

-

-

Kötelezően
választható

-

-

Vizuális Vizuális Vizuális
alkotó
alkotó
alkotó
gyakorlat gyakorlat gyakorlat
2
2
2

Vizuális
alkotó
gyakorlat 2

Vizuális
alkotó
gyakorlat 2

Vizuális
alkotó
gyakorlat 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összes óra
4
4
4
4
Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie.
A tanítási órák képzés ideje: 45 perc

4

4

4

4

Választható
tantárgy

-

Vizuális
Vizuális
alapozó
alapozó
gyakorlatok gyakorlatok
2
2

Választható tantárgy előképzőben a vizuális alapozó gyakorlatok, amely megegyezik a főtárggyal.

2. JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD
Az előképző 1-2. évfolyamán az érdemjeggyel való osztályozás helyett a szöveges minősítést alkalmazzuk.
Ennek formái: kiválóan megfelelt,
jól megfelelt,
nem

megfelelt,
felelt meg
Az alapfok évfolyamain az értékelésosztályozással történik (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)
Az értékelés havonta érdemjeggyel, illetve szöveges értékeléssel történik. A pedagógus értékelései
között helyt kap a szóbeli, írásbeli dicséret is.

3. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMON-KÉRÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI, ÉS A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK
FORMÁI
A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük.
Az ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi programok évfolyamokra lebontott
követelményei határozzák meg.
Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi programok minimumszintjei
jelzik.
A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, előmenetelét év közben
érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük.
Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten sajátította el. Év végén
az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat megoldására kerül sor. A megoldás érdemjegye,
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valamint a második félévi teljesítmény alapján történik az év végi osztályzattal való minősítés. A félévi és az
év végi vizsgamunkák reprezentatív kiállítás által kerülnek bemutatásra.
A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplést is értékeljük, illetve figyelembe
vesszük.
A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé.
Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló fejlődését.
A tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük. Biztosítjuk
a minél sokoldalúbb megnyilatkozást.
A számonkérés formái:
A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk (pl.: szóbeli megnyilvánulások, önálló gyűjtőmunka, rajzi, festési,
mintázási, tervezési, tárgyalkotási produktumok).
Az értékelés általunk meghatározott kritériumai:
A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, személyre szólónak, a
fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést segítőnek, további erőfeszítésekre serkentőnek,
az egészséges munkakedvet fenntartónak kell lennie.
Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége:
- Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni a tanulónak.
- Negyed- és háromnegyedévkor áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén teljesítők szüleit tájékoztatjuk.
- Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési ütem.
- Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, napló, bizonyítvány.
Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról az ellenőrző könyvön keresztül, az év végi osztályzatról a
bizonyítvány könyvön keresztül tájékoztatjuk a szülőket.

4. A TANULÓ SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI
A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik.
A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi ki a tanulmányi
tevékenységhez való viszonyt.
A szorgalom értékelésének követelményei:
A szorgalom példás, ha a tanuló:
- felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi,
- óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó,
- a feladatok végzésében önálló, rendszeres,
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- tehetségéhez mérten vesz részt a munkában, - önművelése rendszeres és többirányú,
- szorgalmával példát mutat, serkent.
Jó a tanuló szorgalma, ha:
- tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos,
- óra alatt spontán aktivitással vesz részt,
- a tananyag iránt érdeklődik csupán,
- a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni.
Változó a tanuló szorgalma, ha:
- óra alatt hullámzó aktivitást mutat,
- tanórákra való felkészülése rendszertelen,
- feladatait érdektelenül végzi, - érdeklődése nem aktív,
- önművelése rendszertelen.
Hanyag a tanuló szorgalma, ha:
- a szorgalom teljes hiánya jellemzi,
- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi,
- az órai munkában passzív,
- a tanultakat nem akarja alkalmazni.
A szorgalom értékelése: A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi. Az érdemjegyekről
a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit rendszeresen értesíteni kell.
A szorgalom értékelésének formái:
Szóbeli és írásbeli dicséretek.
A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok.

5. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI
A szülő a tanköteles kortól kérheti gyermeke felvételét intézményünk alapfokú művészetoktatási iskolájába.
Az igazgató által megbízott felvételi bizottság javaslata alapján az alapfokú művészetoktatásban való
felvételről az iskola igazgatója dönt, melyet írásban közöl.
Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek személyazonosságát.
A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az intézmény más
területről is fogad tanulókat.
Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az iskolába belépni, a
tanulót az alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa alapján soroljuk be a meghatározott évfolyamra,
ill. csoportba.
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben rögzített
minimumkövetelményeknek való megfelelés, vagy különbözeti vizsga letétele.

Szélsőségek:
Amennyiben a növendék fegyelmezetlen magatartásával folyamatosan zavarja az óra légkörét, nem veszi
figyelembe a tanár figyelmeztető felhívását, az alkotómunkához szükséges nyugodt, fegyelmezett légkört
kirívó magatartásával zavarja, a tanuló eltanácsolható.

6. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
8.1. Az alapvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó évfolyamát
sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
8.2. Az alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az
alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A
művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon,
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és gyakorlati tudása. Az alapvizsga
feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az nem, felel meg a követelményeknek,
átdolgoztathatja. A művészeti alapvizsga vizsga tantárgyak
– Műhelygyakorlat
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Vizuális alkotó gyakorlat
8.3. Az alapvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve
záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként
– helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi szintet teljesítette.
Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett alapvizsga– vagy
záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális alkotógyakorlat főtárgyból. A
műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható.
8.4. Az alapvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön
osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani
közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső eredményének a
meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből,
illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

7. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS
TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
Mivel az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágára még nem készültek tankönyvek, a
kiválasztás elve csak általános lehet.
- Feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének
- Feleljen meg az intézmény oktatási céljainak
- Segítse a tanulást, motiváljon
- Szerkezete legyen világos, egyszerű
- Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen
- Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre
- Adjon mintát önálló feladatmegoldásokra - Legyen több évig használható
- Az ára legyen kedvező.
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KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK
1. TANTÁRGYAI:
Főtárgy
- vizuális alapozó gyakorlatok E/1-2. osztály Kötelező tárgy
- vizuális alkotó gyakorlat

grafika és festészet alapjai A/1-3. osztály

A/1-6. osztály

Választható tárgy
- vizuális alapozó gyakorlatok E/1-2. osztály

2. VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK
A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel való
játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a
nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, játékos,
élményszerű művészeti tevékenységek által.

2.1. ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
1–2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, plasztikai,
feldolgozási képességének fejlesztése.
– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.
– A hagyományok élményszerű megismertetése.
– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:
– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos tevékenységeken keresztül.
– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.
– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. Kreatív
munkára és gondolkodásra nevelés.
Tananyag
Feladatcsoportok
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Érzékszervi tapasztalások
– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele
– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok
– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése
– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése
Vonal, forma
– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben
A forma gazdasága
– Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok
Felületek
– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával
– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal
Méretek és arányok
A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, sovány, kövér)
– Játékos arányváltó feladatok
A színek világa
– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása
–

Színkeverési játékok
- a főszínek megismerése
- színkeverési próbálkozások
- hideg-meleg színek
- színkontrasztok szerepe
- a sötét és világos színek hangulati hatása

Téri élmények
–
–

A sík és a tér megtapasztalása
Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek – Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése:
Állatok megformázása agyagból

Idő élmények
–
–

Az idő múlásának és a változás megtapasztalása
Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése

–

Egyszerű animációs játékok
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–
Mese és valóság
–
–

A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában
Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában

Tárgykészítés
–
–

Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, papírhajtogatások,
papírdombormű, agyag– vagy gipszfigurák)
Hagyománytárgyak készítése

2.2. KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ ELVÉGZÉSE UTÁN:
•

Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni

•
•

Rendelkezzen jártassággal a színkeverésben
A tanuló legyen képes a vizuális alapelemeket ( pont, vonal, folt, sík, felület irány, tér- kontraszt)
felismerni és alkalmazni.

•
•

Megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában megörökíteni.
Ismerje és alkalmazza a kiemelést, az anyag, forma, funkció összefüggéseit, az időbeliség képi
kifejezésének néhány lehetőségét, önállóan a megismert technikákat.

2.3. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA
A tanuló teljesítményét rendszeresen értékeljük, előmenetelét év közben érdemjeggyel osztályozzuk. Az
értékelés dokumentumai: napló, ellenőrző könyv, bizonyítvány.
Az értékelés fokozatai:
- kiválóan megfelelt:
Ismerje és alkalmazza a rajzi, festészeti, plasztikai ábrázolás alapvető eljárásait.
Legyen képes szín- és formakompozíciókat létrehozni.
- jól megfelelt:
Kompozíciós készsége még kisebb bizonytalanságokat mutathat, technikai ismeretei azonban
hiánytalanok.
- megfelelt:
Kompozíciós készsége kialakulatlan, a képzőművészeti technikákat is bizonytalanul kezeli. nem felelt meg:
A minimális követelményeket nem sajátította el, súlyos technikai problémák merültek fel.
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3. GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI
A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak
megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos felfedező és
alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez.
A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát.

3.1. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
3.1.1. 1. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok játékos gazdagítása.
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.
Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
A vonal megjelenési formái
A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében
A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai
Részlet és nagyítás
A díszítés sajátosságai
A nyomhagyás egyszerű technikái
Kompozíciós alapismeretek
Az illusztratív ábrázolás
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek
Feladatcsoportok A
vonal
– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos felfedezések
– A vonal mint mozgásnyom
– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása
– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és anyagokon
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–

A szín
– Szín és mozgás
– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése színekkel
– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, széles ecsettel –
Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat
– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt színfoltokkal
– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú felületeken
– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével
Felület és forma
– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek
– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek
– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek
– Különböző érzelmi állapotok lenyomata
Felület és textúra
– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által
– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat
– Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti csoportosításaik
– A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása
– Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) – A tapintási élmények
megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép készítése Minta a környezetben
– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása
– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése
Díszítés, díszítmények
– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó motívumokkal
Nyomhagyás
– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása
– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív alkotássá tussal,
filctollal, festékkel
Kompozíció
– Képi elemek rendezése
– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm festéssel, kollázzsal,
egyszerű nyomhagyással
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Képalkotás
– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti eszközökkel, anyagokkal
(grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs)
3.1.1.1.1.

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
– a vonal megjelenési formáit,
– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében,
– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, – a díszítés sajátosságait,
– a nyomhagyás egyszerű technikáit, – a kompozíciós alapismereteket, – az illusztratív ábrázolás alapjait.
Legyen képes:
– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére,
– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása,
– forma, folt, felület és textúra létrehozására,
– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására,
– képalkotásra,
– gyűjtemény létrehozására,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

3.1.2. 2. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok gazdagítása.
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
Vonal a térben
A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben
A színek és lelki minőségek
Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai
A díszítés sajátosságai
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–
A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat
Egyszerű nyomatok
A kiemelés
Az illusztratív ábrázolás
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek
Feladatcsoportok A
vonal
– Vonalak a térben
– Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása
– A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel
– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában
A szín
– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban
– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások
– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, fonalak) segítségével
eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése
– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal
– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli formákkal, tárgyakkal
– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása
– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével
Felület és forma
– Ellentétek, felületi kontrasztok
– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása
– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk
Felület és textúra
– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási lehetőségek – A gyűjtött
fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai
– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése
Minta a környezetben
– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, mintázatok gyűjtése
– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással
Díszítés, díszítmények
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– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése grafikai és festészeti
technikákkal
Egyszerű nyomatok
– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– vagy műanyagkarc,
sablon átfújással)
Kompozíció
– A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző művészeti ágakban
– A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, aránnyal, nézőponttal,
felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel)
Képalkotás
– Illusztrációk készítése
– Történetek, mesék, helyi legendák jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti eszközökkel,
anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, színezett tollrajz, kollázs, vegyes
technika)
– Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– vonal a térképző szerepét,
– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben,
– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit,
– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait,
– a díszítés sajátosságait,
– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot,
– a kiemelés módjait,
– az illusztratív ábrázolás sajátosságait.
Legyen képes:
– vonalvariációk létrehozására,
– a lelki minőségek kifejezésére,
– felület és textúra kontrasztok létrehozására,
– egyszerű nyomatok készítésére,
– képalkotásra,
– gyűjtemény létrehozására, – eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.
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3.1.3. 3. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok gazdagítása.
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. – Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
A vonal és a mozgás–változás
A színek egymáshoz való viszonya
A színek érzelmi minősége
Színharmóniák, színkontrasztok
A forma, folt, felület és textúra kifejező használata
A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei
A funkció és díszítés
Egyedi motívumok, motívumrendszer
Dombornyomat
Kompozíciós variációk
Illusztratív sorozatok
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek
Feladatcsoportok
A vonal
– Változások vizuális nyomai
– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai és festészeti
technikákkal
– Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok
– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző karakterű vonalak, rajzos
vonalszövetek készítése

A szín
– Színfoltok festése zene hangulatára
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– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége
– Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése
– Egy– egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül történő átélése, az
élmények megfestése
– Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák
– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, színharmóniák által
– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek
– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső élményeket juttatnak felszínre
– különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra
A felület
– Felület és ábrázolási szándék
– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, felületalakítási
lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során
– Foltok, folthatárok
– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük
– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága
- Játék a fénnyel, színes fényjáték
- Árnyjátékok
Textúra képzés
– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek, növények, textilek,
tollak, bőr…) változatos textúrájú felületek létrehozása
– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése
Minta a környezetben
– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése
– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon

Díszítés, díszítmények
– Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külső– belső elemeinek díszítése grafikai és festészeti, plasztikai
technikákkal.
– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése

Sablon nyomatok
– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír vagy műanyag
motívumokkal)

297

Dombornyomatok
– Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése
Kompozíció
– Komponálási módok
– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi elemeinek, szereplőinek
átrendezésére
Képalkotás
– Illusztrációk készítése
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és festészeti technikákkal
(monotípia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, krétarajzzal, karcnyomatokkal) – Értékelés
és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit,
– a színek egymáshoz való viszonyát,
– a színek érzelmi minőségét,
– a színharmóniákat, színkontrasztokat,
– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit,
– a funkció és díszítés kapcsolatát,
– a dombornyomat készítésének technikáját.
Legyen képes:
– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára,
– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására,
– dombornyomat készítésére,
– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

4. VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT
A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek,
élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a képi emlékezet és képzelet
gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység
és befogadó készség kialakításával.
A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos
alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív tevékenységformák
megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, kialakítják a formák, színek
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használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok változatos feldolgozása, a különféle
képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok használatának megismertetése, a
népművészeti és művészettörténeti ismeretek aktív beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka–
környezet és tűzvédelmi szabályok betartatása.
4.1.1 1. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására, értelmezésére
való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán keresztül.
– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése kép és
tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével.
– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése.
Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
Kézműves és népművészeti technikák
Mesék jellegzetes történetvezetése
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai Eszközhasználati
és munkavédelmi szabályok
Feladatcsoportok
Mesék, kalandos történetek
– Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások
– Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése
– Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával (ceruza, filctoll,
zsírkréta és vízfesték)
Színes világok megelevenítése
– Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban
– A színek hatása, érzelmi ereje
– Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák)
Plasztikus figurák
– A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé)
– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése
Megszemélyesítés
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– Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés)
– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé)
Mesék birodalma
– A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák, tollak, tusrajz) –
A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt elemek, motívumok
segítségével
– Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes)
Varázslatos tárgyak, különös eszközök
– Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel)
– Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése
– A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei
– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása – Természetes anyagok, ágak,
termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt

Figura és mozgás
– A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, több–kevesebb figura,
árnyképek)
– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel
– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése
Minta, jel, jelkép
– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai
– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző eszközökkel) – A törzsi
művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba)
– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták
– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal
– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában
– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött tárgyak)
Időkerék – évszakváltások
– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája
– Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény:
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A tanuló ismerje:
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat,
– az alapvető ábrázolási technikákat,
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat.
Legyen képes:
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra,
– vázlatok készítésére,
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására,
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére.

4.1.2. 2. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismertetése a kézműves
tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül.
– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának mozgósítása, az
önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése.
– A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése.
– A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése.
– A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének fejlesztése.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba illesztve
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív használata
Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei
Újrahasznosítás, környezettudatosságra nevelés
A formák, színek használatában való jártasság
Kézműves és képzőművészeti technikák
Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása
A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok
Feladatcsoportok
– Elbeszélés vonalakkal
– Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése – Fonalrajzok
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_ Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban
– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz)
– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával
A színek érzelmi ereje
– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban
– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák)
Plasztikus figurák – formai felfedezések
– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása
– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé)
– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel
Szabadon formálható anyag
– Ünnepek régen és ma
– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból
– Az ünnep díszletei
Tér és idő feldolgozása
– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal (tempera,
tollrajz)
– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal
– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása
– A mi városunk – nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus megjelenítés papír,
papírmasé és más anyagokkal)
Minta, jel, jelkép
– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai
– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés
– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal
– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba)
– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba kapcsolódó
körök)
– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz)
A tárgykészítés folyamata
– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel
– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap)
– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása
– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt
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– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése
– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal
Évszakváltás
– Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája
– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése
Megszemélyesítés
– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek
– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése
– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok segítségével)
– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül
– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé)
– Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény:
A tanuló ismerje:
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat,
– az alapvető ábrázolási technikákat,
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat.
Legyen képes:
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra,
– vázlatok készítésére,
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, – ügyelni a képek
kidolgozottságára, technikai következetességére.

4.1.3. 3. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori sajátosságainak
megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.
– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével
személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.

a

tanuló

kreatív

– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása.
– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív beépítése. – A
vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése.
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Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek
Kézműves és népművészeti technikák
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok
Feladatcsoportok Elbeszélés
vonalakkal
– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban
– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz)
– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával
A színek érzelmi ereje
– Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő (vagy színházra,
táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban
– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása
– A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes ceruza, pasztell,
tempera, kevert technikák)
Plasztikus figurák – formai felfedezések
– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése
– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján (figurális dombormű
mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé)
– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell)
Szabadon formálható anyag
– Agyagedény formálása felrakással
– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal – Állatok ábrázolása
emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás érzékeltetése
Tér és idő feldolgozása
– Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése képsorozattal
(tempera, tollrajz)
– Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával
– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs)
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Minta, jel, jelkép
– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto jellegű viaszos
technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe)
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–
Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták
– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük
– Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások
– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés
– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban
– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata (papírragasztás kivágott
színes motívumok kompozícióba rendezésével)

A tárgykészítés folyamata
– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése
– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása
– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból
– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei
– Nemezfigura készítése
– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint
– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt
– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata
– Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel
Évszakváltás
– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája
– Megszemélyesítés
– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei
– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható elemek
összeállítása, festés)
– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé)
– Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat,
– az alapvető ábrázolási technikákat,
– a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, – az egyszerű kézműves
technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, – a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és
eszközeit.
Legyen képes:
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– motívumgyűjtésre, feldolgozásra,
– a látvány és jelenségek értelmezésére,
– vázlatok készítésére, átírásra,
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására,
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére.
4.1.4. 4. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.
– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek megalapozása. – A
látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer alapjainak
elsajátíttatása.
– A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség bővítése.
– A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése.
Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése
Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok
A középkor művészettörténeti érdekességei
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák
A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák
Hagyományos és új médiumok
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai Eszközhasználati
és munkavédelmi szabályok
Feladatcsoportok
Történetszövés – történetábrázolás
– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle rajzeszközökkel, vagy
képregényszerűen elmesélve)
– A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével. A tervek
nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes feldolgozások)
Környezetábrázolás – hangulatteremtés
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–
– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)
– kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett készítése vegyes
technikával
– Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával
Színharmóniák
– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig
– Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei
– Tiszta színekből és szürkékből építkező képek
Rész és egész
– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján)
Üvegablakok
– Rózsaablak – színes kép készítése
– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával
Képeskönyv
– A mai életünk kódexe
– Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai
– A papír tulajdonságai
– Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal)
Mintakincs – Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése,
vázlatfüzetbe rajzolása
– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz,
különböző léptékben – páros munka)
– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával (akvarell ceruza,
vízfestékek, sablonok)
Plasztika
– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong téglából, purhabból)
– Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból) – Figurateremtés
valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával
Öltözéktervezés
– Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele
– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás,
festés, varrás)
Arcképtár
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– Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása
– Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera)
– Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény:
A tanuló ismerje:
– a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait,
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, – a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív
folyamat részeit, – a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat.
Legyen képes:
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére,
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására,
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, – kompozíciós ismereteinek
alkalmazására,
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változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására,
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak létrehozására,
– egyéni eszközhasználatra,
– a műalkotások értő befogadására,
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, – a legfontosabb baleset– és
munkavédelmi szabályok betartására.

4.1.5. 5. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, alkotási tevékenységek
iránti érdeklődés megerősítése.
– A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése.
– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek körének bővítése. –
A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer alkalmazásának
fejlesztése a különböző feladatok során.
– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék megalapozása.
Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása
Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok
Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák
A formai, színtani alapismeretek
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák Hagyományos
és új médiumok
Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, modellek
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai Eszközhasználati
és munkavédelmi szabályok
Feladatcsoportok
Történetábrázolás
– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy képregényszerűen
elmesélve)
– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével (képi, fotó,
videó vagy számítógépes feldolgozások)
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Tornyok, várak, paloták
– Épületábrázolás tusrajzzal
– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, struktúrájú,
textúrájú anyagokkal, tussal, páccal)
Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában
Színharmóniák
– Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, délben, szürkületben,
éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai programok használatával) –
Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, krétával, kevert
eljárással)
Környezetábrázolás – kép és valóság
– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése
– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel)
– A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése
– Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok)
– Öltözéktervezés
– A szín– és az anyagválasztás szerepe
– Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír és textilanyagok
felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás)
Képeskönyv
– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése
– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi
– Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés, kézírás
vágott hegyű tollal)
Mintakincs – A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése,
vázlatfüzetbe rajzolása
– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, különböző
léptékben– páros munka)
– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények felhasználásával (akvarell ceruza,
vízfestékek, sablonok,)
– Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá rendezése
– Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk létrehozása
(papírmetszet létrehozása)
–
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Arcképtár
– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, választott figurákkal)
– Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, tempera)
Fény– árnyék jelenségek
– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával
– Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására
– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból többféle bevilágítással
(közös, csoportos alkotás)
– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe hozása”
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény:
A tanuló ismerje:
– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait,
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, – a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív
folyamat részeit, – a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat.
Legyen képes:
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére,
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására,
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére,
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására,
– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására,
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, – egyéni
eszközhasználatra,
– a műalkotások értő befogadására,
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, – a legfontosabb baleset– és
munkavédelmi szabályok betartására.

4.1.6. 6. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.
– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.
– A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.
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– Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és iparművészeti,
médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára való képesség fejlesztése.
– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód finomítása.
– A képi műveltség bővítése.
Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok
A képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák
A stíluskorszakra jellemző előadásmódok
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai Eszközhasználati
és munkavédelmi szabályok
Feladatcsoportok
Történetábrázolás
Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy

–
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képregényszerűen elmesélve)
– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek
felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások)
Tornyok, várak, paloták
– Épületek belseje, bútorai
– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú
anyagokkal, tussal, páccal)
Színharmóniák
– Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai programok
használatával)
– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások)
Öltözék
– Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele
– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés,
varrás)
Kép és valóság
– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés
– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések)
– Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – és messzire távolodva
(grafit, szén, pittkréta)

Mintakincs
– Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe
– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, különböző
léptékben – páros munka)
– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, kagylómotívumok
felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok)
Arcképtár
– Arcképek díszes keretben
– Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera)
A tárgyak egyedi vonásai
–
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– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, installációk körében –
Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, különbözőségeik
felfedezése (ceruza, vízfesték)
A tárgyak összhangja
– Hangszerek
Klasszikus és saját megoldások
Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom részletmegoldások.
Pasztellkréta)
Vizsgamunka készítése
Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény:
A tanuló ismerje:
– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, – a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és
nyelvezetét, – a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, – a legfontosabb baleset és
munkavédelmi tudnivalókat.
Legyen képes:
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére,
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására,
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére,
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására,
– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására,
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, – egyéni
eszközhasználatra,
– a műalkotások értő befogadására,
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, – a legfontosabb baleset– és munkavédelmi
szabályok betartására.

–
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5. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN
A tanuló ismerje:
– a vizuális művészetek eszköztárát,
– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait,
– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit,
– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat,
– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, tárgyait, – a
legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes:
– az alkotói munka végig vitelére, a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, motívumgyűjtésre,
feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására,
– színtani ismereteinek felhasználására,
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására,
– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében,
– konzekvens munkák elkészítésére,
– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, – a legfontosabb baleset– és
munkavédelmi szabályok betartására.

6. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama: Vizuális
alkotó gyakorlat
– vizsgamunka bemutatása 15 perc
– helyszíni feladat megoldása 105 perc
A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó
gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai
jártasságát, tudását.
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A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze:
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon választott
technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
– tárgy, tárgyegyüttes,
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,
– szobor, térkonstrukció és variációi.
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyaggal és
technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
– tárgy,
– festészeti, grafikai alkotás,
– szobor, térkonstrukció
A vizsga értékelése
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai:

–
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esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte,
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,
– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése,
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság,
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség,
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, – az elkészült munka
egyedisége, összhangja.

7. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
TANESZKÖZÖK
Munkaasztalok, székek
Tároló polcok, szekrények, dobozok
Vizes blokk
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k)
Rajzbakok
Festő állványok
Mintázó állványok
Kéziszerszámok
Rajztechnikai eszközök
Rajz–, festő és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, vékony, vastag, és széles–
lapos ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó)
Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel
Fényképező, filmfelvevő eszközök
Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya Munkabiztonsági
berendezések

GRAFIKA FESTÉSZET TANSZAK
Tantárgyai:
Főtárgy
-

grafika és festészet műhelygyakorlat

Kötelező tárgy
- vizuális alkotó gyakorlat A/4-6. osztály
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1.

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT

A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek képessé
teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a
tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb
megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével.
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó
vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen
keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény
kialakítása.

1.1. 4. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.
– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb alkalmazása.
– A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása.
– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása.
– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése.
– Az önállóság kialakítása.
– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai
Vizuális kifejezés alapvető eszközei, szerepük
A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje
A fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetőségei
A tónus szerepe
A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása
A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt
A faktúra és textúra alakítás lehetőségei
Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív formák,
szabályosság–szabálytalanság)
Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája Az
anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei
Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei
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Az akvarell– és temperafestés eltérő technikai sajátosságai
A pasztellkép készítés technikája
Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, piktogram tervezése
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek
Feladatcsoportok
Vonal
– A vonal ritmust kifejező hatása
– A vonal karaktermegjelenítő szerepe
– A vonal pszichikai kifejezőereje
– Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal
– Vonal a festészetben és a grafikában
– Vonal a térben és képtárgyakon
– Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art
Szín
– Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok
– A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás)
– A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és szellemi tartalmakkal
A fény és a sötét differenciálódása
– A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák)
– Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel) – Tárgyak, terek és a fény kapcsolata
– Külső–belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, akusztikai analógiák felismerése,
létrehozása)
– A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy)
– A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben
Felületképzés
– Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel
– Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal) – Lavírozott tus, pác és
akvarell rajzok
– A gyors, könnyed festés technikája
– Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése, kísérletezések
Kifejezés, képalakítás
– Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív formák, szabályosság–
szabálytalanság)
– Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek
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Képalkotás
– Illusztráció készítése
– Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének hangsúlyozása
– Egyedi nyomtatással monotypia készítése
Tér – környezet
– A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek
– Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával
– Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hőtérképek)
– Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt tapasztalások, élmények
megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák segítségével
A betű és kép
– Jel (egyedi, saját jel)
– Betűkarakter, monogram
– Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése
– A kódextől a könyvnyomtatásig
– A nyomtatott írás és a kép használhatósága
– Miniatúrák, óriásképek
Műalkotások
– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása
– Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban
– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten
– Műalkotások a környezetünkben, galériákban
– Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
– a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait,
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát,
– a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit, helyi képviselőit, –
a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, – a legfontosabb
munkavédelmi tudnivalókat.
Legyen képes:
– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,
– a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós lehetőségek)
kifejezési szándék szerinti használatára,

321

– a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz, anyag nyomatok,
monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes technika) alkotásokat létrehozni,
– egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni, – képzőművészeti alkotásokon a
színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

1.2 5. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése.
– A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása.
– A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése.
– A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban.
– A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
A megvilágítás szerepe
A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei
A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok
A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe
A felületgazdagítás lehetőségei
A színperspektíva szerepe
A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje Variációk,
sorozatok készítése
Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása
Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása
A sablonnyomat, dombornyomat technikája
A linómetszés technikája
Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborító, plakát tervezése
Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai
Egyszerű akció, performance létrehozása
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek
Feladatcsoportok A
fény és a sötét
– Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, megjelenítése
– A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése
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– Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására
Kontrasztok
– Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy sorozatok, variációk
létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és a képzőművészet inspiráló hatására
– További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok segítségével
Kifejezés – karakterek
– Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése
– Emberek, hősök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és grafika eszközeivel –
Portrék, maszkok, jelmezek készítése
– Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal
– A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel
– Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag motívumokkal), dombornyomat,
tus– és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva
– Felületgazdagítási lehetőségek
– Dramatikus játék a kész alkotásokkal
Tér – környezet
– A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások
– Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel
– Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése
– Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása
– Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások
– A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső terének ábrázolása során
Írás – kép
– Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát készítése
– A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betű, tipográfia
– A betű, írás és kép szabad műfajú felhasználása
Szín
– „Szín–tér”, külső–belső terek színviszonyai
– Az illúziókeltés lehetőségei
– Színperspektíva
– Kompozíciós változatok a színkontrasztra
– A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése során
– Terek berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, textilekkel, lámpákkal –
Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között
Képalkotás
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– A gouache technikájának ismerete
– A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az anyag– és
eszközhasználat specifikumai
– Egydúcos linómetszet
– Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével
– Különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi alkotáshoz – Illusztráció
készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal (ecset– és tollrajz, gouache, linómetszet)
Műalkotások
– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása
– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban
– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten
– Műalkotások a környezetünkben, galériákban
– Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét,
– a különböző színviszonyok hatását,
– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. Legyen képes:
– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni,
– a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése során,
– alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket,
– véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

– 6. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése.
– A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése.
– A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése.
– A tudatos környezetformálás igényének kialakítása.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
A színmodulációk, lokál és valőr színek
A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai
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A túlzás, fokozás szerepe
Az egyensúly feltételei
Az átírás módjai
A dekoratív festészet sajátosságai
A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai
Többdúcos linómetszet létrehozása
Hidegtű vagy pusztatű technikája
Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek
Látványterv létrehozása
Akrilfestés gyakorlata
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek
Feladatcsoportok Képalkotás
– Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése (változás, kapcsolat,
szembenállás)
– Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában – Többdúcos
linómetszet készítése
– Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás
– Sorozat készítése amorf keretű linódúcokkal
– Hidegtű
– A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai
– Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet hagyó
eszközökkel
– A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával
– A magas– és a mélynyomás variálásának lehetőségei
Stílusvariációk, átiratok
– Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és egybeépítésük variációi
– Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások
– Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése
– Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata
– Művek összehasonlítása
Egyéni vizuális kifejezés
– Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai lehetőségek és a műfaji
sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések segítségével
– Folyamat – karakter – személyes idő kifejezési lehetőségei
– Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzítése – Improvizációk
és tervezett művek
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– Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések megjelenítése
festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon
Vizsgamunka
– Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy, képsorozat
készítése választott technikával és dokumentálása.
Műalkotások
– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása
– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban
– Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról és az anyagokról
– Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe
– A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten – Műalkotások
a környezetünkben, galériákban
– Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, – a tanult vizuális
kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, – a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós
lehetőségeit.
Legyen képes:
– különbséget tenni a magas– és mélynyomás között,
– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók alapján
különböző méretű variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni,
– munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni,
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, – véleményformálásra
műalkotásokkal kapcsolatban,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

2. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN
A tanuló ismerje:
– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait,
– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit,
– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait,
– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat
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– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát, – a
képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit,
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes:
– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,
– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra,
– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására,
– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára,
– a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára
– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, variációk és
illusztrációk készítésére,
– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési lehetőségeinek keresésére,
kísérletezésre, – esztétikus képi megjelenítésre,
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, – önálló véleményformálásra saját
és mások műveivel kapcsolatban,
– a munkavédelmi szabályok betartására.

3. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
A grafika és festészet műhelygyakorlat
– tervezés 40 perc
– tárgykészítés 140 perc
A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be
a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását.
A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet
műfajából. A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott
alkotás, amely lehet:
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– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció,
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat,
– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció.
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és
a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet
műfajából.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott
alkotás, amely lehet:
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás,
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat.
A vizsga értékelése
A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: –
tervezési, képalkotási készség,
– színhasználat, kompozíciós készség,
– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság,
– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása,
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, – az elkészült munka
összhangja.

A.) Feladatsor készítése napjaink grafikai törekvései témakörben
Rajzi, tervezési dokumentációval benyújtott alkotás, alkotások, melyek a második félévben készültek órai
keretek között, összeállított tematika szerint.

I. Kollázs készítése
A XX.sz. jelentős alkotásainak megismerésével, inspirációinak felhasználásával saját alkotások készítése
(Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Francis Picabia)
Feladat: 37-40 óra: Fotó, filmnegatív felhasználásával készített, gondolati tartalmat megjelenítő
alkotás létrehozása.
Feladat: 40-42: óra
Különböző textúrájú anyagok nyomataiból gyűjtemény összeállítása.
Feladat: 43-44: óra
A mikroszkopikus metszet beemelése az alkotásokba, annak továbbgondolásával kiegészített képalkotás.
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II. Áttunések és fátylak, rongydarabok és gyertyafolt, vagy hulladék grafikai elemek átlényegítése.

Feladat: 45-46. óra:
Tanulmányrajz beállított modell alapján
Feladat: 47-48. óra:
Fénymásolatok továbbépítése

Feladat: 49-50. óra:
Hulladék grafikai elemek átlényegítése

III. A művészettörténet során örök értékuvé vált alkotások új megközelítésben, új környezetben való
újraértelmezése.

Feladat: 51-52. óra:
Adott mű elemzése
Feladat: 53-54. óra:
Az adott mű fénymásolatának szétdarabolásával kompozíciós újrarendezés
Feladat: 55-56. óra:
Az újrarendezett anyag grafikai átírása

IV. A számítógépes grafika adta lehetőségekkel élve, felhasználásával önálló alkotás készítése

Feladat: 57-58. óra:
Rajzprogram alapismeretének bemutatása, próbarajzok készítése
Feladat: 59-62. Óra:
Rajzfilm animálása saját rajzok felhasználásával, vagy saját számítógépes grafikai alkotás létrehozása.
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V. A népművészet elemeinek, arányrendszerének, tisztaságának, játékos kedvének átemelése a mai
mondanivaló feldolgozására.

Feladat: 63-64. óra:
Kórósi református templom fa mennyezet kazettáinak elemzése
Feladat: 65-66. óra:
A megjelenített csillagképei és hozzá fűződő legendái, hagyományai grafikai megjelenítése
Feladat: 67-68. óra:
Sokszorosító grafikai eljárásban megjelenítve.

B.) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás
Feladat: Készíts kifejező illusztrációt adott irodalmi mű egy jelenetéhez, tervvázlat alapján, szabadon
választott technikával (egyedi vagy sokszorosító grafikai eljárással, eszközökkel az alábbi szempontok
szerint:
- Kompozíció - Formai megjelenítés - Kifejezés - Eszközhasználat - Felületképzés - Színhasználat
Méret: A/5 vagy A/4 Időtartam: 180 perc (rajzi tervezési feladat 50 perc, grafika készítés 130 perc)

A vizsga értékelése
Általános értékelési szempontok:
- Rajzi tervezői és alkotó, képesség
- Tartalomnak műfaji sajátosságoknak, esztétikai törvényszerűségeknek megfelelően ,
- A megtanult egyedi és sokszorosított grafikai ismeretek,
- Színelméleti alapismeretek, mutatkozzanak meg a vizsgamunkában.
- A kész munka összhatása

Érdemjegyek:
Jeles: Rajzi tervezői készség magasfokon jelenik meg.
Tartalomnak műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség kiváló. Egyedi
és sokszorosított grafikai ismereteket helyesen visszaad.
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Színelméleti alapismeretek tökéletesen tükröz. A
kész munka összhatása élményt nyújt.

Jó: Kisebb hibákkal, technikai kivitelezéssel megjelenő alkotások
Közepes: Nagyobb hibák jelentkeznek a átírói, és kifejezői elemekben, technikai és színelméleti ismeretek
alkalmazásában
Elégséges: Súlyos rajzi, tervezői,színérzékenységi, technikai alaphibák jelentkeznek. Az elkészült munka
esztétikailag hiányos, a kivitelezés igénytelen
Elégtelen: Az alapkövetelményeket nem teljesítette

4. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
TANESZKÖZÖK
Vizes blokk
Tároló szekrények
Munkaasztalok, székek
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k)
Gyűjtött tárgyak, drapériák
Fényképezőgép Filmfelvevő
Számítógép
Szoftverek
Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben)
Mobil lámpa
Rajztábla (A/3, A/2)
Vonalzók, olló, snitzer
Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés, különböző méretű
fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, szitafesték szitakeret, spakli, kormozó eszköz,
lemezvágó eszköz, lemezfogó
Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera Festőállvány
(továbbképző)
Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén)
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KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK
Tantárgyai:
Főtárgy
-

Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat

Kötelező tárgy
- Vizuális alkotó gyakorlat A/4-6. osztály

1. KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA MŰHELYGYAKORLAT
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A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kézműves tevékenységek
iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek átadása révén a környezettudatos magatartás,
az igényes kézműves tárgyalkotás képességének megalapozása. Célja továbbá a munkakultúra, a
feladattudatos, kitartó munkavégzés alapjainak elsajátítatása, azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek
a megalapozása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú feladat, alkotómunka
elvégzését. Mindezzel a környezet harmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének, az értékteremtés,
–megőrzés igényének kialakítása.
A műhelygyakorlat feladata a környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ széleskörű megismertetése, a
kézműves tevékenységek szerepének feltárása a mindennapi életben és a modern viszonyok közt. A hazai és
az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásain keresztül megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra
funkcionális területeit, a felhasználható anyagokat, tulajdonságaikat, az alkalmazott eszközöket,
használatukat, a készítési technikákat, az esztétikai törvényszerűségeket. Feladata emellett az ismeretek alkotó
jellegű alkalmazásának elsajátítatása, a múlt értékeinek a mai környezet– és tárgykultúrába való szerves
beépítési lehetőségeinek felismertetése. A hagyományok megismertetésével múltunk, népművészeti és
iparművészeti örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás–tudat mélyítése. Más korok és
népek környezet– és tárgykultúrájának megismertetésével a látásmód szélesítése, az empátia és a tolerancia
kialakítása. Tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül, a tárgy, a környezet és az ember
viszonyának felfedeztetése, a természethez, környezethez való kötődés mélyítése, a helyes felhasználói és
fogyasztói magatartásformák kialakítása. Az alkotói tevékenységen keresztül a manuális és konstruáló
képességek fejlesztése, az esztétikai érzékenység és ítélőképesség mélyítése, az önkifejezés, az
önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése. A környezet–és kézműves kultúra műhelymunka baleset– és
környezetvédelmi előírásainak megismertetése.
Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az alapfok és a továbbképző
évfolyamain egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtőmunkára, a rekonstruálás és az átírás metodikájára, a
kreativitásra. Az elsajátítandó elméleti és gyakorlati témakörök, tartalmak komplex szemlélettel, egymással
szintézisben lévő rendszert alkotva jeleníthetők meg a tanítás folyamatában. Az élményszerű
tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása érdekében javasolt könyvtár–, múzeum– és kiállítás–
látogatások beépítése a műhelymunkába.

1.1 Alapfokú évfolyamok
1.1.1. 4. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ területeinek bemutatása, a kézműves tevékenységek
szerepének feltárása. Irányított megfigyelések által élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.
–
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– A környezet– és kézműves kultúra műhely és a műhelymunka megismertetése.
– A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátíttatásával a manuális és konstruáló
képességek fejlesztése.
A felhasználható anyagok, az alakításukhoz szükséges eszközök megismertetése.
Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
Környezet és környezetkultúra, tárgy és tárgykultúra
Természetes és mesterséges környezet elemei, alkotói
Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgyak szerepe
Tárgyelemzés alapvető szempontjai
Ősi, kézműves és ipari tárgyformálás
A környezet– és kézműves kultúra műhelymunkájának alapjai
A kézműves tárgyalkotás alapanyagai: a növényi részek, a textilek, a papír, az agyag alapvető tulajdonságai,
alakításuk egyszerű technikái
A kézműves tárgyalkotás eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások A
tárgyalkotás alapvető fázisai
Környezetkultúra – természeti környezet, épített környezet: település, lakhely
Környezettervezés, az ember környezetalakító tevékenysége
A makett készítés alapjai
Ünnepi alkalmak
A mese világa
Feladatcsoportok
– A környezet– és kézműves kultúra műhely
– A környezet– és kézműves kultúra műhely berendezése
– Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok
– A műhelymunka rendje
– A műhelymunka alapvető magatartási és munkavédelmi szabályai
Tárgyalkotási ismeretek
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai
– A tervezés lépései
– Formák, színek kifejezőereje
– A tárgyalkotás alapvető fázisai
– A tárgyak harmóniája, esztétikája

–
–
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A kézművesség anyagai, technikái
– A környezet anyagai
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk – Textúrák és faktúrák
– A növényi részekből készíthető tárgytípusok. Egyszerű tárgyalkotási technikák – A textilből készíthető
tárgyak köre
– Textilfestés, mintázás nyomhagyási technikákkal
– Tárgykészítés a mintázott textilekkel
– Egyszerű fonástechnikák
Papír alkalmazása az alkotótevékenységben
Az agyag felhasználása a tárgyalkotásban
A lakhely és a lakáskultúra
– Összhangban a természettel: törzsi kultúrák, modern viszonyok
– Az épített környezet vizsgálata
– Településtípusok, a falu és a város sajátosságai
– Az épületek típusai funkcionalitásuk alapján
– Építészeti megoldások vizsgálata természeti népeknél, a népi kultúrában
– A lakhely funkciói, beosztás, alaprajz
– Az épületek és a külső terek kapcsolata, harmóniája. Parkok, udvarok, kertek
– Település makettek, épület makettek, külső terek tervezése, készítése
– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában
Alkalmak és szokások
– Az ünnepek megnyilvánulása a környezet– és tárgykultúrában
– Alkalmak, szereplők, helyszínek, díszletek, kellékek
– Tárgykészítés, környezetalakítás az ünnepekhez kapcsolódóan, a megismert anyagok felhasználásával
A mese
– A mese világa
– Mesehősök – jó és szép, rossz és csúf, fantázialények; jellegzetes helyszínek
– Típusok, karakterek megjelenítésének lehetőségei
– Babák, bábok és díszletek készítése
– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában
– Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
–
–
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– a környezetkultúra fő területeit, a tárgyalkotás szerepét,
– a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit,
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait,
– a környezet– és kézműves kultúra műhely berendezését, munkarendjét,
– a környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit,
– a lakhelyhez, a meséhez és az ünnepekhez kapcsolódó környezet és tárgykultúra alapvető sajátosságait.
Legyen képes:
– a megszerzett ismeretek alkalmazására,
– az anyagok élményszerű megtapasztalására,
– a megismert eszközök megfelelő használatára,
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

1.1.2. 5. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.
A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.

–
–
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– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés jelentőségének felismertetése.
Irányított megfigyelésekkel élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.
– A fa, a fonható szálas anyagok, az agyag és a fémek szerepének megismertetése a tárgyalkotásban egyszerű
technikák elsajátíttatásával.
– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú alkotómunka elvégzését
– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése.
Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe
A tárgyak esztétikai értéke, minősége
Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon
Használati és díszfunkció
Kézműves mesterségek: az agyag–, a famunkák, a fonható szálas anyagok, vesszőmunkák és a fémművesség
alapjai
Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek
A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
A tárgyalkotás alapvető fázisai
Az ember és környezete. A környezetalakítás jelentősége. Középületek, a családi környezet és a háztartás
Lakáskultúra, lakberendezés
Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a
művészettörténetben
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben A
tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában
Feladatcsoportok
Tárgyalkotási ismeretek
– A tárgyak formája és funkciója
– A tervezés lépései, fontosabb szempontjai (szerkezeti megoldások)
– Az anyag– és technika választás szempontjai
– Tárgyalkotási műveletek: előkészítő műveletek, a tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő és
utómunkálatok
A kézművesség anyagai, technikái
Agyagművesség
– Az agyag felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai
– Az agyag tulajdonságai, formálhatósága, alakíthatósága
–
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– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései
– Az agyagmunka eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (tapasztás, formába rakás, felrakás, nyomhagyási technikák,
rátét)
Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával
Faművesség, fonható szálas anyagok, vesszőmunkák
– A fa, a vessző és a fonható szálas anyagok felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai
– A fa, a vessző és a fonható szálas anyagok tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk
– A megmunkálás eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
– Választott anyag egyszerű tárgyalkotási, összeállítási és díszítési technikái (sodrás, fonás, toldás, darabolás,
vájás, csiszolás, kötözött, ragasztott – összeállítások, festés, pácolás, karcolás, ékrovás)
– Tárgyalkotás választott anyag és technika alkalmazásával
Fémművesség
– A fémek felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai
– A fémművesek jellegzetes tárgyalkotási és díszítési technikái
– A fémek alapvető tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk
– A fémműves munka eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (darabolás, hajlítás, domborítás, trébelés, poncolás)
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával
Lakhely, lakáskultúra, berendezés
– Az épület szerepe, jellege és berendezése közti összefüggések
– Középületek, lakóházak. Külső megjelenés, belső terek, berendezés
– A lakáskultúra elemei, összetevői
– A tárgyak információhordozó szerepe
– A lakberendezés szempontjai
– Bútortípusok, a bútortörténet érdekességei
– A berendezési tárgyak, bútorok mint jelképek
– Környezettervezés, makett készítés, tárgyalkotás a megismert anyagok és technikák alkalmazásával –
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját,
– az agyag, a fa, a vessző, a fonható szálas anyagok és a fém felhasználási lehetőségeit,
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait,
– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait,
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– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, – a lakáskultúra, a lakberendezés
alapjait, Legyen képes:
– a megszerzett ismeretek alkalmazására,
– az anyagok élményszerű megtapasztalására,
– a megismert eszközök megfelelő használatára,
– az önálló tárgyalkotásra,
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján,
– a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére és megfogalmazására,
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

1.1.3. 6. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.
– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés, valamint az újrahasznosítás
jelentőségének felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása. – A
textil, a nemez, a bőr szerepének megismertetése a tárgyalkotásban egyszerű technikák elsajátíttatásával.
– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú alkotómunka elvégzését
– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó
munkavégzés alapjainak kialakítása.
Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe
A tárgyelemzés szempontjai. A tárgyak esztétikai értéke, minősége
Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon
Használati és díszfunkció, reprezentáció
Újrahasznosítás
Kézműves mesterségek: a textil, nemez és bőrmunkák alapjai
Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek
A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások A
tárgyalkotás alapvető fázisai
Az ember és környezete. Életmód és tárgykultúra, lakhely és munkakörnyezet
Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a lakáskultúrában
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Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a
művészettörténetben
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben A
tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában

Feladatcsoportok
Tárgyalkotási ismeretek
– A forma funkció és a díszítés összefüggései
– A tervezés lépései, szempontjai
– Az anyag– és technika választás szempontjai, az anyaghasználat és a technika összefüggései – Az anyagok
kombinálásának lehetőségei
– Tárgyalkotási műveletek az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében: előkészítő műveletek,
tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő és utómunkálatok
A kézművesség anyagai, technikái
Textilmunkák
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–
A textil felhasználási területei
– A textil munkák alapanyagai, tulajdonságaik, alakíthatóságuk
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései
– A textilmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák, a szövés alapjai, egyszerű öltéstípusok,
hímzéstechnikák
– A szabás alapvető ismeretei, egyszerű összeállítási módok
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával
Nemez
– A nemez felhasználási területei
– A gyapjú tulajdonságai, alakíthatósága
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései
– A nemezkészítés anyagai, eszközei
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával

A bőr
– A bőr felhasználási területei
– A bőr tulajdonságai, alakíthatósága
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései
– A bőrmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák bőrszállal, díszítés nyomhagyással
(poncolással, csontozással), lyukasztással
– Egyszerű lyukasztott, fűzött összeállítások
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával
Az újrahasznosítás
– Fogyasztói társadalom, felhasználói és fogyasztói magatartás
– Az újrahasznosítás fogalma, jelentősége a tárgykultúra területén
– Az anyagok újrahasznosítási lehetőségei
– A tárgyak újrahasznosítása, funkcióváltás
– Újrahasznosítási feladatok a megismert tárgytípusokhoz és anyagféleségekhez kapcsolódóan

Életmód
– A környezet, az életmód és a tárgykultúra kapcsolata
– Jellegzetes munkatevékenységek
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–
– A munkakörnyezet jellemzői.
Munkaeszközök készítése

Környezettervezés

munkatevékenységekkel

kapcsolatban

–

– Munkafolyamatok megjelenítése ismert anyagok és technikák alkalmazásával
A lakáskultúra– ünnepi alkalmak
– Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a tárgykultúrában
A terítés kultúrája, a teríték elemei és a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus értelmezések
– Használati és díszfunkcióval rendelkező tárgyak, díszítési lehetőségek
– Ünnepi környezet alakítása, tervezése
– Ismert és új anyagok, technikák felhasználása az ünnepi alkalmak, a terítés kultúrája témaköréhez
kapcsolódó tárgyalkotásban
Vizsgamunka készítése
– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. Dokumentálás –
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját,
– a textil, a nemez, a bőr felhasználási területeit,
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, díszítési lehetőségeit,
– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait,
– az újrahasznosítás szerepét, lehetőségeit,
– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét,
– a lakáskultúra alapjait, az ünnepek megnyilvánulási lehetőségeit a környezet– és tárgykultúrában, – a
tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit.
Legyen képes:
– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez,
– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,
– az anyagok élményszerű megtapasztalására,
– a megismert eszközök megfelelő használatára,
– az önálló tárgyalkotásra,
– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni,
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján,
– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és
megfogalmazására,
– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények alapján,
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.
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2. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE
UTÁN
A tanuló ismerje:
– az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevőit, a környezetkultúra fő területeit,
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, anyagfajtáit és díszítési lehetőségeit,
– az alapanyagok felhasználási lehetőségeit,
– az anyag és formaalakítás módjait,
– a tárgyalkotás, az újrahasznosítás lehetőségeit, fontosabb szempontjait,
– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét,
a környezetkultúra és kézművesség legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit.
A tanuló legyen képes:
– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez,
– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,
– az anyagok élményszerű megtapasztalására,
– a megismert eszközök megfelelő használatára,
– az önálló tárgyalkotásra, funkcionális, vagy gondolati tartalmat kifejező termék létrehozására,
– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni,
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján,
– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és
megfogalmazására,
– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények alapján,
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

3. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat
– tervezés 30 perc –
tárgykészítés 150 perc
A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgy– és
környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
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formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség hagyományos anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a
tanuló környezet és kézműves kultúra területén megszerzett jártasságát, szakmai tudását.
A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezet és kézműves
tárgykultúra témaköréből.
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított– tervezési munka alapján, szabadon választott
anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
– meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje,
– használati vagy ajándéktárgy,
– játék,
– környezet– és lakáskultúra eleme.
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.
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B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet vagy kézműves kultúra műfajából.
Az intézmény által meghatározott feladat a tanuló által készítetett tervvázlat alapján, természetes vagy egyéb
anyagból szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: – használati tárgy, –
ajándéktárgy,
– játék.
A vizsga értékelése
– környezettervező képesség,
– tárgytervező képesség,
– formaalkotó és díszítményképző készség,
– anyag– és eszközhasználati ismeret, jártasság,
– kézműves alapismeret,
– a műfaji konvenciók, sajátosságok megfelelő alkalmazása,
– a vizsgamunka összhatása.

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÉZMŰVES MŰHELYGYAKORLAT
/ FELADATSOR
Összeállított tematika szerint készített alkotások tervezési dokumentációval együtt, melyek a tanév második
félévében, órai keretek között készülnek

I. Csomagolás, könyvkötés
33-36 óra
A csomagolás szerepe, az áru védelme, tárolhatósága, szállíthatósága
A csomagolás, mint információhordozó, mint esztétikai élmény
A csomagolásművészet
Csomagolásfajták: zacskó- és tasakfélék (sima, redős, redős-talpas) zsákok, dobozok (kartondoboz, hullámdoboz)
Könyvkötés.
37-38 óra
Történeti áttekintés: példák megismerése a különböző korokból. A könyv részei. A könyvkötéshez
használatos anyagok eszközök, szerszámok. Látogatás a nyomdában. Laprögzítő eljárások kipróbálása,
az előnyök és hátrányok megtapasztalása. 39-40 óra
Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása: a folyóiratok előkészítése a kötéshez. Előzék és fűzés. Könyvtest
készítése. A tábla és gerinclemez kiszabása. A könyvtest behelyezése a táblába 41-44 óra
Művészkönyv készítése. Egyediségre törekvés a bizarrság kizárása nélkül.
Az érzelmek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek megválasztása.
Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása.
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II. Papírmakett, mobil, modell készítése
45-46 óra
Makett, a modell és a mobil közös és eltérő ismérvei
Szerepük a tervezési folyamatban ( művészet, ipar)
A természeti formák szerepe a formatervezés szempontjából
Formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés
A megértést, megjelenítést segítő eljárások alkalmazása
47-50 óra
A makett, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezet tervezés, személyes élmények, a
fantáziavilág kivetítésével. Meglévő épületek makettezése különböző módszerekkel. Mértani testekre
bontás, majd testcsoporttá építés egyetlen összetett testként szemlélve. Az épület, épületcsoport
környezetbe illesztése, annak szimbolikus megjelenése 51-54 óra
Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján 55-56
óra
Egy szabadon választott szerkezet modellezése

III. A papírművészet megjelenése, megismerése
57-60 óra
Különböző korok papírművészetének áttekintése
Korunk hazai és külföldi alkotóinak, műveinek megismerése.
A művek elemzése érzelmi, esztétikai technikai szempontból
Dekollázs technikák: égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás 61-64
óra
Az elméletben megismert technikák alkalmazása fakturák, reliefek, szobrok alkotásában. Fakturák, reliefek
létrehozása kollázs és dekollázs technikával Hangulatok érzelmek kifejezése fakturákkal 65-66 óra
Történet elmesélése figurális domborművön.
67-68 óra Domborművek létrehozása
dekoratív céllal.

B/ FELADATSOR Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tárgy
Készíts díszített tolltartót színes tervvázlat alapján, a szabadon választott technikák bármelyikével. A színes tervvázlathoz használható technikák: akvarellfesték, pasztellkréta
- A tárgykészítéshez rendelkezésre álló technikák: agyag, papír, (textil,) bőr.
A tárgy tervezésénél a funkció és forma egységére és esztétikumára különösen nagy hangsúlyt fektess!
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A vizsga időtartama Tervezési feladat: 30 perc Tárgykészítés: 150 perc

A vizsga értékelése a kézműves tárgy kivitelezése
A feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte

2 pont

A feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan
feladatot teljesen félreértette

1 pont A
0 pont

A tárgy a funkciónak megfelelő
tárgy a funkciónak nem teljesen megfelelő
tárgy a funkciónak nem megfelelő

2 pont A
1 pont A
0 pont

A tervrajz és a tárgy arányai egymásnak megfelelőek
A tervrajz és a tárgy arányai egymásnak nem teljesen megfelelő
hibás arányok

2 pont
1 pont Teljesen
0 pont

A tárgy formaalkotása és díszítményképzése technikailag kifogástalan
A tárgy formaalkotása vagy díszítményképzése technikailag csak kevéssé jellemző

2 pont
1 pont

Érzéketlen, kezdetleges munka

0 pont

Tisztában van az anyag és eszközhasználat alapvető szabályaival
Az anyag és eszközhasználat alkalmazásában kissé bizonytalan
tisztában az anyag és eszközhasználat alapvető szabályaival

2 pont
1 pont Nincs
0 pont

Környezetalakító készsége kiválóan megnyilvánul munkájában

2 pont

Környezetalakító készsége kevéssé fedezhető fel az elkészített tárgyon
készsége egyáltalán nem meggyőző
0 pont

1 pont Környezetalakító

Tárgya kitűnő koncentráló képességről tanúskodik
Figyelme nem egyenletes
feladat nyilvánvalóan nem kötötte le figyelmét
rajz „befejezettségi” szintje alapján)

2 pont
1 pont A
0 pont (a

Az alkalmazott technikát magas színvonalon alkalmazta

2 pont

Nem kellően jártas a technika alkalmazásában
járatlan az alkalmazott technikában

1 pont Teljesen
0 pont

Összbenyomás
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Hatásos, esztétikus, jó benyomást keltő munka
értékei de az összhatás mégsem teljesen meggyőző

2 pont Vannak
1 pont

Tárgyalkotás pontszámai maximum 18 pont

A vizsga értékelése a kézműves tárgy tervezése

A feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte
A feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan
feladatot teljesen félreértette
A rajza jól komponált, az adott felületet jól kihasználta
Rajzának kompozíciója nem teljesen megfelelő
figyelmetlen rosszul komponált rajz

2 pont
1 pont A
0 pont
2 pont
1 pont Esetleges
0 pont

Rajzán a tárgyak belső arányait egymáshoz való viszonyát pontosan visszaadta 2 pont
A tárgyak belső arányai vagy egymáshoz való viszonya nem teljesen megfelelő 1 pont
Teljesen hibás arányok
0 pont
A tárgyak formáját és térbeliségét, vizuális minőségeit kitűnően érzékeltette
A formák a térbeliség érzékeltetése csak kevéssé jellemző
kezdetleges rajz
0 pont
Tisztában van a vonalperspektíva alapvető szabályaival
A vonalperspektíva alkalmazásában kissé bizonytalan
tisztában a vonalperspektíva lényegével
A rajzi megjelenítő eszközöket (vonal, tónus) helyesen alkalmazza

2 pont
1 pont Érzéketlen,

2 pont
1 pont Nincs
0 pont
2 pont

A megjelenítő eszközök alkalmazásában nem kellően gyakorlott
megjelenítő eszközök alkalmazásában nincs tisztában

1 pont A
0 pont

Rajza kitűnő koncentráló képességről tanúskodik
Figyelme nem egyenletes
feladat nyilvánvalóan nem kötötte le figyelmét
rajz „befejezettségi” szintje alapján)

2 pont
1 pont A
0 pont (a

Az alkalmazott technikát magas színvonalon alkalmazta

2 pont
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Nem kellően jártas a technika alkalmazásában
járatlan az alkalmazott technikában

1 pont Teljesen
0 pont

Összbenyomás
Hatásos, jó benyomást keltő munka

2 pont

Vannak értékei de az összkép mégsem teljesen meggyőző

1 pont

Színes tervvázlat pontszáma maximum 18 pont
Összes pontszám 36 pont

Jeles (5): 36-32 pont
Jó (4): 31-29 pont
Közepes (3): 28-25 pont
Elégséges (2): 24-18 pont
Elégtelen (1): 17-0 pont

4. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
TANESZKÖZÖK
Munkaasztalok
Tároló szekrények
Vizesblokk
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k)
Kemence
Tűzhely vagy főzőlap
Varrógép
Vasaló, vasalóállvány
Fényképezőgép
Festésre alkalmas edények
Műanyag tálak, kád
Kézi korong
Mintázó eszközök agyagmunkához
Szövőkeret
Madzagszövő tábla
Rámák, keretek
Vágólap
Ollók
Kések
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Fűrészek
Kalapácsok
Fogók
Reszelők, csiszolók
Asztali satuk, pillanatszorítók
Bőröző satu
Árak
Textil– és bőrvarró tűk
Lyukasztók
Mintázó és poncoló vasak
Vonalzók
Körzők
Ecsetek Munkavédelmi
eszközök

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK
Tantárgyai:
Főtárgy
-

szobrászat és kerámia műhelygyakorlat

Kötelező tárgy
- vizuális alkotó gyakorlat A/4-6. osztály

1. SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA MŰHELYGYAKORLAT
A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális műveltség megalapozása,
fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása, melyek képessé teszik a tanulót
térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi,
színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű
alkotómunkára, az igényes plasztikai tárgyalkotásra.
A műhelygyakorlat feladata a szobrászat és kerámia műfaji sajátosságainak megismertetése, a feladatok
megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és eszközismeret,
eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező készségek, képességek kialakítása.
A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások kivitelezési módjának és azok
alkalmazási területének, valamint a szobrász és kerámia műterem felszerelésének megismertetése.
A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatának megtanítása, kéziszerszámok
készítése.
A kreatív feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig.
A klasszikus szobrászat és kerámia formai megoldásainak és az azoktól való elszakadás lehetőségeinek bemutatása.
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1.1. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK

1.1.2. 4. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése
– Az alapvető szobrászati és kerámiatörténeti, valamint technikai tudnivalók megismertetése.
– A szobrász és kerámia tárgykészítési technikák alkalmazásában való jártasság kialakítása
– Egyszerű mintázó szerszámok elkészítése
– Egyszerű felrakott és díszített edények készítése
– Az alapvető mintázási ismeretekhez szükséges készségek kialakítása és fejlesztése
Tananyag Szobrászat
kerámia ismeretek

és

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti ismeretek
Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban
Az agyag legfontosabb jellemzői, kezelése, alakítási lehetőségei
Kerámiatárgy készítésének fázisai, formaadás, engobozás, mázazás munkarendje Baleset–,
munka– és környezetvédelmi ismeretek
Feladatcsoportok
Ismerkedés a szobrász és kerámiaműhellyel
– A szerszámok bemutatása, megnevezése
– Agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint plasztikus anyagok – összehasonlítása
– Egyszerű organikus formák mintázása
– Állatfigurák mintázása
Pozitív–negatív formák megismerése és formálása
– Faktúragyűjtés, apró természeti formákról (nyomatok készítése) gipsznegatív öntése
– Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban, megőrzésük: terrakottában, gipszben
– Monogrampecsét faragása

Felületdíszítés színekkel
– Masszagyúrás, lapsodrás, kerek és négyzetes síkfelület tagolása engobbal
– Színes agyagok
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– Színes masszák készítése földfestékekkel,
– Ritmusgyakorlatok – ékszerkészítés
Plasztikai élménygyűjtés –
Múzeumlátogatás
Szabadon formálható kerámia
– Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése
Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok
– Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész–egész viszonya, pozitív–negatív formák –
Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak
– Relief készítése
Állatábrázolás a különböző művészeti korokban
– Múzeum– és könyvtárlátogatás
– Állatrajzolás után mintázás: arányérzék fejlesztő gyakorlat
– Kicsinyítés–nagyítás
– Domborműmintázás agyagból
– Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal
– Üregelt körplasztika készítése
– Anyagválasztás – agyag, fa, gipsz
– Mintázófa és szobrászgyűrű készítése
– Mintázás pozitív–negatív plasztikai elemekkel
– Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottáról
– Gipszformába préseléssel sokszorosítás
– A relief tagolása festéssel, engobozással
Pozitív, negatív, relief készítése
– Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés
– Negatív ellenpár készítése
Edénykészítés
– Szabadformálású és felrakott edények készítése
– Különféle marokedény készítése, azok díszítése nyomhagyással
– Formára vagy formába rakott intarziaedény
– Kézi korongon történő edényfelrakás
– Értékelés és kiállítás rendezés
– Az év során készített tárgyak közös értékelése, a szaktanár irányításával
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– Ismerkedés a kiállítás rendezéssel
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.
Legyen képes:
– alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat.
– egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni.
elképzeléseit, agyagban és gipszben.

– életkorának megfelelő szinten megjeleníteni

1,1.3. 5. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése
– Az alapvető mintázási és edénykészítési technikák alkalmazása
– A megismert tárgyalkotó eljárás gyakoroltatása, hogy ép tárgyat tudjon létrehozni.
– Minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítése és használata – A plasztilinnel, gipsszel, agyaggal való
bánásmód elsajátíttatása – Kisebb feladatok önálló megoldására való felkészítés.
– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.
Tananyag
Szobrászat és kerámia ismeretek
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti ismeretek
Relief és körplasztika
A kerámiaégetésben rejlő lehetőségek
A máz, mint védőréteg és színezőanyag
A gipsz, mint átmeneti, és mint végleges anyag
Szögletes formák összeépítése, vetemedés, zsugorodás
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek
Feladatcsoportok
Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok
Pénzérmék, plakettek mintázása
– Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből
– Gipszforma vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés
– Gipsz pozitív öntése, retusálása
Az építészet és a társművészetek kapcsolata
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– Szobrok a közterületeken
– Makettek készítése
– Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból
– Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése
Műterem– és gyárlátogatás
– Szobrászművész munka közben
– Üzemlátogatás kerámiagyárban: gipszműhely, nyersgyártó–formázó műhely, festőműhelyek, különböző hőfokon
üzemeltetett kemencék és a kész termékek megtekintése
Felületalakítás
– Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen
– Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás ...)
Edénykészítés
– Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával
Korongozás
– Egyszerű alapformák, azok díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával
Értékelés és kiállítás rendezés
– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.
Legyen képes:
– a megismert tárgyalakítási eljárás birtokában ép tárgyat létrehozni.
– minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére.
– mintázni és formázni plasztilinnel, gipsszel, agyaggal. – kisebb feladatok önálló megoldására. – tanári vezetéssel
bonyolultabb feladatok elkészítésére.

1.1.4. 6. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése
– Különböző alapszintű tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása
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– Az önálló megoldási készség kialakítása, különböző plasztikai feladatok (dombormű, körplasztika) megoldásával
– Az alapfogások elsajátíttatása, kisebb hengeres formák korongozásának megtanítása és gyakoroltatása – Az
edényformálás és a mázak használatában való jártasság kialakítása
Tananyag
Szobrászat és kerámia ismeretek
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti
ismeretek Képzési lehetőségek megismerése: iskolalátogatás művészeti szakközépiskolában
Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász, szobrászművész, keramikusművész
Műterem látogatás szobrász– és keramikusművésznél
Alacsony– és magastűzű masszák és azok mázazása, égetése
Oxidáló és redukáló égetés, kemencék
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek
Feladatcsoportok
Szobrászat–kerámia gyakorlatok
– Egyszerű körplasztikák pozitív–negatív öntése
Portré mintázása
– Vázra épített portré mintázása agyagból
– A kész fejről 2 feles gipszforma vétel–tanári segítséggel
– A kiüregelt, kiszáradt agyagfej égetése terrakottára
– A kiégetett agyagfej patinázása tanári segítséggel
Drót és faelemekkel térkompozíció készítése
– Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása
Anyaggyűjtés
– Edényformák rajzolása, díszítmények másolása, elemzése
Korongozás
– Egyszerű hengeres formák fölhúzása, a felület tagolása engobbal
– Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással
– Fenékszög esztergálása – Fedő kialakítása
Fülezés
– Fülhúzás, felragasztás
Mázas edénykészítés
– Mázazási, kemencerakási gyakorlatok – Az égetés figyelemmel kísérése Értékelés és kiállítás rendezés
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– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása
– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.
– alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat.
Legyen képes:
– önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika).
– kisebb hengeres formát korongozni
Legyen jártassága az edényformálásban és a mázak használatában

2.

KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN

A tanuló ismerje:
– a szobrászat– és a kerámiatörténet fontosabb állomásait, eredményeit,
– a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, és azok készítőit,
– a szobor– és kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, felhasználási területét, a készítés
technikáját,
– a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket,
– a balesetvédelmi szabályokat, – a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes:
– az anyagismeret birtokában a célnak legmegfelelőbb eljárást alkalmazni,
– életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába,
– a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni,
– a tárgyakat, az anyag–funkció–forma szempontjai szerint értelmezni,
– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni,
– különféle edénykészítési technikákat alkalmazni,
– igényesen megoldani a kreatív feladatokat, az elképzeléseket a tervtől a kész munkáig,
– saját munkáit elemző módon értékelni, rendszerezni, dokumentálni,
– a helyes munkamenetet, munkavédelmi szabályokat következetesen betartani, – együttműködni a munkafolyamat
résztvevőivel.
A tanuló rendelkezzen:
– a plasztikai formálás készségével,
– saját és más munkájának szóbeli, közösség előtti értékelésének képességével.
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3.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
– tervezés 40 perc
– tárgykészítés 140 perc
A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
plasztikai alkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a szobrászat és kerámiaművészet, anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított tárgy mutassa be a
tanuló szobrászati–, kerámiatechnikai jártasságát, tudását.
A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia
műfajából. A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján elkészített
alkotás, amely lehet:
– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából, vagy bármely más
anyagból,
– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, – drótból,
fából, hungarocellből, vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika, – felrakással,
korongolással vagy egyéb technikával készült tárgy, tárgycsoport.
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és
a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia
műfajából.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb szobrászati anyagból,
szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
– figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,
– korongozott vagy más technikával készített edény, – a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások
valamelyikével, vagy ötvözésével készült plasztika.
A vizsga értékelése
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság,
– a szobrászat és kerámia alapvető technikáinak ismerete, gyakorlati alkalmazása,
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség,
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– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása és használata,
– az elkészült munka összhangja.
KERÁMIA ALAPVIZSGA FELADATAI
A) FELADATSOR KÉSZÍTÉSE AGYAGEDÉNY TÉMAKÖRBEN
Rajzi, tervezési (esetleg fázisfotó) dokumentációval benyújtott alkotás, mely a második félévben készül tanórai
keretek között, összeállított tematikájú feladatok szerint.
1. EDÉNYTANULMÁNYOK

KÉSZÍTÉSE (37-44.ó.)

Feladat: (37-38.ó.)
Edényábrázolások a különböző történelmi korokban. Gyűjtés a népművészet, az iparművészet és a képzőművészet
formái alapján az őskortól napjainkig.
Ajánlott: - Csupor István: Fazekas könyv
-

pausz papír, ceruza vázlatok A/4-es méretben

Feladat: (39-40.ó.)
Választott edényforma felnagyítása, látványrajz készítése, tónusokkal, ellipszisekkel, fekete fotókartonra, fehér
v. színes ceruzával, vagy rajzlapra grafittal.
Feladat: (41-42.ó.)
Dombormű készítése az adott edényformából (szimmetria, plaszticitás, pontos kortúrok)
Feladat: (43-44.ó.)
Az agyagdombormű befejezése, esetleg kis formavázlat, kézzel, vagy korongon.
2. A VIZSGAMUNKA TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE (45-64.ó.)
Feladat: (45-46.ó.)
Saját edény megtervezése, esetleg füllel és v. fedéllel. A/4-es papíron ceruza vázlatok készítése.
Feladat: (47-48.ó.)
A kiválasztott vázlat alapján látványterv tónussal.
Feladat: (49-50.ó.)
Méretezés hosszmetszeti rajzon vonalzóval, A/4-es vagy A/3-as méretben. A vizsgaedény mérete érjen el legalább
30 cm magasságot (korongozott edény 20 cm)
Feladat: (51-52.ó.)
A megkezdett edény elkezdése agyagból, gyűrűs felrakással, esetleg korongozással. Ajánlott
eszközök: mintázófa, ütögető léc, citling, vágódrót, nejlon
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Feladat: (53-60.ó.)
A gyűrűs felrakás folytatása, órák között légmentes letakarás.
Feladat: (61-62.ó.) Befejezés, a formának peremmel való lezárása, esetleg fülezés, v. fedél készítése. Végső
formai igazítások.
Feladat: (63-44.ó.)
Motívum esetleges belekarcolása vagy rámintázása bőr kemény állapotban. A kész munka kitakarása, szárítása.
3. MÁZAZÁS, ÖSSZEGZÉS (65-68.ó.)
Feladat: (65-66.ó.)
Amíg a tárgy szárítása és zsengélése zajlik, az elkészült rajzi munkák válogatása, rendszerezése, paszpartúzása
történik a vizsgához.
Feladat: (67-68.ó.)
Az edényhez illő máz kiválasztása, és felhordása (ecsettel). A megfelelő motívum elhelyezése tárgyakon.
B) AZ ALAPVIZSGA HELYSZÍNÉN ÉS IDEJE ALATT, ÖNÁLLÓAN KÉSZÍTETT MUNKA
Feladat: A második félévben tervezett edény vagy tárgy, gyűrűs felrakással vagy korongozással történő
elkészítése agyagból.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a következőkre:
• technikai összedolgozás
• méretarányosság
• a forma szimmetriája és feszessége
• eszközhasználat
• felületképzés
Időtartam: max.180 perc
A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE
Általános értékelési szempontok:
formaérzék
• tervező, megoldó készség
• rajzi megjelenítés
• kreativitás, manuális érzék
• technikák és különböző eszközök megfelelő használatának képessége
Érdemjegyek:
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Jeles (5)
Munkájában megmutatkozik kiemelkedő kompozíciós és formaérzéke, valamint az adott technikában
való jártassága. Esztétikailag igényes kivitelezés jellemzi a befejezett munkát. A választott technikát a
készített eszközökre tökéletesen, változatosan alkalmazza.
Jó (4)
Munkája általános értékű, kisebb plasztikai hibákkal, technikai kivitelezése kifogástalan.
Közepes (3)
A tanuló munkáiban rendszertelenség, hullámzó teljesítmény látszik. Nagyobb problémák jelentkeznek a forma
alkotásában, komponálásban, a technikai kivitelezésben egyaránt.
Elégséges (2)
Súlyos formai, technikai alaphibák jelentkeznek. Az elkészült munka esztétikailag hiányos, kivitelezése
igénytelen.
Elégtelen (1) Az alapkövetelményeket
nem teljesítette.

4. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
TANESZKÖZÖK
Mintázó állványok
Mintázó szerszámok
Faragó szerszámok (gipszhez, fához, kőhöz)
Kéziszerszámok különböző segédanyagok megmunkálásához
Munkaasztalok Agyagos
láda
Korong (láb–, gépi, kézi korongok)
Kemence (fatüzelésű, elektromos, gáz–, vagy olajfűtésű)
Kemence tartozékok
Hőfokmérő–, szabályozó műszer
Szárítóberendezés vagy szárítópolc
Keverő és tároló edények
Kéziszerszámok, festékező, mázazó eszközök
Kisgépek
Tároló szekrények
Mérőeszközök
Gipszműhely–felszerelések, gipszformák
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Vizes blokk
Egyéni védőfelszerelések
Munkabiztonsági berendezések
Környezetvédelmi berendezések

SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZET
1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI
ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott
követelmények teljesítésével történő képesség- és készségfejlesztésen, tehetséggondozáson van. A tananyag
a színművészeti–bábművészeti műveltség megalapozásához elengedhetetlenül szükséges, alapvető
tartalmakat foglalja magában. A tananyag eszköz a tanulók értelmi és érzelmi képességeinek,
kifejezőkészségének fejlesztésében, követelményei a tanuló életkori fejlődési jellemzőihez igazodnak,
feldolgozása gyermekközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával történik. Önálló gondolkodásra,
problémamegoldásra, cselekvésre, alkotásra, közösségben történő tevékenységre, nyitottságra, a különböző
kultúrák értékinek megismerésére, elfogadására ösztönöz.
Célok:
képesség- és készségfejlesztés, valamint személyiségformálás a dráma és színjáték
eszközeivel; az önkifejezés lehetőségének biztosítása; az önértékelés, elfogadás fejlesztése;
a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése;
az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez;
a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra nevelés;
esztétikai nevelés, ízlésformálás.
Feladatok: az egyéni képességekhez igazodó oktatás
biztosítása;
a tanuló érdeklődésére, a tanár és a pedagógus közös tevékenységére, együttműködésére épülő oktatás
megszervezése;
problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönzés; a
színház és a társművészetek élményszerű megismertetése; a
tanuló verbális és nem verbális kifejező készletének gazdagítása;
alkotásra ösztönzés; a tehetségek felismerése, tehetséggondozás;
felkészítés szakirányú továbbtanulásra.
Eszközök, eljárások: a mindennapi élethez kötődő témák feldolgozása; problémamegoldásra, az
összefüggések feltárására ösztönző feladatokra épülő tananyag-feldolgozás; a céloknak és
feladatoknak megfelelő kidolgozott pedagógiai módszerek (pl.: drámapedagógia, színházpedagógia)
alkalmazása, illetve új módszerek kifejlesztése;
hatékony tanulási módok alkalmazása (kooperatív tanulás, játékos tanulás, cselekvő tanulás
stb.); gazdagítás, mélyítés, gyorsítás; versenyeztetés; alkotótáborok szervezése; kiállítás-,

361

hangverseny- és színházlátogatások szervezése, a látottak megbeszélése; színpadi produkciók
létrehozása.
2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, biztosítja a tanulás
személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és
irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a színművészetben megjelennek. A
művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a
legértékesebb emberi alapképesség.
A színházi alkotómunka hatékony eszköze a személyiségfejlesztésnek: különösen a kamasz, majd ifjúkorba
lépő fiatalok személyiségének kialakulásához, gazdagításához, énképének, önismeretének fejlesztéséhez,
önmeghatározásához, érzelmei kifejezéséhez, gondolatai megfogalmazásához, az önkifejezéshez járul hozzá.
A színjátékoktatásban alkalmazható tevékenységformák a személyiségfejlődés rendkívül érzékeny, fontos, és
meghatározó szakaszában nyújtanak közösségi élményt, adnak hiteles – az önértékelést segítő – visszajelzést
a csoporttagoknak. Ebben az életkorban egyén és közösség, belső és külső világ, legalitás és moralitás
konfliktusának feldolgozásához pótolhatatlan segítséget nyújtanak. Akkor kínálnak közös értékrendet, társas
együttlétet, amikor az egyén sokszor magára marad kétségeivel, amikor tudatosítja a világ feloldhatatlan
ellentmondásait, szólamok, eszmék és valóság kontrasztját. Ezek az élmények, tapasztalatok, indulatok,
gondolatok a játék alapanyagát képezik. „Kijátszásuk” segíti a feldolgozást, értelmezést, önmaguk
elfogadását.
Feladat a személyiség önfejlesztésének elősegítése, amelynek alapja a tanulók önismeretének gazdagítása, hogy
képesek legyenek saját lehetőségeik és korlátaik felismerésére.
Kiemelt feladataink:
az önismeret, önelfogadás, önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése;
az alkotókészség fejlesztése;
a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, a kulturált magatartás
és kommunikáció elsajátítása;
az érdeklődés felkeltése a kultúra, a társadalmi jelenségek és problémák iránt;
a közösségi tevékenységek iránti igény kialakítása.

A fejlesztés eszközei:

önismereti, együttműködési, kommunikációs képességeket fejlesztő gyakorlatok a tantárgyak tananyagába és
követelményeibe beépítve vagy tanórán kívüli tréningekkel;
produkciók létrehozása (vizsgák, versenyek, fesztiválok, iskolai ünnepek);
a tanulói produkciókról, tanórai tevékenységekről videofelvétel készítése, annak visszanézése, elemzése,
értékelése az önértékelés képességének fejlesztésére;
színház- és múzeumlátogatások;
iskolai és iskolán kívüli kulturális rendezvényeken való szereplés, illetve részvétel motiválása (amennyiben a
tevékenység hozzájárul a helyi tantervben megfogalmazott követelmények teljesítéséhez).
Az iskolában oktató pedagógusok, művészek a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és differenciálását.
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3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt a tananyagba beépítve, másrészt
az oktatók, a művészek és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, illetve a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
A közösségben kialakuló értékrend, normák, szabályok, elvárások segítik az egyént a döntésekben, a
felelősségvállalásban.
A közösségfejlesztés területén kiemelt feladataink:
az iskolai tanulói közösség egyéni arculatának kialakítása;
a közösség hagyományainak megismertetése;
a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, összehangolása;
a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek kialakítása,
folytonosságának elősegítése.
A fejlesztés eszközei:
produkciók létrehozása, bemutatása;
a szűkebb és tágabb közösség ünnepeinek megtartása, ünnepteremtés;
iskolai hagyományok teremtése, megőrzése (ballagás, diáknap, fesztiválok, versenyek, alkotótáborok);
tanórán kívüli foglalkozások biztosítása;
a tanulók, illetve a tanulók és a pedagógusok közös problémamegoldó tevékenységén alapuló foglalkozások
biztosítása.
Az iskolai közösség kialakítása, fejlesztése csak a tanulók aktív részvételével, közreműködésével valósítható meg.
Feladatunk a fent megfogalmazott keretek között az iskolai közösség és a tágabb társadalmi környezet közötti
kapcsolat biztosítása is.

4. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG
A képességek feltárása, a tehetség felismerése folyamatosságot, valamint a pedagógus, szülő, tanuló
együttműködését igénylő feladat. Iskolánk alapvető feladatai közé tartozik a tehetségek felkutatása,
gondozása, kibontakozásuk elősegítése. A tehetségfejlesztés iskolánkban alkalmazott módjai: gazdagítás és
elmélyítés (differenciálás, nyitott feladatok, különböző munkatempó, egyéni fejlesztés, különféle
csoportosítás osztályon, évfolyamon belül, a tehetséges tanulók minél nagyobb önállóságot, alkotó jellegű
feladatot kapnak);
gyorsítás (több évfolyam anyagát rövidebb idő alatt teljesítheti a tanuló).
A tehetségfejlesztés feladatai, eszközei:
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; tanórai és tanórán kívüli
tehetséggondozó foglalkozások (neves szakemberek bevonásával szervezett
tréningek, kurzusok, táborok az önismeret, az önértékelés, a művészi kifejezőkészség, a
problémamegoldó készség fejlesztésére, az ismeretek bővítésére);
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felkészítés versenyekre, fesztiválokra;
versenyek, fesztiválok szervezése;
felkészítés szakirányú továbbtanulásra.

5. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK,
TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.
A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a szaktanár joga. A választásnál a
következő szempontokat vesszük figyelembe: tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének; korszerű
ismereteket közvetítsen;
didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meghatározott – az iskolában folyó nevelésoktatás
alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, eljárásainak;
segítse a tanulást, motiváljon;
nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő
legyen; szerkezete legyen világos, érthető;
esztétikus, igényes legyen; az ára legyen kedvező.
Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is.

4.

AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI

Felvétel az iskola évfolyamaira
Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori feltételei: az előképző 1.
évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. vagy 7. életévüket;
az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. életévüket.
Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a tanuló csoportbesorolásáról.
Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie.
Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt az iskola helyi tantervében az adott évfolyamra
meghatározott követelmények figyelembevételével, majd javaslatot készít az igazgatónak a tanuló évfolyamés csoportbesorolását illetően.
A meghallgatás és a különbözeti vizsga feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják össze a következő típusok
szerint:
beszédgyakorlatok (koncentráció, hangzás, ritmus, artikuláció figyelembevételével) egyénileg és csoportosan;
mozgásgyakorlatok (térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció lehetőségeinek
figyelembevételével) egyénileg és csoportosan;
improvizációs gyakorlatok téma, szerep vagy tárgyak megadásával (csak magasabb évfolyamra jelentkezők
esetében).
A tanulók felvételéről az igazgató dönt.
Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor bizonyítványába bejegyzett
elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba, illetve csoportba. Ha a kötelezően, illetve
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a szabadon választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az iskola helyi
tantervében az adott évfolyamokra meghatározott követelmények alapján.
A magasabb évfolyamra lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen
teljesítette.
Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a kettőt, a tanuló az évfolyam
megismétlésével folytathatja tanulmányait.
A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb
idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével.
Az

iskola

alapfokú

évfolyamáról

a

továbbképző

évfolyamra

az

léphet,

aki

– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.
Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása, hiszen
ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai körülmények között nehezen biztosíthatók.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja,
a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A
tanulók mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és működési
szabályzata és házirendje tartalmazza.
Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók.

5.

AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK
SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei
A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, az
előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes tantárgyra vonatkozóan.
A beszámoltatás formái
1. Évközi beszámoltatás
Gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással
Szóbeli felelet
Írásbeli felelet
2. Év végi beszámoltatás (vizsga)
Nyilvános bemutató színpadi produkció (előadás és/vagy
jelenet, jelenetek) vagy
csoportos gyakorlatsor vagy

bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok)
Gyakorlati feladat végrehajtása (önálló munka; pl.: gyűjtőmunkák, gyakorlatsor összeállítása, levezetése stb.)
Szóbeli vizsga (pl.: előadás-elemzés)
Írásbeli vizsga (pl.: teszt, esszé)
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3. Művészeti alapvizsga
A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai
a) Az év végi beszámoltatás (vizsga) az előképző
évfolyamain nem kötelező, az 1–6. alapfokon a tanult
valamennyi tantárgyból kötelező: gyakorlati tantárgyakból
a nyilvános bemutató kötelező,
a szaktanárok választása alapján lehetőség van a kombinált beszámoltatásra: több tantárgyból összevontan
számolnak be a tanulók a tanév anyagából (pl. a színpadi előadást úgy kell összeállítani, hogy abból
mérhető legyen a színjáték, a mozgásgyakorlatok, illetve a beszédgyakorlatok tantárgy adott évre előírt
követelményeinek teljesítése is).
b) Év közben a beszámoltatás rendszeres (legalább három alkalom).
c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények teljesítését követően tehető.

6. A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE
A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló fejlődési ütemét.
Az előképző 1–2. évfolyamán
A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában történik.
A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. §-ának (3) bekezdésének
felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges minősítési formát alakított ki:
jól megfelelt;
megfelelt; nem
felelt meg.
Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi követelményeket
kiemelkedően teljesítette.
Megfelelt

annak a

tanulónak

a

teljesítménye, aki

az

adott évfolyamra

előírt

tantárgyi minimumkövetelményeket teljesítette.
Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra előírt minimumkövetelményeit
nem teljesítette.
A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri.
Az 1–6. évfolyamon
Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen – félévente legalább három –
érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés mellett a tanár a tanév során folyamatosan alkalmazza
a kifejtett szóbeli, esetenként írásbeli értékelési formát is.
Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy érdemjeggyel értékeli.
Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár(ok) tantárgyanként külön
érdemjeggyel értékeli(k).
Félévkor

és

év

végén

a

tanuló

teljesítményét

a

tanár

osztályzattal

minősíti.
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A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi osztályzatokat az évközi érdemjegyek
és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell megállapítani.
Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az osztályzatok alapján dönt a
tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok [a közoktatási
törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:
jeles
(5); jó (4);
közepes
(3);
elégséges
(2);
elégtelen
(1).
A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri.
Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, bizonyítványkönyv. Az
itt nem szabályozott kérdésekben az egyéb, idevonatkozó jogszabályok a meghatározók.

7.. A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE
A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének pontossága, kötelességtudata,
képességeihez mért teljesítményének szintje, egyenletessége, alapján történik.
Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan közreműködik,
felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, a feladatok végzésében önálló, a
képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt nyújtja, teljesítménye egyenletes, önművelése rendszeres.
Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de aktivitása nem folyamatos,
rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten
igyekszik részt venni.
Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása egyenetlen, a tanórákra való
felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó érdeklődéssel végzi, önművelése rendszertelen, képességei
alatt teljesít.
Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen aktivitást, feladatait nem
végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi.
A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok [a közoktatási törvény
70. §-ának (2) bekezdése alapján]:
példás
(5);
jó
(4); változó
(3); hanyag
(2).
A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.
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A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár – a csoportban
tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi.
A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri.
Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, bizonyítványkönyv.

SZÍNJÁTÉK TANSZAK
1. AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS
CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe véve a tanulók
érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a
színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására,
művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság
megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára.
A képzés lehetővé teszi mindkét területen
– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését
– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és azok színházi
(bábszínházi) munka során történő alkalmazására
– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását
– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban (bábjátékban) való
alkalmazását
– Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését
– Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott produkciók
megtekintését, értelmezését
A színművészet területén különösen
– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt
– Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását differenciált
feladatokban
– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek megismerését
– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését
– A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását
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2. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
A képzés ideje: 8 év
Évfolyamok száma: 8 évfolyam

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Összes óra
2
2
4
4
4
4
4
Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie

4

Főtárgy
Dráma és színjáték
Kötelezően választható
tantárgyak
beszéd és vers
Választható
tantárgyak
beszéd és vers

A tanítási órák időtartama: 45 perc

3. A KÉPZÉS TANTÁRGYAI
Főtárgy: dráma és színjáték (1–2. előképző és 1–6. alapfokú
évfolyamokon);
Kötelezően választható tantárgyak:
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)

4. A SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI
KÖVETELMÉNYEI
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Kiemelt kompetenciák a színművészet területén
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges
Szakmai kompetenciák
Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása
Drámai/színházi konvenciók alkalmazása
Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése
A színházi műfajok felismerése
A szöveg– és előadás elemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka fázisainak, főbb összetevőinak
megismerése, alkalmazása
Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása
Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása
Színházi improvizáció
Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel
Előadásban (játékban) szerepek megformálása
A rendezői instrukciók mentén végzett munka
Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során Színházi
előadások elemzése, értékelése
Személyes kompetenciák
Önállóság
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Empatikus készség
Tolerancia
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás
Figyelem összpontosítás
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Helyzetfelismerés
Kritikus gondolkodás

5. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A művészeti alapvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú
évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az
alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A
művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon,
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga
feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek,
átdolgoztathatja.
Vizsga tantárgyak
Színjáték tanszak
A művészeti alapvizsga tantárgyai:
dráma és színjáték, valamint beszéd
és vers

A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga letétele alól az a
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.
Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán beszéd és vers
tantárgyból megszerzett művészeti alapvizsga –bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól
felmentés adható.
A művészeti alapvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősíteni.
Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy osztályzatát a
vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a
vizsga tantárgy végső osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő.
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A művészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az
átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott
osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti, alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit
teljesítette.
Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen
érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból
kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

6. DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY
A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is elsősorban a színjáték
– iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és színjátékon keresztül történő
önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói képességeik fejlődésére, a színházi
alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a
világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére.
A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén
keresztül érjük el.
A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a
színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül, tanulótársaival együtt,
drámai és színházi produktumok létrehozatalára.

6.1. ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
6.1.1. 1. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
•
•

a csoportos játék örömét
a csoportos játék szabályait

•
•
•

az érzékszervek működésének jelentőségét
az alapvető emberi, állati mozgássémákat
a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát

•
•

a szerepjátékokban való részvétel élményét
a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat,
gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket

Fejlessze a tanulók
•

érzékszerveinek működését, érzékelését
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•
•
•
•
•

ritmusérzékét
megfigyelő– és utánzóképességét
mozgásos ügyességét, koordinációját
együttműködési képességét
hallási figyelmét

•
•
•

figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét
szabálytudatát
közösségtudatát

Ösztönözze a tanulókat
•
•

környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra
társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására

•
•
•

versek, mesék meghallgatására, értelmezésére
a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására
a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására

•

a játék örömének másokkal való megosztására

Tananyag
Bemelegítő mozgásos játékok
•
•
•

Versenyjátékok, nagymozgásos játékok
Népi kiszámoló– és fogócskajátékok
Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok

•
•

Egyszerű mímes játékok tanári narrációra
Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással

Érzékelő játékok
•

Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése

•
•

Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása
Az idő észlelésének fejlesztése

Ritmusgyakorlatok
•

Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással

•
•
•

Szöveges és mozgásos ritmusjátékok
Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban
Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése

Beszédgyakorlatok
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•
•
•

Hangok utánzása
Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok)
Beszédre késztető játékok

Utánzó játékok
•

Testtartás és mozgás utánzása

Hétköznapi tevékenységek utánzása

Állatok mozgásának utánzása

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok
•

Mondókák, kiszámolók, találós kérdések

•

Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok

Szerepjátékok, szabályjátékok
•
•
•
•

Népi gyermekjátékok
Énekes–táncos játékok
Mozgásos (testnevelési) játékok
Egyszerű szerkezetű drámajátékok

Csoportos improvizációs játékok
•
•

Mondókák, gyerekdalok feldolgozása
Gyerekversek feldolgozása

Komplex drámafoglalkozások
•

Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel
(térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás,
állókép, némajáték)

Követelmények
A tanulók ismerjék
•
•

az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét
a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát

•

a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, gyerekdalokat,
énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből legalább egyet)

•

Legyenek képesek

•
•

adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos érzékelésre
csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre
alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív részvételre

•

legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására

•
•
•

a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során
a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre
társaikkal való együttműködésre
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a

6.1.2. 2. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– a csoportos improvizációs játék örömét
– a csoportos játék szabályait
– az alapvető emberi, állati mozgássémákat
– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat
– az alapvető ritmushangszerek használatát
– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, gyerekverseket,
népmeséket – egyes drámajátékok szabályait
Fejlessze a tanulók
– érzékszerveinek működését, érzékelését
– ritmusérzékét
– megfigyelő– és utánzóképességét
– mozgásos ügyességét, koordinációját
– együttműködési képességét
– hallási figyelmét
– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét
– kifejezőkészségét
– helyzet felismerési képességét
– szabálytudatát
– közösségtudatát
Ösztönözze a tanulókat
– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra
– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására
– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére
– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására
– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására
– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására
– a játék örömének másokkal való megosztására
Tananyag
Mozgásgyakorlatok
– Fogójátékok
– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok
– Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok
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– Mímes játékok tanári narrációra
Érzékelő játékok
– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása
– Színkompozíciók összehasonlítása
– Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással
– Az idő észlelésének fejlesztése
Ritmusgyakorlatok
– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok
– Tempótartás különböző térformákban
– Futások irányváltoztatással
– Ritmushangszerek és mozgás
Beszédgyakorlatok
– Beszédre késztető játékok
– Beszédgimnasztikai gyakorlatok
– Beszédszervek ügyesítése játékos formában
Utánzó játékok
– Egyszerű mozgástükrözések
– Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása
– Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása
Memória– és koncentrációfejlesztő játékok
– Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással
– Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok
Szerepjátékok, szabályjátékok
– Népi gyermekjátékok
– Mozgásos (testnevelési) játékok
– Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok
– Vetélkedőjátékok
Komplex drámafoglalkozások
– Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel
(térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár
szerepben, szertartás, állókép, némajáték)
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Követelmények
A tanulók ismerjék
– a csoportos játék szabályait
– az alapvető emberi, állati mozgássémákat
– a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat
– a megismert ritmushangszerek használatát
– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, gyerekverseket,
népmeséket (az újonnan – tanultak közül mindegyikből legalább egyet)
– egyes drámajátékok szabályait
Legyenek képesek
– adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre
– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre
– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív részvételre
– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására
– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során
– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre
– társaikkal való együttműködésre

6.2. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
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6.2.1. 1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát
– az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását
– a tér használatát és az abban való tájékozódást
– a helyszín fogalmát, jelentőségét
– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit
– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés)
– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát
– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság)
– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat
– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat
Fejlessze a tanulók
– együttműködő képességét
– képzelőerejét
– mozgásos improvizációs képességét
– térbeli tájékozódását
– figyelem–összpontosító képességét
– megfigyelő képességét
– problémamegoldó képességét
– ritmusérzékét
– légzőkapacitását
– hangképzését
– artikulációs képességét
Ösztönözze a tanulókat
– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére
– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására
– társaikkal való együttműködésre
– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére
– a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára
– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre

Tananyag Mozgásgyakorlatok
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– Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait játékos szituációba
tevő gyakorlatok (pl.: váll–, térdérintős játékok, nehezített speciális helyzetű fogók) – Lazító és feszítő
gyakorlatok
– Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, formálása, kikerüléses
gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú népi játékok
Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve
Beszédgyakorlatok
– Légzőgyakorlatok
– A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során (pl. tűzfújás), beszéd
közben; a tapasztalatok megfogalmazása
– Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és hosszának
tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások
– Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése)
– Hanggyakorlatok
– A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a hangban)
– A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, halk hangos) – Egymás
hangjának felismerése, utánzása
– Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása)
– Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása
– Játékos hangerő–gyakorlatok
– Artikulációs gyakorlatok
– A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése
– A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével
– Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak
– Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel
– Hangsúlygyakorlatok
– A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre hosszabb szavakban) –
Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya
Fantáziajátékok
– Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban
– A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék
Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok
– Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok (pl.: versek, mondókák
ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban)
– Térkitöltő gyakorlatok
– Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok
–
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– Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással
Dramatikus játékok
– Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére – Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín
megadásával
Komplex drámafoglalkozások
– Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák készítése, állókép,
gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, beépített szereplő, gondolatkövetés
konvenciók felhasználásával)
Követelmények
A tanulók ismerjék
– a tér használatát és az abban való tájékozódást
– a helyszín fogalmát, jelentőségét
– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit
– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés)
– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság)
– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat
– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat
Legyenek képesek
– egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására
– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére
– a tanult mozgáselemek összekapcsolására
– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra
– a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére
– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására
– tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre
6.2.2. 2. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását
– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát
– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait
– a tiszta, érthető beszéd alapjait
– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát
– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás)
– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát
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– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait
– a mimikai bemelegítés gyakorlatait
Fejlessze a tanulók
– figyelem–összpontosító képességét
– megfigyelő képességét
– együttműködő képességét
– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát
– fogalmazási és kifejező képességét
– dramatizáló képességét
– rögtönzési képességét
– elméleti drámaelméleti tudását
Ösztönözze a tanulókat
– figyelmük tudatos összpontosítására
– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére
– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre
– a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására
– önálló verbális megnyilvánulásra pontos és kifejező szerepjátékra

–
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–
önálló dramatizálásra
Tananyag
Mozgásgyakorlatok
– Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított testhelyzetben
– Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása versenyjátékok
segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú játékok)
Lazító gyakorlatok
– Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve
– Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben
Beszédgyakorlatok
– Légzőgyakorlatok
– A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz)
– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése
– Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben
– Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett
– Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 40–
50 szótag)
– Hanggyakorlatok
– Játékos hangerőpróbálgatás
– Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére
– Artikulációs gyakorlatok
– Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok
– Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok
– Ritmus és tempógyakorlat
– Versek ütemezése kötött mozgással – Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok
– Számnevek, évszámok hangsúlya
– A kijelentés hanglejtése
Koncentrációs gyakorlatok
– Játékok számokkal
– Kérdés–felelet típusú játékok
– Mozgáskoncentrációs játékok
– Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok
– Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal
– Vakvezető játékok alapváltozatai
Improvizációs játékok
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–
– Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal)
– Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel
– Szituációs játékok (pl.: befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások reprodukcióival, a szereplők
jellegzetes vonásainak megadásával)
Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített improvizációkkal
Komplex drámafoglalkozások
– Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül
– Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, szerepcsere,
kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső hangok, szertartás, vita konvenciók
felhasználásával)
Drámaelméleti alapok
– Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, jelenet kezdete és vége,
főhős, szereplők, helyszín)
Követelmények
A tanulók ismerjék
– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását
– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát
– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait
– a tiszta, érthető beszéd alapjait
– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát
– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás)
– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait
– a mimikai bemelegítés gyakorlatait
Legyenek képesek
– figyelmük tudatos összpontosítására
– társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére
– a bizalom megélésére
– érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására
– tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra
– egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására
– aktív szerepjátékra
6.2.3. 3. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–
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–
– az együttérző beleélés szükséges voltát
– a szavak nélküli közlések jelentőségét
– a nonverbális kommunikáció csatornák működését
– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét
– a feszültség élményét és fogalmát – az analógiás gondolkodás alapjait
– a karakter fogalmát
– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat
Fejlessze a tanulók
– légzéskapacitását térhez igazodó beszédét artikulációs képességét
– empátiás képességét
– verbális és nonverbális kommunikációs képességét
– fantáziáját és kreativitását
– differenciált kifejezőképességét
– fogalmi gondolkodását
– kooperációs készségét
Ösztönözze a tanulókat
– elfogadó együttműködésre
– érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére
– a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára
– a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére
Tananyag Mozgásgyakorlatok
– Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok a megfelelő intenzitású
jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére – Különböző tempójú, karakterű és funkciójú
futástípusok
– Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás – Lazító gyakorlatok
– Feszítés–lazítás testrészenként
Beszédgyakorlatok –
Légzőgyakorlat
– A be– és kilélegzett levegő mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus megtartása mellett
kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50–60 szótag) – Hanggyakorlatok – A térhez igazodó
hangerő gyakorlása
– Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának összehangolásával (pl.: rikkancs, piaci árus,
idegenvezető)
– Artikulációs gyakorlatok
– Nyelvtörő mondókák
– A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai
– Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok)
– Ritmus és tempógyakorlat
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–
– Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal
– Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat
– A kérdezés hangsúlya kérdőszóval és anélkül
– A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül
Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok
– Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok
– Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal
– Üzenetek (pl.: utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal

–
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Fantáziajátékok
– Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak
– Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése
– Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel
Improvizációs játékok
– Szituációs játékok vázlat megadásával
– Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban
– Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése
– Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban
Páros és kiscsoportos kooperációs játékok
– Tükörjátékok
– Távolságtartó játékok
– Szoborjátékok
Ön– és társismereti játékok
– Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására)
– Egyszerű visszajelzésekre építő játékok
Komplex drámafoglalkozások
– Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl.: a szakértő köntösében, telefonbeszélgetés, az élet egy napja,
fórum–színház, Hogyan történt? konvenciókkal)

Követelmények
A tanulók ismerjék
– az együttérző beleélés szükséges voltát
– a szavak nélküli közlések jelentőségét
– a nonverbális kommunikáció csatornák működését
– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét
– az analógiás gondolkodás alapjait
– egyes karakterjellemzőket
– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat
– a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben
Legyenek képesek
– a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére
– a nonverbális kommunikációs csatornák használatára
– aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex drámaórákban
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– feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására
– beszédüket a térhez igazítani
– pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére

6.2.4. 4. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– az elemző gondolkodás lényegét, használatát
– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes módjait
– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét
– a színpadi tér kreatív használatának alapjait
– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét
– az időmértékes versek ritmizálását
– a tagadás hangsúlyát
– az improvizáció szabályait
– a színpadi létezés alapszabályait
– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait
Fejlessze a tanulók –
légzéskapacitását
– kifejező beszédét
– testkontrollját
– elemző gondolkodási képességét
– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét
– fogalmazási képességét
– helyzetfelismerési képességét
– problémamegoldó képességét
– együttműködési képességét
– megfigyelési képességét
– analógiás gondolkodását
– előadói képességét
– improvizációs képességét Ösztönözze a tanulókat
– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére
– kritikus és önkritikus gondolkodásra
– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére
– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára
– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására

387

– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására
– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során
– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek megtekintésére és
a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel
Tananyag Mozgásgyakorlatok
– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), testrész–vezetéses
futások
– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában – Lazítógyakorlat
– Feszítés–lazítás testrészenként
Beszédgyakorlatok
– Légzőgyakorlatok
– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag) – Hanggyakorlatok
– Hangkitalálás
– Artikulációs gyakorlatok
– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel
– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra)
– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel
– Ritmus–és tempógyakorlat
– Időmértékes versek ritmizálása
– Hangsúlygyakorlat
– A tagadás hangsúlyai
Bizalomgyakorlatok
– Vakvezetéses gyakorlatok
Improvizációs játékok
– Rögtönzések életkori témákra
– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések
– Rögtönzések közmondásokra
– Rögtönzések megadott konfliktusra
– Rögtönzések megadott témára
– Rövid monológok különböző élethelyzetekben
Komplex drámafoglalkozások
– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával
– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl.: riportkészítés, montázs,
újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által)
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Színjátékos gyakorlatok
– A színpadi létezés alapszabályai
– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása
– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt
– A figyelem felkeltése és megtartása
Követelmények
A tanulók ismerjék
– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes módjait – a
konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét
– a színpadi tér kreatív használatának alapjait
– az időmértékes versek ritmizálását
– a tagadás hangsúlyát
– az improvizáció szabályait
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–
–
a színpadi létezés alapszabályait
a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait
Legyenek képesek
– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során
– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor
– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra
– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére
– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban
– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására
– a tér tudatos használatára
– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására
6.2.5. 5. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– az elemző gondolkodás lényegét, használatát
– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes módjait
– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét
– a színpadi tér kreatív használatának alapjait
– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét
– az időmértékes versek ritmizálását
– a tagadás hangsúlyát
– az improvizáció szabályait
– a színpadi létezés alapszabályait
– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait
Fejlessze a tanulók –
légzéskapacitását
– kifejező beszédét
– testkontrollját
– elemző gondolkodási képességét
– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét
– fogalmazási képességét
– helyzetfelismerési képességét
– problémamegoldó képességét
– együttműködési képességét
– megfigyelési képességét
– analógiás gondolkodását
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–
–
–
–
– előadói képességét
– improvizációs képességét
Ösztönözze a tanulókat
– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére
– kritikus és önkritikus gondolkodásra
– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére – beszédük és mozdulataik
koordinált és kifejező használatára
a különböző közlésformák differenciált alkalmazására
egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására a
munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során
életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek megtekintésére és
a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel
Tananyag Mozgásgyakorlatok
– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), testrész–vezetéses
futások
– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában – Lazítógyakorlat
– Feszítés–lazítás testrészenként
Beszédgyakorlatok
– Légzőgyakorlatok
– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag) – Hanggyakorlatok
– Hangkitalálás
– Artikulációs gyakorlatok
– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel
– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra)
– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel
– Ritmus–és tempógyakorlat
– Időmértékes versek ritmizálása
– Hangsúlygyakorlat
– A tagadás hangsúlyai
Bizalomgyakorlatok
– Vakvezetéses gyakorlatok
Improvizációs játékok
– Rögtönzések életkori témákra
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–
–
–
–
– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések
– Rögtönzések közmondásokra
– Rögtönzések megadott konfliktusra
– Rögtönzések megadott témára
– Rövid monológok különböző élethelyzetekben
Komplex drámafoglalkozások
– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával
– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl.: riportkészítés, montázs,
újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által)
Színjátékos gyakorlatok
A színpadi létezés alapszabályai
Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása
Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt
A figyelem felkeltése és megtartása
Követelmények
A tanulók ismerjék
– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes módjait
– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét
– a színpadi tér kreatív használatának alapjait
– az időmértékes versek ritmizálását
– a tagadás hangsúlyát
– az improvizáció szabályait
– a színpadi létezés alapszabályait
– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait Legyenek képesek
– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során
– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor
– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra
– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére
– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban
– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására
– a tér tudatos használatára
– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására
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–
–
–
–
6.2.6. 6. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– különböző színházi terek jellemzőit
– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait
– a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg megközelítésében
– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában
– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit
– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit
– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését
– a „félre” és a monológ technikai alapjait
Fejlessze a tanulók
– színházi fogékonyságát
– kritikai és önkritikai képességét
– más művészetek iránti fogékonyságát
– önállóságát, magabiztosságát
Ösztönözze a tanulókat
– az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására
– kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra
– konstruktív együttműködésre
drámai művek olvasására
színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására önálló,
magabiztos megnyilvánulásra más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok
tevékenységének megismerésére – őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra
– nyilvánosság előtti fellépésre
Tananyag
Mozgásgyakorlatok
– Lassított mozgás( különböző helyzetekben)
– A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok
Beszédgyakorlatok
– Légzőgyakorlatok
– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben
– Hanggyakorlatok
– Szöveges hangerő–gyakorlatok
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–
–
–
–
– Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása – Artikulációs gyakorlatok
– Pontos, laza pergő artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben
– Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása
– Ritmus–és tempógyakorlatok – Ritmusgyakorlatok tempóváltással
– Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok
– Az alárendelő mondatok hangsúly–és hanglejtés variációi
Színházi alapismeretek
– Színházi térformák (pl.: dobozszínház, körszínház)
– Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) – A „félre” technikája
– Monológ
Színjátékos gyakorlatok
– Különböző drámai konvenciók (pl.: állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az improvizációk és egy adott
színdarab megjelenítésének előkészítésében
– Különböző drámai konvenciók (pl.: belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a szerepépítés folyamatában
– Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával
– Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi állapotának
kibontásával
Felkészülés a vizsgára
– Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel
– Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy Rövid előadás létrehozása tanári irányítással
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Követelmények
A tanulók ismerjék
– a különböző színházi terek jellemzőit
– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait
– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában
– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit
– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit
– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését
– a „félre” és a monológ technikai alapjait
– az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét
– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat Legyenek képesek
– alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait
– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében
– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében
– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során
– részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében
– a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt
– az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy színházi előadásban
való közreműködésre

6.3. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN
A tanulók ismerjék
– saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát
– a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú fejlettségének
mértékét
– a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez irányú
fejlettségének mértékét
– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való kapcsolatában
– a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit
– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, gondolatai
kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében
– azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, amelyek a
körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok kommunikációjában segítséget
nyújtanak Legyenek képesek
– figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre
– társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére
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–
– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára – a bizalom átélésére, az
empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben
– személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására
– drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre – pontos és
érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg
– a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra
– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, a tér kreatív
használatára
– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve
egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében
– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív közreműködésre, valamint
a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és megfogalmazására

6.4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Dráma és színjáték improvizáció 2–3 perc
színpadi produkció – jelenet 3–5 perc vagy
– előadás 15 perc
A vizsga tartalma
A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: Improvizáció
Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja) alapján
rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A szaktanárnak a tanulók életkori
sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg
nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges
instrukciókat (helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus). A felkészülési idő 5 perc.
Színpadi produkció
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján tanári
irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék
lehet. A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi
feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról.
A vizsga értékelése
– Improvizáció
– Az instrukciók megértése, követése
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– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése), – Színpadi
jelenlét
– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, szituációban maradás,
egyértelmű kilépés a szerepből)
Sűrítés képessége
A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) –
Színpadi produkció
– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése
– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok erőssége, közös
cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) – Figyelem,
koncentráció
– Színpadi jelenlét
– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás)
– Atmoszférateremtés
– Verbális kifejezőeszközök használata
A vizsga értékelése
jeles (5):
•
•
•

ha a tanuló megérti a színpadi helyzeteket és képes az önálló játékát a közös játékba illeszteni,
ha a darab folyamán képes társaival együttműködni
a beszédgyakorlatok tantárgy,
ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése jó,
színjátszói kifejezőeszközöket.
jó (4)

ha használja a megfelelő

•
•
•

ha a tanuló megérti a színpadi helyzeteket és törekszik az önálló játékát a közös játékba illeszteni,
ha a darab folyamán társaival együttműködik,
ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése jó,

•

ha használja a megfelelő színpadi színjátszói kifejezőeszközöket. megfelelt (3)

ha a tanuló törekszik

megérteni a színpadi helyzeteket, de törekszik az önálló játékát a közös játékba illeszteni,
•

ha a darab folyamán törekszik társaival együttműködni,

•

ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése megfelelő,
színjátszói kifejezőeszközöket.
elégséges (2)

ha használja a megfelelő

ha a tanuló nem érti meg a színpadi helyzeteket, de törekszik az önálló játékát

a közös játékba illeszteni,
•
•
•

ha a darab folyamán törekszik társaival együttműködni,
ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése megfelelő,
ha nem használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket elégtelen (1)

–
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–
•

ha a tanuló nem érti meg a színpadi helyzeteket, és nem képes az önálló játékát a közös játékba
illeszteni,

•
•
•

ha a darab folyamán nem képes társaival együttműködni,
ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése nem megfelelő,
ha nem használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket.

6.5. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ
(MINIMÁLIS) TANESZKÖZÖK
Színpad vagy dobogók
Egészalakos tükör
Ritmus– és dallamhangszerek
CD–lejátszó vagy magnó
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó
Videokamera Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák,
spotlámpák, mobil fényforrások)
A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k
Tornaszőnyeg

7. BESZÉD ÉS VERS TANTÁRGY
A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, természetessé
válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – az adottságaiknak és a
képességeiknek megfelelő szinten –– könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor
keltse fel az érdeklődést a tudatos beszédművelés, valamint a vers– és prózamondás mint önálló pódiumi
műfaj iránt.
A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos feladatokon,
szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar nyelv magas szintű, tudatos
használatára, az irodalmi műalkotások értő befogadására és értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai
szövegek interpretálásának magas színvonaláig. A tantárggyal való ismerkedés során erősödjön befogadói és
előadói attitűdjük, váljanak képessé a verskultúra ápolására.

7.1. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
7.1.1. 1. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés)
– a vers zenei–ritmikai jellemzőit Fejlessze a tanulók
– hallási figyelmét
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– megfigyelőképességét
– ritmusérzékét
– a csoportos munkára való készségét
Ösztönözze a tanulókat
– képességeik megismerésére
– megfigyeléseik megfogalmazására versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására
csoportos versjátékokra
Tananyag
Lazítógyakorlat
– Lazítás–feszítés
Légzőgyakorlat
– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése
– Légzőgyakorlatok hangokkal
– Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal
– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen
Hanggyakorlatok
– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal)
Hallásgyakorlat
– Egymás hangjának felismerése
– A környezet hangjainak megfigyelése
Artikulációs gyakorlatok
– Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal
– Szájról olvasás – hangok
Ritmus– és tempógyakorlatok
– Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel
– Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból
Hangsúlygyakorlat
– A szóhangsúly
– Szövegek memoriterként való rögzítése
– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek)

–
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–
Követelmények
A tanulók ismerjék
– az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat
– artikulációs és ritmusgyakorlatokat
– az általában érvényes hangsúly–szabályokat Legyenek képesek
– figyelmüket a saját beszédükre irányítani
– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére
– csoportos ritmusjátékokra – csoportban történő vers–előadásra

7.1.2. 2. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait
– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét
– a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit
– az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit
– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét
Fejlessze a tanulók
– hangszínnel való bánásának képességét
– szabad asszociációs készségét
– hanggal történő karakterábrázoló képességét
Ösztönözze a tanulókat
– a saját és mások beszédének megfigyelésére
– különböző hangulatú szövegekkel való munkára
– kifejezőeszközeik bővítésére
Tananyag
Légzőgyakorlatok
– Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése
– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai
Hanggyakorlatok
– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde)
– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–játék)
– A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal
Artikulációs gyakorlatok
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– Ajak és áll gyakorlatok
– A magánhangzók gyakorlatai
– A szóvégejtés játékos gyakorlatai
Ritmus és tempógyakorlatok
– Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással
– Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal
Hangsúlygyakorlatok
– Az állítás (kijelentés) hangsúlya
– Ereszkedő beszéddallam
– Számnevek, évszámok hangsúlya
– A név hangsúlyai
– A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák
– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel)
– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása
A hangulatváltó–pontok tudatosítása

–
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–
Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal
– Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül)
– Szöveg és mozgás összekapcsolása
Szövegek memoriterként való rögzítése
– Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,– az egyéni választások
szabadságával
Követelmények
A tanulók ismerjék
– a természetes és a szerep–beszédhang jellemzőit
– a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét Legyenek képesek
– légzésük egyszerű szabályozására
– különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére
– egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására
– a szövegek tartalmának kifejtésére
– a szöveg memoriterként való rögzítésére

7.1.3. 3. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– a természetes beszédhang tulajdonságait
– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét
– a saját középhang megtalálásának módjait
– a meseszövés alapvetéseit
– a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit
Fejlessze a tanulók
– koncentrációs képességét
– artikulációs ügyességét és pontosságát
– a belső képek előhívását
– a történetmeséléshez szükséges készségeket
Ösztönözze a tanulókat
– az otthoni gyakorlásra
– saját élményeik szabatos megfogalmazására
– mese és novella olvasására
– eredményeik bemutatására
–
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– mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak meghallgatására
Tananyag
Légzőgyakorlatok
– Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül Légzésszabályozó gyakorlatok
Hanggyakorlatok
– A mellkasi rezonancia megerősítése
– Mondókák mellhangon és fejhangon
– A közép hangsáv felismertetése
– Hangelőrehozó gyakorlatok
Artikulációs gyakorlatok
– A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája
– A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai
– Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák)
Ritmusgyakorlatok
– Ütemezés kitalált mozgássorral
– Időmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…)
– Ritmus a prózában
– A tagolás módozatai
Hangsúly–gyakorlatok
– A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül
– Közbevetések
– A mesélő és a beszélő elkülönítése
– Értelmi és érzelmi hangsúlyok
– Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata
A szöveggel való munkák
– Közös mese–költés (pl.: egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének kitalálása, nem várt fordulat
beiktatása)
– Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása
– Saját élményű történetek és viccek mesélése
– Mesélési technikák felismerése
– Közös mesemondás, dramatizálással
– A szereplők elkülönítése, megszólaltatása
– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd

403

–
Mesehallgatás, meseolvasás
– Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos–könyv vagy mese–lemez segítségével
– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék)
Követelmények
A tanulók ismerjék
– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát
– a szereplők elkülönítésének néhány variációját
– az alapvető testbeszéd–formákat Legyenek képesek
széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget
– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti önálló előadásár
7.1.4. 4. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– a koncentráció szerepét a beszédben
– a vers–kommunikáció fogalmát
– a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetőségeit
– a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit
– a balladamondás sajátosságait
Fejlessze a tanulók
– ritmusérzékét
– kommunikációját
– a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását
– képi fantáziáját
– előadói technikai tudását
Ösztönözze a tanulók
– eleven hanghasználatát
– produktív fantáziáinak előhívását
– önálló szövegválasztását
– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését
– önálló véleménynyilvánítását
Tananyag
Légzőgyakorlatok
– Szöveges gyakorlatok mozgás közben
–
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– A lopott (pót) levegővétel technikája
Hanggyakorlatok
– A mellkasi rezonancia megerősítése
– Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben
Artikulációs gyakorlatok
– A j–l–r hangok gyakorlatai
– Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján – „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel
Ritmusgyakorlatok
– Időmértékes versek ritmizálása
– Játék a magyaros versformákkal
Hangsúlygyakorlatok
A tagadás hangsúlya
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Szöveggel való munka:
– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés)
– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben
– Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó
– Ismerkedés a balladákkal – sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése
Szövegek memoriterként való rögzítése
– Választott nép– vagy vígballada
– Kisprózák (műmesék, novellák)
– Vidám, rövid időmértékes versek
Követelmények
A tanulók ismerjék
– a légzés szövegtagoló szerepét
– beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit
– a hangszín szerepét a hangulatteremtésben
– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit
Legyenek képesek

– légzésük tudatos irányítására
– oldott, természetes középhangjuk használatára
– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére
– különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására
– felépített produkciók bemutatására

7.1.5. 5. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– a hallás és beszédállapot kapcsolatát
– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit
– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét
– a verselemzés előadói központú megközelítését
Fejlessze a tanulók
– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét
–
–
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– képzelőerejét
– érzelmi intelligenciáját
– empatikus és műértelmező képességeit
Ösztönözze a tanulókat
– a gesztusok és a mimika természetes használatára
– a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére önálló választású szövegek megformálására
csoportos versműsorokban való részvételre
Tananyag
Légzőgyakorlatok
– Fizikai terheléssel
– Koncentrációs légzőgyakorlatok
– Nyelvtörők légzésszabályozással
Hanggyakorlatok
– A térhez igazodó középhang gyakorlatai – Indulati fokozás–csillapítás egyszerű szólamokkal
Artikulációs gyakorlatok
– Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására
– A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai
Ritmusgyakorlatok
– Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok
– Mondatok hangsúly–variációi
– Az indulat és érzelem hangsúlyai
Szöveggel való munka:
– Tartalom és forma; gondolati ívek
– Személyes közelítés a szöveghez
– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása
– A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek)
– Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái
– Erő, dinamika, gondolat a szövegben
– Elbeszélő költemények – (narrátor, több szereplő…)
–
–
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– Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása
Szövegek memoriterként való rögzítése
– Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása
– Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból
Követelmények
A tanulók ismerjék
– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát
– a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit
– a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosító szerepét
Legyenek képesek alkalmazkodni
a térhez
megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani
– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára

7.1.6. 6. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
– a beszédtechnikai váltások szerepét
– a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit Fejlessze a tanulók
– figyelemmegosztó képességét
– esztétikai érzékenységét
– képközvetítési készségeit
Ösztönözze a tanulókat
– hangi adottságaik eleven használatára
– önismeretük pontosítására
– saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására
– csoportos és egyéni előadói munkára
– ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív részvételre
– az irodalmi előadó–művészet fórumainak megismerésére

Tananyag
Légzőgyakorlatok
–
–
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– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben
Hanggyakorlatok
– Szöveges hangerőgyakorlatok:: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel
– Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben
Artikulációs gyakorlatok
– Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben
Ritmus és tempógyakorlatok
– Időmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal
Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok
– Összetett mondatok hanglejtése
– A „lebegő” szólamvég
Szöveggel való munka
– Gondolati és leíró versek színei
– Hangszín–váltások, hangerő, tempó, ritmus
Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés
Instrukció–adás (pl.: egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a véleménynyilvánítás mikéntje)

–
–
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– Saját élmény keresés a versekben
– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása
– Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása)
Szövegek memoriterként való rögzítése
– Az iskolai kötelezőkön túli önálló választások
– Műballadák
Követelmények
A tanulók ismerjék
– az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit
– a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit
– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat
Legyenek képesek
– figyelmük megosztására
– érzelmeik kondicionálására
– fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására
– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására
– önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére

8. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN
A tanulók ismerjék
– a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat
– a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat
– az általában érvényes hangsúly–szabályokat
– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét
– a szövegválasztás alapvető kritériumait
– a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket – a testbeszéd jeleit
– a pódiumi szereplés alapvető követelményeit
– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat
– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát
Legyenek képesek
– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak legjobban megfelelő beszédállapot
elérése érdekében
– hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát
– a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben
– a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének felismerésére
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– a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére
– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására
– önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére
– a kommunikációs csatornák eleven használatára

9. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszéd és vers
– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc
– vers– és prózamondás 5 perc
A vizsga tartalma
A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze:
Beszédgyakorlat–sor bemutatása
Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár által
összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gyakorlatsor) Vers– és prózamondás
A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két különböző hangulatú vers
vagy próza előadása
A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen,
lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott műveket
kell előadnia.
A vizsga értékelése
Beszédtechnikai ismeretek:
– a gyakorlatok ismeretének szintje,
– a megvalósítás pontossága,
– oldott artikuláció és középhang,
– tudatos nyelvhasználat
A választott szövegek előadása:
– kifejező megszólaltatás,
– előadásmód,
– kiállás,
– jelenlét,
– közvetítő erő,
– előadói készségek
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10. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
TANESZKÖZÖK
Alapvető fénytechnika CD–lejátszó
vagy magnó
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó
CD–k, DVD–k , videofelvételek neves előadóművészek előadásaiból
Hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök

TÁNCMŰVÉSZET
AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

1.

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók
mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének,
ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér-és formaérzékének fejlesztésére,
gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli.
Hozzájárul,hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt.
Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.
A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt
érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai
és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve
gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző
évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket
és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.
A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges a tanulókat a táncművészeti pályára,
illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti
értékeinek megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő
táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére.

2. AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI
KÖVETELMÉNYEI
Fejlessze
•

a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját,

• testi-lelki állóképességét,
Neveljen

kapcsolatteremtő képességét.
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•

egészséges, jó tartású, jó mozgású fiatalokat,
közönséget,

a táncművészetet értő

táncot szerető fiatalokat.

Készítsen fel
•

a szakirányú továbbtanulásra.

3. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK,

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.
A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a szaktanár joga. A választásnál a
következő szempontokat vesszük figyelembe:
tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének;
korszerű ismereteket közvetítsen;
didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meghatározott – az iskolában folyó nevelés-oktatás
alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, eljárásainak;
segítse a tanulást, motiváljon;
nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő
legyen; szerkezete legyen világos, érthető;
esztétikus, igényes legyen; az ára legyen kedvező.
Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is.

4.

AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI

Felvétel az iskola évfolyamaira
Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori feltételei: az előképző 1.
évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. vagy 7. életévüket;
az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. életévüket.
Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a tanuló csoportbesorolásáról.
Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie.
Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt az iskola helyi tantervében az adott évfolyamra
meghatározott követelmények figyelembevételével, majd javaslatot készít az igazgatónak a tanuló évfolyamés csoportbesorolását illetően.
A meghallgatás és a különbözeti vizsga feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják össze.
A tanulók felvételéről az igazgató dönt.
Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor bizonyítványába bejegyzett
elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba, illetve csoportba. Ha a kötelezően, illetve
a szabadon választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az iskola helyi
tantervében az adott évfolyamokra meghatározott követelmények alapján.
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A magasabb évfolyamra lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a kettőt, a tanuló az évfolyam
megismétlésével folytathatja tanulmányait.
A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb
idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével.
Az
iskola
alapfokú
évfolyamáról
a
továbbképző
évfolyamra
– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.

az

léphet,

aki

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása, hiszen
ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai körülmények között nehezen biztosíthatók.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja,
a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A
tanulók mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és működési
szabályzata és házirendje tartalmazza.
Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók.

5. A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE
A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló fejlődési ütemét.
Az előképző 1–2. évfolyamán
A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában történik.
A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. §-ának (3) bekezdésének
felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges minősítési formát alakított ki:
jól megfelelt;
megfelelt; nem
felelt meg.
Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi követelményeket
kiemelkedően teljesítette.
Megfelelt

annak a

tanulónak

a

teljesítménye, aki

az

adott évfolyamra

előírt

tantárgyi minimumkövetelményeket teljesítette.
Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra előírt minimumkövetelményeit
nem teljesítette.
A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri.
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Az 1–6. évfolyamon
Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen – félévente legalább három –
érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés mellett a tanár a tanév során folyamatosan alkalmazza
a kifejtett szóbeli, esetenként írásbeli értékelési formát is.
Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy érdemjeggyel értékeli.
Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár(ok) tantárgyanként külön
érdemjeggyel értékeli(k).
Félévkor

és

év

végén

a

tanuló

teljesítményét

a

tanár

osztályzattal

minősíti.

A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi osztályzatokat az évközi érdemjegyek
és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell megállapítani.
Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az osztályzatok alapján dönt a
tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok [a közoktatási
törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:
(5); jó
közepes
elégséges
elégtelen

jeles

(4);
(3);
(2);
(1).

A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri.
Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, bizonyítványkönyv.

6. A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE
A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének pontossága, kötelességtudata,
képességeihez mért teljesítményének szintje, egyenletessége, alapján történik.
Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan közreműködik,
felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, a feladatok végzésében önálló, a
képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt nyújtja, teljesítménye egyenletes, önművelése rendszeres.
Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de aktivitása nem folyamatos,
rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten
igyekszik részt venni.
Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása egyenetlen, a tanórákra való
felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó érdeklődéssel végzi, önművelése rendszertelen, képességei
alatt teljesít.
Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen aktivitást, feladatait nem
végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi.
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A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok [a közoktatási törvény
70. §-ának (2) bekezdése alapján]:
példás
(5);
jó
(4); változó
(3); hanyag
(2).
A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.
A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár – a csoportban tanító
pedagógusok véleményének kikérésével – végzi.
A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri.
Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, bizonyítványkönyv.

7. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI
A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei
A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, az
előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes tantárgyra vonatkozóan.
A beszámoltatás formái
1. Évközi beszámoltatás
Gyakorlati vizsga félévkor teremben, tanult mozgássorok végrehajtása önállóan
2. Év végi beszámoltatás (vizsga)
Gyakorlati vizsga évvégén teremben, tanult mozgássorok végrehajtása önállóan
Nyilvános bemutató
színpadi
(koreográfia bemutatása) vagy
csoportos gyakorlatsor

produkció

3. Művészeti alapvizsga

8. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
Az alapvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó évfolyamát
sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Az alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
Az alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni.
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Az alapvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon.
Az alapvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja össze, hogy azokból
mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége, tudása. Az alapvizsga feladatait a
vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.
Azoknál a vizsgatárgyaknál, amelynél csoportos gyakorlatsor szerepel, a tanulóknak – a szaktanár által a
megadott kötelező elemek felhasználásával összeállított – begyakorolt gyakorlatsort kell önállóan, csoportos
formában bemutatniuk. Az alapvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga alól az a
tanuló, aki országos versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést,
teljesítményt, szintet eléri. Az alapvizsga minősítése
Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján minősíti a tanuló teljesítményét.
A tanuló teljesítményét az alapvizsgán vizsgatárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. A
művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az
átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból
kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatárgy vizsgakövetelményeit
teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatárgyból kell javítóvizsgát
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

MODERNTÁNC TANSZAK

1. AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó tánckultúrák megjelenési
formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. A testi, szellemi valamint lelki
folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi
és érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését A moderntánc oktatása
megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott
és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos pályaorientációt
A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti
képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag spirális elrendeződése
lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus számára
az oktatási folyamat megszervezése során

2. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
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Tantárgyak
Főtárgy:
Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) Jazz–technika
(3–6. alapfokú évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
Kreatív gyermektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
Választható tárgy:
Berczik – technika (1-2. előképző évfolyam) Kreatív gyermektánc (1-2. előképző évfolyam)

Óraterv

Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

1

3

3

4

4

4

4

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

4

4

Főtárgy
Bercziktechnika
Jazz-technika

Kötelező
tantárgy
Kreatív
gyermektánc

Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy
Bercziktechnika
Kreataív
gyermektánc

Összes óra
4
4
4
4
4
4
Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie.
A tanítási órák időtartama: 45 perc
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3. A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén
Szakmai kompetenciák
A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése
A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete
és tudatos alkalmazása
A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása
Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése
A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése
Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és az előképzettségnek
megfelelően
A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése és tudatos
értelmezése
A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása.
Személyes kompetenciák
Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése
A zenei ízlésformálás
A tudatos és rendszeres munkára nevelés
Nyitottságra és művészi alázatra nevelés
Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása
A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása
A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása
A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása
Társas kompetenciák
A csoport és a csoportnorma kialakítása
A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme
A szabálytudat kialakítása
A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása
A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése
Az egészséges életmódra nevelés
A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása
A környezet megóvásának igénye
Módszerkompetenciák
A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése A
testtudat kialakítása
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A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása
Az ok–okozati összefüggések megértése
A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
A tehetséggondozás és pályaorientáció
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más táncstílusokban és
élethelyzetekben

4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú
évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett
A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az
alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni A
művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon,
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása A művészeti alapvizsga feladatait
a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá

Vizsga tantárgyak
Művészeti alapvizsga
Jazz–technika
A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti
tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – helyezést ért el
A művészeti alapvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősíteni
A művészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja (ha az
átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból
kapott osztályzat a döntő)
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a
művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni
Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi
előírt vizsga tantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette
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Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet
kapott
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie,
amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette
GYAKORLATSOROK
1. Általános bemelegítés:
•
•
•

Legördülésen kersztül történő gerincoszlop, láb, kar bemelegítés
Contraction –release
Fej, váll, testkörök

2. Releve – talon
3.
4.
5.
6.

Tendu passé- val: csípőízület bemelegítés
Contraction
Port de bras- tendu-vel: pliével
Nyújtó gyakorlat

7. Plié gyakorlat talajkombinációval
8. Jetté
9. Adagió
10. Fej izoláció twistekkel
11. Mellkas izoláció
12. Váll izoláció
13. Haladós grand battement
14. Haladós rond de jamb par terre
15. Haladós rond de jamb en l’air
16. Tour: chaine tours
17. Diagonál lépéskombináció
18. Kis és nagy ugrások térben haladva.
KOMBINÁCIÓK BEMUTATÁSA
1. Tanult koreográfiák eltáncolása, előadása.
2. Ismeretlen zenére improvizáció egyénileg társsal.
Minimum technikai követelmény
•
•

Paralelle és en dehors pozíciók ismerete,
Balett és jazz karpozíciók,

•

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, contrakció, rélésae használata.
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•

A jazz tánca által használt speciális mozgáselemek (twist, flat back, tilt, hinge, tours, tombe, pas de bourre,
chassé pivot)

•
•

Izoláció: minimum két testrész egyidejű összehangolt izolált munkája, Ötféle ugrásfajta
A jazz általt használt balett technikai elemek (plié, tandu battement, tandu jetté, rond de jambes,
developpé, enveloppé, attitude, grand battement jetté használata a jazz tánc sajátosságainak megfelelően)

A jazz tánc sajátosságainak megfelelő minimum 1,5 perces kombináció bemutatása.
Modern jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
•
•

A bemutatott tananyag pontos ismerete, igényes technikai kivitelezése.
A zene és tánc összhangjának megteremtése, dinamikai különbségek megjelenítése.

•
•

Megfelelő izomerő és lazaság, harmonikus, esztétikus, tudatos mozgás.
A jazz technikára jellemző formanyelv magas szintű tudatos megjelenítése.

•
•

Önkifejező és előadóművészi készség, belső motiváltságú, tudatos munkavégzés.
Testi adottságokból adódó hátrányok kezelése.

5. BERCZIK–TECHNIKA
A Berczik– technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott és az esztétikai
törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag és tánctechnikai mozgásformák
összessége, amely magában foglalja a szükséges és egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és
személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra
nevel
Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott plaszticitáshoz
vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket ad át a tér, az idő és az erő
összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról
A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás külön hangsúlyt
kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által olyan előkészítést kap a test,
amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető
5.1. ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
5.1.1. 1. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek egymástól
függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű
összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. – Az alkat
optimalizálása.
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– A formaérzék kialakítása.
– A légzőizmok működésének tudatosítása.
– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs képességek
fejlesztése.
– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.
– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs
technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az
esztétikai hatás fokozása
Tananyag
Alapgyakorlatok Járás és
kargyakorlatokkal körben

futásgyakorlatok

kartartásokkal,

A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, testsúlyáthelyezés, törzs–, kar kísérő
kilengései)
A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás kialakítása, tudatosítása, az
eltérések korrekciója
Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talpélen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, futás
térd/sarokemeléssel
Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben
Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal,
szimmetrikus kivitelezésben
Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és
keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő átmozgatása, változatos dinamikai és ritmikai
feladatokkal kombinálva
Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás
Ülésmódok
Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan
A lapocka és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint végrehajtható mindenirányú
foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, távolítás, összezárás, takarás, a gyakorlatok
segítése, az előadásmód finomítása
Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben
A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, a természetes tartás, a
helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, kiküszöbölése: átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás,
távolítás, hajlítás, emelés, körzés, fordítás
Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs és táncos feladatok Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak
felhasználásával végzett gyakorlatok
Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása a tanult
motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével a zene által
keltett gondolatok táncban történő kifejezése
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Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a tanár által készített etűd
elsajátítása
Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban
Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő lehet a korong, a dob a négy
évfolyamon végig)
Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel
Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben
Mozdulatplasztika: a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), magassági foka, hajlítási szöge
A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a moduláció, a térrajz
Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és összhangja
A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje. motívum, mondat, periódus
Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából
A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő
A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés,
Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás
A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, erősítés– gyengítés
Követelmények
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők alkalmazását, a
mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának megfelelő szinten
Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére, együttes,
egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus mozgásokra előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és
fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén. Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre
mozgásokat egyenes és íves vonalon.
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos izommunkára,
a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek megfelelő, tudatos használatára, alakzatok
kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök
zenével összehangolt csoportos előadására, társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus
létesítésére
5.1.2. 2. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek egymástól
függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű
összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. – Az alkat
optimalizálása.
– A formaérzék kialakítása.
– A légzőizmok működésének tudatosítása.
– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs képességek
fejlesztése.
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– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.
– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs
technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az
esztétikai hatás fokozása.
Tananyag
Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, lábujjon, sarkon, külső
talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzé járás, hintajárás, futás párhuzamos és
terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel
Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal
szimmetrikusan Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben
A fekvő–és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig állásban, nehezített
változatban
A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a gerincoszlop nyaki–,
háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, a nehézségi szint, a tempó fokozásával,
változó dinamikával
Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, kézfej és ujjak
Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, felső lábszár
Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával
Improvizáció–szabadtánc: a test önálló "gondolatainak", érzéseinek a külső szemlélő által észlelhető
kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai
segítségével
Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló etűdkészítés számolásra,
rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban
Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban
Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot (kiegészítő lehet:
korong, dob a négy évfolyamon végig) A
mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő
Követelmények
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők alkalmazását, a
mozgás esztétikai törvényszerűségeit
Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére valamint
együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és
fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre
mozgásokat egyenes és íves vonalon
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos
izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására,
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szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével
összehangolt csoportos előadására
Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére

5.2 ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
5.2.1. 1. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek egymástól
függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű
összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. – Az alkat
optimalizálása.
– A formaérzék kialakítása.
– A légző izmok működésének tudatosítása.
– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs képességek
fejlesztése.
– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.
– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs
technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az
esztétikai hatás fokozása
Tananyag
Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben, hintalépés
előre–hátra, hárrmaslépés, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott
lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/
sarokemeléssel, galopp, alap tánclépések
Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál
Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal,
szimmetrikusan
Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő,– fekvő– ülőhelyzetekben tanult
gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált formákban, változatos dinamikai és ritmikai
feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben, a nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával
Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan Az
alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban
Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs, táncos feladatok
A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával

426

Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített
"koreográfia" szólóban, majd párban
Önálló feladatként csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zenére: 1–2 perces, az
életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák
Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban
Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot (Kiegészítő lehet: korong,
dob a négy évfolyamon végig) A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő
Követelmények
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők alkalmazását, a
mozgás esztétikai törvényszerűségeit
A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére
valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra– , oldalt–, átlós
haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét,
hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos izommunkára,
a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető
magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos
előadására
Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére
5.2.2. 2. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek egymástól
függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű
összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. – Az alkat
optimalizálása.
– A formaérzék kialakítása.
– A légző izmok működésének tudatosítása.
– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs képességek
fejlesztése.
– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.
– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs
technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az
esztétikai hatás fokozása.
– Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége
Tananyag
Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben: hintalépés
előre–hátra, hárrmaslépés, szökkenő hármas, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, hajlított
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térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett
térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, sasszé, alap tánclépések
Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál
Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal,
aszimmetrikusan is
Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és kidolgozásnak
megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben, kombinációkban,
variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával, változó dinamikával.
Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és aszimmetrikusan
Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban
Diagonál gyakorlatok 1–4fős csoportokban
Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő lépésekkel
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs, táncos feladatok
A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával
Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia"
szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zenére, 1–2 perces,
az életkornak megfelelő zenére való önálló koreográfiák Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban
és az etűdökben
Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2karika, 3–5 m–es szalag, bot (Kiegészítő lehet:
korong, dob a négy évfolyamon végig)

Követelmények
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők alkalmazását, a
mozgás esztétikai törvényszerűségeit
A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére
valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra– , oldalt–, átlós
haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét,
hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos
izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására,
szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével
összehangolt csoportos előadására
Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére

5.3. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ
(MINIMÁLIS) TANESZKÖZ
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Kísérő ritmushangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, ritmusbot, műanyag
labda 2– 3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–4 m–es szalag, kendő/fátyol, tornabot,
korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az iskola helyi tanterve szerint

6. KREATÍV GYERMEKTÁNC
A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék megvalósítása, a különböző
játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az
önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének
képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével.
Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az
együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének,
kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez.

6.1. ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK
6.1.1. 1. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése
– A tanuló tér és formalátásának fejlesztése
– A tanuló önfegyelmének növelése
– A koncentrációkészség növelése
– A megfigyelőképesség kialakítása
– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése
– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása
– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése
– A szocializációs folyamatok fejlesztése
Tananyag
Ismerkedő táncok
Ábrázoló táncok
Csoportos táncok
Ünnepi táncok
Izom puzzle/testtudati táncok
Kitalálós játékok
Ábrázoló és csoportjátékok
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Anyaggal való játékok
Követelmények
A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat.
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai
kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra, a játéktevékenységre.

6.1.2. 2. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A kreativitás fejlesztése
– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése
– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása
– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása
– Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása
– A helyzetfelismerő képesség fejlesztése
– A megoldási lehetőségek feltérképezése
– A döntésképesség növelése
– A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása
– A szociális érzékenység fejlesztése
Tananyag
Energia levezető, összehangoló játékok
Koncentrációt növelő játékok
A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában
Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, futás, ugrás) Alapvető
gyakorlattípusok használata:
Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása
Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma
Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatlanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú mozgások tudatosítása
Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok
Zenei táncjátékok
Bizalmi játékok
Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok
Koncentrálós és kitalálós játékok
Ábrázoló és csoportjátékok
Anyaggal való játékok
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Követelmények
A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, kontrasztvariációk, akció–
reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat.
A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák gyakorlati
megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli és ritmikai alapfogalmak
gyakorlati alkalmazására

6.2. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
6.2.1. 1. ÉVFOLYAM

Fejlesztési feladatok
– Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése
– A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja
– Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes mozgás illetve a földre való
érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése
– Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének kialakítása,
képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással
– A mozgásmemória fejlesztése
– A problémák felismertetése előre és utólag
– A tér–, ritmika–, dinamika az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata
– A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése
Tananyag
Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok
Koncentrációt növelő játékok
Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg
Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más szabályrendszerekhez Térben
haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások megkülönböztetése
Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést Csoport
improvizáció a tanultak felhasználásával
2/4–, 3/4–, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása
Hangok, szavak, énekhang játékos használata
A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban
Az érzékszervek adta világ felfedezése
A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése
Követelmények:
A tanuló ismerje az alapmozgás formákat.
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A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles spektrumával mind
egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó helyzetfelismeréssel részt venni egy csoport
improvizációban, felhasználva a ritmika és a tér új ismereteit.

6.2.2. 2. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése
– A koordinációs készség fejlesztése
– A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése – A zenei szövetek értelmezése és az
azokhoz való viszony definiálása, variálása
Tananyag
Energia összehangoló játékok
Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok
Koncentráló képességet javító feladatok
A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való kipróbálása, a tapasztalatokból
mozgásfolyamok alakítása
Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata
Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése
Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, tengelyek mentén való
elválasztás illetve forgatás)
Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, felezés, kiegészítés
Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban
Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás
Mozgáselemzés, stíluselemzés
Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint
Követelmények
A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja testrészeit.
Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, ismerje a zene alapvető
alkotórészeit.
A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, mozgásfolyamok létrehozására és
rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kiscsoportban

6.3. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ
(MINIMÁLIS) TANESZKÖZ
Kísérő hangszerek
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Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

7. JAZZ–TECHNIKA
A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira épülő színpadi
táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a könnyed,
közérthető, expresszív előadásmódra
Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, plasztikus,
egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben az izolációs technika
által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő tudatos,
harmonikus mozgás
Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a koncentrációs
készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság szintjére fejlesztik az izolációs
technikát. Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és
biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és stiláris jegyeit

7.1. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK
7.1.1. 3. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint fontosságának megéreztetése.
– A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.
– Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz karpozíciókat alkalmazva.
– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.
– A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.
– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.
– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.
– A térhasználati képesség, készség kialakítása.
– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása
Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális
kihasználása. Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, kapcsolódva az előző években
tanultakhoz
Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének
megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok Középgyakorlatok:
Jazz karpozíciók és karvezetések
Klasszikus balett karpozíciók I., II., III.
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Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban
Port de bras szögletes karpozíciókkal
Demi plié I., II., VI. pozícióban
Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos átmenetekkel
Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva
Passé parallel és en dehors pozíciókban
Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban
Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban Flat
back
Developpé először földön, majd álló helyzetben
Enveloppé először földön, majd álló helyzetben
Grand battement először földön, majd álló helyzetben
Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva
Térbeosztás: térirányok Összekötő lépések:
Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) Jazzfutás
csúsztatott lábbal, karral Ugrások:
Két lábról–két lábra
Két lábról–egy lábra Egy
lábról–egy lábra
Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a technika szakkifejezéseit
A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a tanult
mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid
improvizációs részt is

7.1.2. 4. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazása.
– A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.
– Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése.
– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár létrehozása.
– A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.
– A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által
Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális felhasználásával
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Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő
speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok Középgyakorlatok:
Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal
Port de bras IV. pozíció grand plié
Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban
Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral Twist
előkészítő második pozícióból karral
Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal
Flat back. Developpé álló helyzetben
Enveloppé álló helyzetben
Rand battement álló helyzetben
Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton áthaladva és a körívek
mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek Összekötő
lépések irányváltásokkal:
Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
Pas de bourrée
Triplet
Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva Ugrások:
Két lábról–két lábra
Két lábról–egy lábra
Egy lábról–két lábra Egy
lábról–egy lábra
Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit
A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő
alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból összeállított tréningsor és
egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid improvizációs részt is

7.1.3. 5. ÉVFOLYAM
Fejlesztési feladatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazásával, hosszabb
időtartalmú tréningsorok által.
Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása.
Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve.
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A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben elmozdulva. A testtudat
kialakításának megalapozása
Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális felhasználása
Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő
speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok Középgyakorlatok:
Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal Port
de bras gyakorlat
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és spirállal
Developpé, enveloppé
Attitude
Adagio
Grand battement
Térben elmozduló grand–battement.
Twist
Hinge
Arch
Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű alkalmazásával – alapirányokba a
síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és ritmizálva
Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan leereszkedve, legördülve
Pas de bourrée Croisé–ból change
Triplet Pivot
Tombé
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal
Két lábról – két lábra
Két lábról – egy lábra
Egy lábról – két lábra Egy
lábról – egy lábra
Egyik lábról a másik lábra
Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok
jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit
A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során elsajátított
gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő
alkalmazására, a tudatos munkára

7.1.4. 6. ÉVFOLYAM
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Fejlesztési feladatok
– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése.
– A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása.
– A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.
– Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása.
– A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek figyelembevételével.
– A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a kombinációkban
Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális felhasználása
Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő
speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok Középgyakorlatok:
Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal Port
de bras gyakorlat
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és spirállal
Developpé, enveloppé
Attitude
Adagio
Grand battement
Térben elmozduló grand–battement
Tilt
Twist
Hinge
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű alkalmazásával
– alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és ritmizálva
Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül féltalpon,
pliében
Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve
Pas de bourrée
Change
Triplet Pivot
Tombé
Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva
Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal
Két lábról – két lábra
Két lábról – egy lábra
Egy lábról – két lábra
Egy lábról – egy lábra Egyik
lábról – másik lábra
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Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok
jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit
A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a stiláris jegyek képesség szintjén
történő alkalmazására, a tudatos munkára

8. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN
A tanuló ismerje
A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit
A tanuló legyen képes
Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire jellemző előadásmód
során. Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni és tudatosan használni. Rendelkezzen
a technika végrehajtásához szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan
alkalmazza a technika elemeit
Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos etűd, kombináció
harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll
A vizsga tantárgya és időtartama
Jazz–technika
35–40 perc
A vizsga tartalma
A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból,
gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces
tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.
Témakörök
Parallel és en–dehors pozíciók
Balett és jazz karpozíciók
Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release
A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, pas de bourre, chassé, pivot
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Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája Ötféle
ugrásfajta
A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement tendu jeté, rond de
jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata a jazz tánc sajátosságainak
megfelelően
A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása

A vizsga értékelése
A bemutatott tananyag pontos ismerete
A gyakorlatok technikai biztonsága
A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása

9. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
TANESZKÖZ
Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
Kézi dob és dobverő

NÉPTÁNC TANSZAK
1. AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
A néptánc – közérthetősége révén – felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közötti
kapcsolatteremtésben, és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása során a kulturális
értékek közvetítése a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára
(kisebbségek, hátrányos helyzetű gyermekek számára is) az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának
elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását, és az egyéniség fejlődését.
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók
mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének,
ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére,
gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel.
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Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek
iránt.
Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. A tanulók érdeklődésére,
tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és
alakítja készségeiket.
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai,
előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.
A program keretén belül folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt
érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző
fizikai és szellemi sajátosságokat.
A néptánc oktatás célrendszerében központi szerepet tölt be a tanulók technikai felkészültségének
megalapozása, mely során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad, és kötött
formában történő megjelenítésére. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi
megjelenítése is, mely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára,
másrészt kulturális szerepvállalás révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos
hagyományainkat.
Oktatása elősegíti néphagyományaink megismerését, tovább éltetését, és újraalkotását, kulturális
örökségünk megbecsülését. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek
megismertetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra,
műveltség megszerzésére. Lehetőséget biztosít a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának
elsődlegességére, mely végig kíséri az egész oktatási folyamatot.
A tanterv spirális elrendezése lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző képességű tanulók a képzési
szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal.
Megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét.
Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára
irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.
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AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS
FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

1.1.

SZAKMAI KOMPETENCIÁK:

•

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése

•

A hagyományos népi játékmód ismerete

•

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének értelmezéséhez

•

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása

•

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása

•

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak
megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása

•

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati alkalmazása

•

A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági táncélet
alkalmainak megismerése

•

A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése

•

Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően

•

A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak
megismerése

1.2.

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

•

Az esztétikai érzék fejlesztése

•

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés

•

Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés

•

Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés

•

A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése

•

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése

•

A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása

1.3.

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

•

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása

•

A másság elfogadásának képessége

•

Az önálló döntéshozatal képessége

•

Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás

•

A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése

•

A szabálytudat kialakítása

•

A csoportnorma kialakítása
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•

A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése

•

A közösségi szemlélet kialakítása

•

A környezet megóvásának fontossága

•

Az egészséges életmód igénye

1.4.

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

•

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése

•

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása

•
•

Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések
Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége

•

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása

•

A hatékony önálló tanulásra nevelés

•

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más környezetben is

•

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés
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2. A TANSZAK ÓRATERVE ÉS TANTÁRGYSZERKEZETE

TANTÁRGYAK
Főtárgy Népi játék

Előképző
1

2

2

2

Néptánc
Köt.
tárgy
Vál.
tárgy

Alapfok
1

2

3

4

5

6

4

4

3

3

3

3

1

1

1

1

Folklórismeret:
Népi játék

2

2

Összes óraszám:

4

4

Összes percszám:

180

180

Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie.
A képzés évfolyamainak száma: 8 évfolyam (2+6 évfolyam) A tanítási órák időtartama: 45 perc
Tantárgyak
Főtárgy:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) Kötelező
tantárgy:
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) Választható
tantárgyak:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)

3. A TANTÁRGYAK SZAKIRÁNYÚ FELADATAI, KÖVETELMÉNYEI
A néptánc oktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy
a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a
kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját,
kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs
készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét.
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Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai
állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük
fejlesztésére, gazdagítására.
Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat.
Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén hozzájárul a speciális képzési
rendszerekben, összevont osztályokban történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző
életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására.

AZ ELŐÍRT TANANYAG, MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY, VIZSGÁK, MŰVÉSZETI
ALAPVIZSGA

4. NÉPI JÁTÉK
A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményező
készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az
önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm megélése.

4.1.

ELŐKÉPZŐ 1. ÉVFOLYAM

4.1.1. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST

AZ ELLENŐRZÉST SZOLGÁLÓ

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK
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Gyermekdalok, népdalok,
kiszámolók éneklése egyedül és
csoportosan; ritmuskísérettel;
mozgással, játékkal összekapcsolva;
eszközhasználattal;
Ritmusgyakorlatok; Egyszerű
néptánclépések, motívumok,
motívumfűzések gyakoroltatása
kötött sorrendben; szabadon
(improvizálás);
Szerepjátszó-szerepváltó játékok
gyakorlása;
A páros tánc gyakorlása;
Énekes-mozgásos népi
gyermekjátékok, néptánc
motívumfűzések színpadi
előadása közönségnek;
Részvétel táncházban, vegyes
korosztályú vendégek között
Párválasztó-párcserélő játékok
Fogójátékok,
Kergetőzök

Egyéni produkció bemutatása
csoporttársaknak;
Önelemzés egyéni produkcióról
vagy a csoportos produkcióban
tetten érhető saját
teljesítményről;
Tanulói produkció,
attitűdmegnyilvánulás
megfigyelése különféle
helyzetekben, a tanuló különféle
szerepeiben és a tanulás
különféle fázisaiban;
Tanulók közös produkcióinak
megtekintése és elemzése más
tanulók által;
Tanulók egyéni vagy közös
produkcióinak megtekintése és
elemzése a pedagógus által;
Versenyeztetés csoporton belül;
Iskolai vagy egyéb versenyeken való
szerepeltetés;
Csoportos színpadi produkciók
bemutatása közönségnek

Megfigyelt produkciók rangsorolása
tanulók által;
Megfigyelt produkciók rangsorskálán
való elhelyezése a pedagógus
által;
Megfigyelt produkciók zsűriztetése
külső szakemberek által;
Produkciók elemző értékelése
szóban;

4.1.2 FEJLESZTÉSI FELADAT, TANANYAG, KÖVETELMÉNY
FEJLESZTÉSI FELADATOK
Alapvető mozdulattípusok
fejlesztése a játéktevékenység
során
A ritmus – tér – térforma
fogalmainak kialakítása
Az ugrás és forgás technikai

TANANYAG

KÖVETELMÉNYEK

A játékműveltség felmérése
A tanuló ismerje a népi játékok
cselekményét, szövegét és
A népi játékokhoz szükséges
dallamait, játékfűzéseket
mozgások, ritmusok, terek,
A tanuló legyen képes az
térformák megismertetése
együttműködésre,
Az alapvető mozdulattípusok
alkalmazkodásra, mások
Játéktípusok (sport–küzdő karakterű
elfogadására, a
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előkészítése
népi játékok, énekes–táncos
A tanuló mozgáskészségének,
gyermekjátékok)
önfegyelmének,
Népi
mondókák,
kiszámolók,
kommunikációs
szövegek, dallamok
képességének, éneklési
Alapvető zenei ismeretek
(egyenletes lüktetés, zenéhez
készségének,
való igazodás, negyedes és
játékbátorságának,
nyolcados lüktetés,
szabálytudatának fejlesztése
dallamegységek, a
A közösségi érzés, a közösséghez
gyermekdalok hangkészlete,
tartozás tudatos kialakítása
ritmusgyakorlatok)
A verbális és nonverbális
Irányok, alakzatok (előre–hátra,
kommunikáció szinkronjának
jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör,
elősegítése
oszlop, félkör, csigavonal, szórt
A szocializációs folyamatok
forma, térkitöltés, térváltás,
fejlesztése
egyén és csoport viszonya az
alakzatokban)
Játékfűzések (a helyi vagy régió
szerinti néphagyományban
fellelhető népi
gyermekjátékokból)

szabályok betartására, a
fizikai kontaktus
kialakítására, a társas
együttlétre, a társak előtti
kommunikációra, a
párválasztásra, a
szerepvállalásra, a
játéktevékenységre

ELŐKÉPZŐ 2. ÉVFOLYAM
4.1.2. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST

AZ ELLENŐRZÉST SZOLGÁLÓ

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK
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Gyermekdalok, népdalok,
kiszámolók éneklése egyedül és
csoportosan; ritmuskísérettel;
mozgással, játékkal összekapcsolva;
eszközhasználattal;
Ritmusgyakorlatok;
Egyszerű néptánclépések,
motívumok, motívumfűzések
gyakoroltatása kötött
sorrendben; szabadon
(improvizálás);
Szerepjátszó-szerepváltó játékok
gyakorlása;
A páros tánc gyakorlása;
Énekes-mozgásos népi
gyermekjátékok, néptánc
motívumfűzések színpadi

előadása közönségnek;
Részvétel táncházban, vegyes
korosztályú vendégek között
Párválasztó-párcserélő játékok
Fogójátékok,
Kergetőzök

Egyéni produkció bemutatása
csoporttársaknak;
Önelemzés egyéni produkcióról vagy a
csoportos produkcióban tetten érhető
saját teljesítményről;
Tanulói produkció,
attitűdmegnyilvánulás megfigyelése
különféle helyzetekben, a tanuló
különféle szerepeiben és a tanulás
különféle fázisaiban;
Tanulók közös produkcióinak
megtekintése és elemzése más
tanulók által;
Tanulók egyéni vagy közös
produkcióinak megtekintése és elemzése
a pedagógus által; Versenyeztetés
csoporton belül;

Megfigyelt produkciók rangsorolása
tanulók által;
Megfigyelt produkciók
rangsorskálán való elhelyezése a
pedagógus által;
Megfigyelt produkciók zsűriztetése
külső szakemberek által;
Produkciók elemző értékelése
szóban;

Iskolai vagy egyéb versenyeken való
szerepeltetés;
Csoportos színpadi produkciók
bemutatása közönségnek

4.1.3 FEJLESZTÉSI FELADAT, TANANYAG, KÖVETELMÉNY
FEJLESZTÉSI FELADATOK

TANANYAG

KÖVETELMÉNYEK
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A mozgáskészség, alapvető
kombinációs képesség
fejlesztése a mozgás– és
játéktevékenység során
A ritmus – tér – térforma
fogalmainak alkalmazása a
gyakorlatban
Az ugrás és forgástechnika
fejlesztése
A játékműveltség, játékbátorság,
szabálytudat, önfegyelem és
kezdeményezőképesség
fejlesztése
A kommunikációs és éneklési
képesség fejlesztése, a
verbális és nonverbális
kommunikáció szinkronjának
kialakítása
A kreatív játékos tevékenység
valamint a mozgásos és
verbális önkifejezés
ösztönzése, a közösségépítés
megvalósítása, a
szocializációs folyamatok
fejlesztése

Az alapvető mozdulattípusok
A tanuló ismerje a népi játékok
cselekményét, szövegét és
variációs lehetőségeinek
dallamait, a játékfűzéseket
valamint az ugrás típusainak
megismertetése
A tanuló legyen képes az
együttműködésre,
Az improvizációs tevékenység
alkalmazkodásra, mások
előkészítése, a játékismeret
elfogadására, a szabályok
bővítése
betartására, a fizikai
Játéktípusok (sport–küzdő karakterű
kontaktus kialakítására, a
népi játékok, énekes táncos
társas együttlétre, a társak
előtti kommunikációra, a
gyermekjátékok)
párválasztásra, a
Népi mondókák, kiszámolók,
szerepvállalásra és a
szövegek, dallamok
játéktevékenységre a
Alapvető zenei ismeretek
variációk során is
(egyenletes lüktetés, zenéhez
való igazodás, negyedes és
nyolcados lüktetés,
dallamegységek, a
gyermekdalok hangkészlete,
ritmusgyakorlatok)
Irányok, alakzatok (előre–hátra,
jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör,
oszlop, félkör, csigavonal, szórt
forma, térkitöltés, térváltás,
egyén és csoport viszonya az
alakzatokban)
Játékfűzések (a helyi vagy régió
szerinti néphagyományban
fellelhető népi
gyermekjátékokból)

4.2 A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
TANESZKÖZ
•
•
•

1 db tábla vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal

•
•

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok

•
•

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz szükséges
megfelelő népviseletek, lábbelik
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NÉPTÁNC
A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy a

tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a
kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját,
kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs
készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a
tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük,
ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére,
gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi
sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén hozzájárul a
speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt
a különböző életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés
megvalósítására. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az
amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek
megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő
táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére

4.3 ALAPFOK 1. ÉVFOLYAM
4.3.2 A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST
SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

Gyermekdalok, népdalok, kiszámolók
éneklése egyedül és csoportosan;
ritmuskísérettel; mozgással,
játékkal összekapcsolva;
eszközhasználattal;
Ritmusgyakorlatok;
Egyszerű néptánclépések, motívumok,
motívumfűzések gyakoroltatása
kötött sorrendben; szabadon
(improvizálás);

AZ ELLENŐRZÉST SZOLGÁLÓ
MÓDSZEREK

Egyéni produkció bemutatása
csoporttársaknak;
Önelemzés egyéni produkcióról vagy a
csoportos produkcióban tetten
érhető saját teljesítményről;
Tanulói produkció, attitűd
megnyilvánulás megfigyelése
különféle helyzetekben, a tanuló
különféle szerepeiben és a tanulás
különféle fázisaiban;
Szerepjátszó-szerepváltó játékok
Tanulók közös produkcióinak
gyakorlása;
megtekintése és elemzése más
A páros tánc gyakorlása;
tanulók által;
Énekes-mozgásos népi gyermekjátékok, Tanulók egyéni vagy közös
néptánc motívumfűzések színpadi
produkcióinak megtekintése és
előadása közönségnek;
elemzése a pedagógus által;
Részvétel táncházban, vegyes
Versenyeztetés csoporton belül;
Iskolai vagy egyéb versenyeken való
korosztályú vendégek között
szerepeltetés;
Párválasztó-párcserélő játékok
Csoportos
színpadi produkciók
Fogójátékok,
bemutatása közönségnek
Kergetőzök

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ
MÓDSZEREK

Megfigyelt produkciók rangsorolása
tanulók által;
Megfigyelt produkciók rangsorskálán
való elhelyezése a pedagógus
által;
Megfigyelt produkciók zsűriztetése
külső szakemberek által;
Produkciók elemző értékelése szóban;
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4.3.3 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY
FEJLESZTÉSI FELADATOK

KÖVETELMÉNYEK

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos
mozgásra
Az ugrástechnikák fejlesztése, a népi játék–ismeret
bővítése, az alapvető táncos alakzatok fogalmi
rendszerének kialakítása és alkalmazása
A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása
a gyakorlatban
A játék központi szerepének megtartása
Az önálló tanulói tevékenység és
szerepvállalás ösztönzése

egyéni

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és
dallamait, a játékfűzéseket és játékszabályokat, az ugrós
és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni
eszközhasználatot
A tanuló legyen képes a játéktevékenységre,
együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai
elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd
folyamatainak felidézésére, koreográfia bemutatására, a
ritmikai gyakorlatok megvalósítására

A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az
improvizációs készség, a ritmuskészség és a
mozgáskoordináció fejlesztése
Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció
ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és
normák kialakítása

4.3.4 TANANYAG
TÁNCTECHNIKA
ÉNEKES–TÁNCOS NÉPI
GYERMEKJÁTÉKOK

TÁNCGYAKORLAT

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok
(szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc előkészítése
•
•
•
•
•

Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése
Ugrós táncok előkészítése csoportos formában,
Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában
Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrókötél, bot, üveg)
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga: BARANYAI UGRÓS

KOREOGRÁFIA

Népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc

ZENEI ISMERETEK

Dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés

NÉPI ÉNEK

A választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok
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VISELETEK

Jellemző viseletdarabok, azok elnevezései

HAGYOMÁNYŐRZÉS

Saját táncrégió gyermekjátékai és táncai: BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK

ALAPFOK 2. ÉVFOLYAM
1.1.1. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST

AZ ELLENŐRZÉST SZOLGÁLÓ

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

Gyermekdalok, népdalok, kiszámolók
Egyéni produkció bemutatása
Megfigyelt produkciók rangsorolása
éneklése egyedül és csoportosan;
tanulók által;
csoporttársaknak;
ritmuskísérettel; mozgással, játékkal Önelemzés egyéni produkcióról vagy a Megfigyelt produkciók rangsorskálán
való elhelyezése a pedagógus
összekapcsolva; eszközhasználattal;
csoportos produkcióban tetten
által;
Ritmusgyakorlatok;
érhető saját teljesítményről;
Megfigyelt produkciók zsűriztetése
Egyszerű néptánclépések, motívumok,
Tanulói produkció,
külső szakemberek által;
motívumfűzések gyakoroltatása kötött
attitűdmegnyilvánulás megfigyelése
sorrendben; szabadon
Produkciók elemző értékelése szóban;
különféle helyzetekben, a tanuló
(improvizálás);
különféle szerepeiben és a tanulás
Szerepjátszó-szerepváltó játékok
különféle fázisaiban;
gyakorlása;
Tanulók közös produkcióinak
megtekintése és elemzése más
A páros tánc gyakorlása;
tanulók által;
Énekes-mozgásos népi gyermek-játékok,
Tanulók egyéni vagy közös
néptánc motívumfűzések színpadi
produkcióinak megtekintése és
előadása közönségnek;
Részvétel táncházban, vegyes korosztályú elemzése a pedagógus által;
Versenyeztetés csoporton belül;
vendégek között
Iskolai vagy egyéb versenyeken való
Párválasztó-párcserélő játékok
szerepeltetés;
Fogójátékok,
Csoportos színpadi produkciók
Kergetőzők
bemutatása közönségnek

1.1.2 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY

FEJLESZTÉSI FELADATOK

KÖVETELMÉNYEK
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A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos
mozgásra
Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak
összevetése
A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése
A csárdás mozgáselemeinek előkészítése
A zenei lüktetésrendhez történő igazodás
hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása
Ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a
gyakorlatban
A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az
improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás, a
ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő
képesség és az eszközhasználat fejlesztése
Az önálló tanulói tevékenység és egyéni
szerepvállalás ösztönzése

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az
énekes táncos gyermekjátékok cselekményét,
szövegét és dallamát, a tánc közbeni
eszközhasználatot
A tanuló legyen képes a közösségen belüli
aktív tevékenységre, a tanult táncanyag
újraalkotására, improvizációra, a tanult
koreográfia bemutatására, a ritmikai
gyakorlatok megvalósítására, a tanórákon
megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való
részvételre

Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció
ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és
normák kialakítása

2. TANANYAG
TÁNCTECHNIKA

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás,
körív mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly – fenthangsúly
gyakorlatok, összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok

ÉNEKES–TÁNCOS NÉPI A játékismeret bővítése, a játék központi szerepének megtartása, (szerepjátékok,
párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése
GYERMEKJÁTÉKOK
•

Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek
és az összekapaszkodási módoknak a megismertetése

•

A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben
meghatározott táncanyag (csoportos, páros): BARANYAI UGRÓS

TÁNCGYAKORLAT

•

A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben
meghatározott táncanyag bevezetése (szóló):
HETÉNYI KANÁSZTÁNC ÉS BIRJÁNI ÜVEGES TÁNC (BARANYA)

•
•

KOREOGRÁFIA

Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
Népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok
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ZENEI ISMERETEK

Dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a
hosszúfurulya

NÉPI ÉNEK

A Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték
dallamok: BARANYAI UGRÓS ÉS KANÁSZTÁNC DALLAMOK

TÁNCFOLKLORISZTIKA

Az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, a
tánctípus főbb jellemzői

VISELETEK

Viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok

HAGYOMÁNYŐRZÉS

A saját táncrégió gyermekjátékai és táncai: BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK

ALAPFOK 3. ÉVFOLYAM
2.1.1. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST

AZ ELLENŐRZÉST SZOLGÁLÓ

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

Népdalok, népszokások dalainak éneklése Egyéni produkció bemutatása társaknak;
Önelemzés egyéni produkcióról vagy a
egyedül és csoportosan;
csoportos produkcióban tetten érhető
Népdalok, népszokások dalainak éneklése
saját teljesítményről;
ritmuskísérettel;
Népdalok, népszokások dalainak éneklése Tanulói produkció, attitűdmegnyilvánulás
megfigyelése különféle helyzetekben,
mozgással, játékkal összekapcsolva;
a tanuló különféle szerepeiben és a
Népdalok, népszokások dalainak éneklése
tanulás különféle fázisaiban;
ritmuskísérettel és eszközhasználattal
Tanulók
közös produkcióinak
(bot, sapka, üveg, kendő stb.);
megtekintése és elemzése más
Ritmusgyakorlatok;
tanulók által;
Néptánclépések,
motívumok,
Tanulók egyéni vagy közös
motívumfűzések gyakoroltatása
produkcióinak megtekintése és
kötött sorrendben;
elemzése a pedagógus által;
Néptánclépések,
motívumok,
Iskolai vagy egyéb versenyeken való
motívumfűzések gyakoroltatása
szerepeltetés;
szabadon (improvizálás);
Csoportos színpadi produkciók
A páros tánc gyakorlása;
bemutatása közönségnek;
Népszokások, néptánc motívumfűzések,
Filmek,
hangzó anyagok tanulói elemzése
koreográfiák színpadi előadása
közönségnek;
Részvétel táncházban, vegyes korosztályú
vendégek között;

elhelyezése a pedagógus által;
Megfigyelt produkciók zsűriztetése külső
szakemberek által;
Produkciók elemzőértékelése szóban;
A csoporttagokhoz, a partnerhez való
viszonyulás elemző értékelése
szóban;

megtekintés, illetve meghallgatás
után;
Adott mozgásoknak a tanulók által való

Filmek megtekintése népszokásokról;

lejegyzésének ellenőrzése és

Népszokásokról, néptánc-típusokról,
táncdialektusokról szóló szövegek
feldolgozása;

elemzése;

Koreográfiák elemzése;
Táncdialektusok elemzése;

Megfigyelt produkciók rangsorolása
tanulók által;
Megfigyelt produkciók rangsorskálán való

Az egyes tanulóknak a táncházban
megnyilvánuló magatartásának,
viselkedési kultúrájának,
szerepazonosulásának megfigyelése
és elemzése szóban
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A táncírás alapelemeinek tanulása
Párválasztó-párcserélő játékok

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY
FEJLESZTÉSI FELADATOK

KÖVETELMÉNYEK
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A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti
táncos mozgásra
A ritmus – tér – térforma fogalmainak
alkalmazása a gyakorlatban
Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak
kialakítása az életkori sajátosságoknak
megfelelően
Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai
lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek és a
táncok elnevezésének megismertetése az adott
tájegység illetve funkció szerint

A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és
csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét,
dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok
földrajzi elhelyezkedését
A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös
ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan
és párban történő improvizációra, a tánctípus
fogalmának meghatározására, a tájegységek,
falvak földrajzi meghatározására

A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása
Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése A
táncalkalmak megismerése, a
viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő
táncos magatartás elsajátítása
A zenei lüktetésrendhez történő igazodás
hangsúlyainak tudatosítása
Az improvizációs készség, az előadói készség,
a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség
fejlesztése
A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a
másságot elfogadó attitűd valamint a nemi
identitás erősítése
Az önálló tanulói tevékenység és egyéni
szerepvállalás ösztönzése

2.1.2 TANANYAG

TÁNCTECHNIKA

ÉNEKES–TÁNCOS NÉPI
GYERMEKJÁTÉKOK

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások,
ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai
gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás,
ridázás) lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási
módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás,
kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok
A játékismeret bővítése, a játék központi szerepének megtartása
(szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok
előkészítése
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•

A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc
elmélyítése, a tananyag bővítése: BARANYAI UGRÓS, HETÉNYI

TÁNCGYAKORLAT

KANÁSZTÁNC ÉS BIRJÁNI ÜVEGES TÁNC (BARANYA)

•

A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése:
DÉL-ALFÖLDI LASSÚCSÁRDÁS

•
•

A verbunk előkészítése: NYÍRSÉGI CSAPÁS
A választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes
összekapaszkodási módoknak a megismerése

•

Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori
sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga

KOREOGRÁFIA

Az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából

ZENEI ISMERETEK

Ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a
hangszerek funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek,
A választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok:

NÉPI ÉNEK

DÉL-ALFÖLDI NÉPDALOK

TÁNCFOLKLORISZTIKA

Az ugrós tánc fejlődése, formái,a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus
meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő
szokások, a táncok földrajzi, történelmi háttere

VISELETEK

jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a
táncos mozgás és a viselet összefüggései

HAGYOMÁNYŐRZÉS

A saját táncrégió gyermekjátékai és táncai: BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK

2.2.

ALAPFOK 4. ÉVFOLYAM

2.2.1. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST

AZ ELLENŐRZÉST SZOLGÁLÓ

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK
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Népdalok, népszokások dalainak
Egyéni produkció bemutatása
Megfigyelt produkciók rangsorolása
tanulók által;
éneklése egyedül és csoportosan;
társaknak;
Népdalok,
népszokások
dalainak Önelemzés egyéni produkcióról vagy Megfigyelt produkciók rangsorskálán
való elhelyezése a pedagógus
éneklése ritmuskísérettel;
a csoportos produkcióban tetten
által;
érhető saját teljesítményről;
Népdalok, népszokások dalainak
Megfigyelt produkciók zsűriztetése
éneklése mozgással, játékkal
Tanulói produkció,
külső szakemberek által;
összekapcsolva;
attitűdmegnyilvánulás
Produkciók elemzőértékelése szóban;
Népdalok, népszokások dalainak
megfigyelése különféle
éneklése ritmuskísérettel és
helyzetekben, a tanuló különféle A csoporttagokhoz, a partnerhez való
viszonyulás elemző értékelése
eszközhasználattal
szerepeiben és a tanulás különféle
szóban;
Ritmusgyakorlatok;
fázisaiban;
Néptánclépések, motívumok,
Tanulók közös produkcióinak
motívumfűzések gyakoroltatása
megtekintése és elemzése más
kötött sorrendben;
tanulók által;
Néptánclépések, motívumok,
Tanulók egyéni vagy közös
motívumfűzések gyakoroltatása
produkcióinak megtekintése és
szabadon (improvizálás);
elemzése a pedagógus által;
A páros tánc gyakorlása;
Iskolai vagy egyéb versenyeken való
Népszokások, néptánc motívumfűzések,
szerepeltetés;
koreográfiák színpadi előadása
Csoportos színpadi produkciók
közönségnek;
bemutatása közönségnek;
Filmek megtekintése néptáncokról,
Filmek, hangzó anyagok tanulói
népszokásokról;
elemzése megtekintés, illetve
Koreográfiák elemzése;
meghallgatás után;
Táncdialektusok elemzése;
A táncírás alapelemeinek tanulás

4.3.5 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY
FEJLESZTÉSI FELADATOK

KÖVETELMÉNYEK
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A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos
mozgásra
A körtáncok technikai előkészítése
A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási
módok variációs lehetőségeinek megismertetése, a
táncos partnerkapcsolat kialakítása
A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok,
illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás
elsajátítása
A zenei lüktetésrendhez történő igazodás
hangsúlyainak tudatosítása
Az improvizációs készség, az előadói készség, a
ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése
A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a
másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női
szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi
identitás erősítése
Az önálló tanulói tevékenység és egyéni
szerepvállalás ösztönzése

A tanuló ismerje a
verbunkot és csárdást,
szövegét, dallamát, a
jellemzőit, a tanult
elhelyezkedését

választott ugróst,
a tanult népdalok
tanult hangszerek
táncok földrajzi

A tanuló legyen képes a tánctípus
fogalmának meghatározására, a tanult
táncok földrajzi elhelyezésére, az elsajátított
táncokból történő improvizálásra

2.2.2 TANANYAG

TÁNCTECHNIKA

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai
gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–
fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás
gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások,
gesztusok (kar, láb)
•

A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc
elmélyítése: BARANYAI

UGRÓS,

HETÉNYI

KANÁSZTÁNC ÉS

BIRJÁNI

ÜVEGES

TÁNC (BARANYA)

•

A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése,
ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése:

TÁNCGYAKORLAT

A DÉL-

ALFÖLDI LASSÚ ÉS FRISSCSÁRDÁS
•

A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése:
NYÍRSÉGI CSAPÁS

•

Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal: HOSSZÚHETÉNYI KARIKÁZÓ

458

Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga

KOREOGRÁFIA

Az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából

ZENEI ISMERETEK

A Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő)
parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés,
nyújtott ritmus, éles ritmus

NÉPI ÉNEK

A választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték
dallamok DÉL-ALFÖLDI ÉS HOSSZÚHETÉNYI DALOK

TÁNCFOLKLORISZTIKA

A csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása,
táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok
földrajzi, történelmi háttere

VISELETEK

A jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos
mozgás és a viselet összefüggései
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is:

HAGYOMÁNYŐRZÉS

BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK, A NÉMET, ÉS HORVÁT NEMZETISÉGEK JÁTÉKAI ÉS
TÁNCAI

ALAPFOK 5. ÉVFOLYAM
2.2.3 A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST

AZ ELLENŐRZÉST SZOLGÁLÓ

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK
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Népdalok, népszokások dalainak éneklése Egyéni produkció bemutatása
egyedül és csoportosan;
társaknak;
Népdalok, népszokások dalainak éneklése Önelemzés egyéni produkcióról vagy a
ritmuskísérettel;
csoportos produkcióban tetten
érhető saját teljesítményről;
Népdalok, népszokások dalainak éneklése
mozgással, játékkal összekapcsolva; Tanulói produkció,
attitűdmegnyilvánulás
Népdalok, népszokások dalainak éneklése
megfigyelése különféle
ritmuskísérettel és eszközhasználattal
Ritmusgyakorlatok;
helyzetekben, a tanuló különféle
Néptánclépések, motívumok,
szerepeiben és a tanulás különféle
motívumfűzések gyakoroltatása kötött
fázisaiban;
sorrendben;
Tanulók közös produkcióinak
Néptánclépések, motívumok,
megtekintése és elemzése más
motívumfűzések gyakoroltatása
tanulók által;
szabadon (improvizálás);
Tanulók egyéni vagy közös
A páros tánc gyakorlása;
produkcióinak megtekintése és
Népszokások, néptánc motívumfűzések,
elemzése a pedagógus által;
koreográfiák színpadi előadása
Iskolai vagy egyéb versenyeken való
közönségnek;
szerepeltetés;
Filmek megtekintése néptáncokról,
Csoportos színpadi produkciók
népszokásokról;
bemutatása közönségnek;
Koreográfiák elemzése;
Filmek, hangzó anyagok tanulói
Táncdialektusok elemzése;
elemzése megtekintés, illetve
meghallgatás után;
A táncírás alapelemeinek tanulás

Megfigyelt produkciók rangsorolása
tanulók által;
Megfigyelt produkciók rangsorskálán
való elhelyezése a pedagógus
által;
Megfigyelt produkciók zsűriztetése
külső szakemberek által;
Produkciók elemzőértékelése szóban;
A csoporttagokhoz, a partnerhez való
viszonyulás elemző értékelése
szóban;

2.2.4 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY
FEJLESZTÉSI FELADATOK

KÖVETELMÉNYEK
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A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos
mozgásra
Összefoglaló és rendszerező gondolkodás
ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult
táncdialektus ismeretanyagán keresztül
A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése
A legényes és a forgós–forgatós táncok
előkészítése
A táncrend fogalmának kialakítása
A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási
módok variációs lehetőségeinek megismertetése, a
táncos partnerkapcsolat kialakítása
A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok,
illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás
elsajátítása

A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend
fogalmát, a Dunai táncdialektus választott
táncait, a tanult koreográfiákat, a népdalok
szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult
táncok földrajzi elhelyezkedését, a
jellegzetes falvakat
A tanuló legyen képes a tánctípus
fogalmának meghatározására, a tanult
táncok földrajzi elhelyezésére, az
elsajátított táncokból történő improvizálásra

A zenei lüktetésrendhez történő igazodás
hangsúlyainak tudatosítása
A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek
feltárása
Az improvizációs készség, az előadói készség, a
ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a
dinamikai és stílusérzék fejlesztése
A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a
másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női
szerepből adódó viselkedésmódok szerinti
táncformálás, a nemi identitás erősítése
Az önálló tanulói tevékenység és egyéni
szerepvállalás ösztönzése

TANANYAG
TÁNCTECHNIKA

alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai
gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–
fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás
gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, csapások gesztusok (kar,
láb)
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•
•
•
•

A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése
A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc
bevezetése: ÓCSÁRDI LASSÚ ÉS FRISSCSÁRDÁS (BARANYA)
A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése:
NYÍRSÉGI CSAPÁS
A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc
bevezetése: KÓNYI VERBUNK, ÉS SZILI KARÉJ (RÁBAKÖZI KÖRVERBUNKOK)

TÁNCGYAKORLAT
•

A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc
dialektus bevezetése
HOSSZÚHETÉNYI KARIKÁZÓ, ÉS MÁTYUSFÖLDI (SL) ÉNEKES NŐI
KÖRTÁNCOK

•

KOREOGRÁFIA

Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak,
jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
Az ismert táncanyagból
A választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai:

ZENEI ISMERETEK

FELVIDÉKI KÉTSZÓLAMÚ NÉPDALOK A
periódus fogalma, a szinkópa ritmus

NÉPI ÉNEK

A tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok

TÁNCFOLKLORISZTIKA

A verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása,
táncalkalmak, táncos magatartás

VISELETEK

Jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos
mozgás és a viselet összefüggései
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is:

HAGYOMÁNYŐRZÉS

BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK, A NÉMET, ÉS HORVÁT NEMZETISÉGEK JÁTÉKAI ÉS
TÁNCAI

ALAPFOK 6. ÉVFOLYAM
2.2.5 A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI
A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST

AZ ELLENŐRZÉST SZOLGÁLÓ

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

MÓDSZEREK

Népdalok, népszokások dalainak éneklése Egyéni produkció bemutatása
Megfigyelt produkciók rangsorolása
társaknak;
tanulók által;
egyedül és csoportosan;
Népdalok, népszokások dalainak éneklése Önelemzés egyéni produkcióról vagy a Megfigyelt produkciók rangsorskálán
csoportos produkcióban tetten
való elhelyezése a pedagógus
ritmuskísérettel;
érhető saját teljesítményről;
által;
Népdalok, népszokások dalainak éneklése
Megfigyelt produkciók zsűriztetése
mozgással, játékkal összekapcsolva; Tanulói produkció,
attitűdmegnyilvánulás
külső szakemberek által;
Népdalok, népszokások dalainak éneklése
megfigyelése
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ritmuskísérettel és eszközhasználattal
Ritmusgyakorlatok;
Néptánclépések, motívumok,
motívumfűzések gyakoroltatása kötött
sorrendben;
Néptánclépések, motívumok,
motívumfűzések gyakoroltatása
szabadon (improvizálás);
A páros tánc gyakorlása;
Népszokások, néptánc motívumfűzések,
koreográfiák színpadi előadása
közönségnek;
Filmek megtekintése néptáncokról,
népszokásokról;
Koreográfiák elemzése;
Táncdialektusok elemzése;

különféle helyzetekben, a tanuló
Produkciók elemzőértékelése szóban;
különféle szerepeiben és a tanulás A csoporttagokhoz, a partnerhez való
viszonyulás elemző értékelése
különféle fázisaiban;
szóban;
Tanulók közös produkcióinak
megtekintése és elemzése más
tanulók által;
Tanulók egyéni vagy közös
produkcióinak megtekintése és
elemzése a pedagógus által;
Iskolai vagy egyéb versenyeken való
szerepeltetés;
Csoportos színpadi produkciók
bemutatása közönségnek;
Filmek, hangzó anyagok tanulói
elemzése megtekintés, illetve
meghallgatás után;

A táncírás alapelemeinek tanulás
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2.2.6 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY
FEJLESZTÉSI FELADATOK
A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti
táncos mozgásra
Az összefoglaló és rendszerező
gondolkodás valamint a fogalmi
gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, az
összefüggések feltárása az alapfokú
évfolyamok ismeretanyagán keresztül
Az improvizációs készség, az előadói
készség, a ritmusérzék, a
mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a
fizikai állóképesség, a stílusérzék, a
dinamikai készség, a partnerkapcsolat
fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon
elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat,
a tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi
jellemzőket
A tanuló legyen képes a tanult ismeretek
megfogalmazására, az önálló táncos
megjelenítésre, improvizációra, a megfelelő
táncos magatartás színpadi megjelenítésére,
az alapfokú művészeti vizsga
követelményeinek teljesítésére

A vizsgahelyzetre való felkészítés

4.3.6 TANANYAG

TÁNCTECHNIKA

TÁNCGYAKORLAT

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás
típusok, forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő
játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén
haladás, lenthangsúly – fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási
módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás,
térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb)
•
•
•
•
•
•

A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése
Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése
A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése
A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése
A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori
sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga
MOLDVAI KÖR – SOR – ÉS PÁROS TÁNCOK
A SZÉKI TÁNCREND

KOREOGRÁFIA

Az ismert táncanyagból

ZENEI ISMERETEK

A tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a
dűvő és az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok
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NÉPI ÉNEK

A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése

TÁNCFOLKLORISZTIKA

Az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos
magatartás

VISELETEK

Jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a
táncos mozgás és a viselet összefüggései
A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is:

HAGYOMÁNYŐRZÉS

BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK, A NÉMET, ÉS HORVÁT NEMZETISÉGEK
JÁTÉKAI ÉS TÁNCAI

2.3 KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN
A tanuló ismerje
• Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi tantervben
meghatározott tájegységek szerint.
•

A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai ismeretek
összefüggéseit.

•
•
•
•

A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat.
A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat.
A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során.
A színpadi törvényszerűségeket.

•

A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását.
magatartás– és viselkedésmódokat.

A táncalkalmaknak megfelelő

A tanuló legyen képes
• Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a tudatos színpadi
megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni használatára, viselésére, a
táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására A megszerzett ismeretekről beszélni.
• A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, ismerje és a
gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat.
•
•

A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is.
A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra.

•
•
•

A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra.
A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra.
Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
2.3.2 A VIZSGA RÉSZEI
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

2.3.3 A VIZSGA TANTÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA
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Néptánc
Csoportban 5–10 perc
Egyénenként illetve párban: 2–3 perc

2.3.4 A VIZSGA TARTALMA
•

Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, folyamat)
csoportos bemutatása

•

Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból a
nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár) illetve egyénenként vagy
párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a
dialektusból

2.3.5 A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE
•
•

Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét
Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és a zene
illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása
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NÉPTÁNC ALAPVIZSGA TANANYAGA

A NÉPTÁNC GYAKORLATI VIZSGA MENETE:

TANANYAG

TÍPUS

ÉRÉKELÉSI SZEMPONTOK

SZÁMONKÉRÉS IDŐTARTAM
FORMÁJA

MOLDVAI
TÁNCOK

(ERDÉLYI
DIALEKTUS)

1.
MOLDVAI KÖR
ÉS

CSOPORTOS

PERC

PÁROSTÁNCOK

ISMERI A TÁNCANYAG MOTÍVUMKINCSÉT.

ZENÉRE TÁNCOL, ISMERI A TÁNC
HANGSÚLYOZÁS
2.
3.

ISMERI ÉS ALKALMAZZA A TÁJEGYSÉGRE

JELLEM RITMIKAI, PLASZTIKAI, DINAMIKAI
JEGYEKET.

ISMERI ÉS ALKALMAZZA A PÁROS ÉS
SZÓLÓTÁNC
4.

I

DÉL-

PÁROS

ALFÖLDI

OLÁHOS,
LASSÚ – ÉS

BEMUTATÁS,

TÁNCOK

FRISSCSÁRDÁS

IMPROVIZÁCIÓ

PERC

FORMAI ÉS TARTALMI JEGYEIT

5.

ISMERI ÉS ALKALMAZZA A PÁRBAN

TÁNCOLÁS TECHNIKAI ELEMEIT.

(TISZAI

6.

DIALEKTUS)

IMPROVIZÁCIÓJÁBAN FOLYAMATOSAN

TÁNCOL, ÉS ALKALMAZZA TÁNC SZERKESZTÉSI
ELVEIT.

7.

ISMERI ÉS ALKALMAZZA A KEZDŐ ÉS

ZÁRÓFORMULÁKAT.

BARANYAI
TÁNCOK

(DUNAI
DIALEKTUS)

PÁROS UGRÓS,
LASSÚ ÉS

8.
KOREOGRÁFIA,
CSOPORTOS

FRISSCSÁRDÁS

PERC

KOREOGRÁFIÁBAN KORRIGÁLNI TUDJA

TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSÉT, ILLETVE ISMERI ÉS
ALKALMAZZ KOREOGRÁFIA TEREIT.

9.

ISMERI, ÉS FOLYAMATOSAN ELŐADJA A

KÖTÖTT MOTÍVUMSOROKAT.

A TÁNCOT AZ ODAILLŐ ÉNEKKEL, VAGY
SZÖVEG (CSUJOGATÁS) KÍSÉRI, DÍSZÍTI.
1. Moldvai táncok csoportos bemutatása
10 perc
2. Dél-alföldi táncok improvizatív bemutatása páronként csoportban
10 perc
3. Baranyai koreográfia bemutatása csoportban
7 perc
10.

A vizsgára szánt teljes időtartam: 45 perc
Az improvizatív páros vizsgák során egyszerre max. 2 pár vizsgázhat.
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Mivel az alapfok letételnek feltétele az eddigi évfolyamok követelményeinek sikeres teljesítése, az ötfokozatú
értékelés során az elégtelen osztályzat nem alkalmazható, csak abban az esetben, ha a tanuló megtagadja a
vizsgát.

Mivel az összetett műfajon belül körülhatárolható értékelési szempontok szubjektív benyomásokat is tartalmaznak, e
ötfokozatú értékelés részletezése célszerű. A 10 pontban kifejtett szempontok megfigyelésén túl a táncos megje
előadása, előadó készsége nagyban meghatározza a produkció minőségét, és így értékelését. Az értékelési szem
egyenrangúsága mellett, az azokon belüli hangsúlyeltolódás bizonyos esetekben értelmetlenné teszi az öt fokoz
határokkal történő definiálását (pl.: 2 motívumból, stílusos, folyamatos előadással, plasztikai dinamikai tagolássa jeles
(5) értékelést szerezni.).

FOLKLÓRISMERET
TANANYAG

SZÁMONKÉRÉS

IDŐTARTAM

A VIZSGA TÉMAKÖREI

FORMÁJA

FOLKLÓRISMERET

ÍRÁSBELI

30 PERC

VIZSGA

(TESZT)

1. A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságai
2. Az egyes jeles napok időpontja
3. A jeles napok vallási, hiedelmi funkciói, magyarázó
története,
4. A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjai,
5. A magyar paraszti világkép legfőbb elemei, eredetük, a
hozzájuk fűződő mondák,
6. A parasztság hiedelemvilágának főbb szereplői,
funkciójuk

A FOLKLÓRISMERET VIZSGA MENETE
1. Írásbeli vizsga megtétele

30 perc

2. Javítás, értékelés
3. Eredményhirdetés

30 perc
15 perc

A vizsgára szánt teljes időtartam: 75 perc
A folklórismereti írásbeli vizsgát, és a néptánc gyakorlati vizsgát két külön napon kell tenni.
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2.4 A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
TANESZKÖZ

3.

•
•

1 db tábla vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép

•
•

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

•

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok

•
•

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz szükséges
megfelelő népviseletek, lábbelik

FOLKLÓRISMERET

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány ünnepi
rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány folyamatosan változó
természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások
megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok
és táncok táji és történeti megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez
nyújtson segítséget.ALAPFOK 3. ÉVFOLYAM

3.2.2 FEJLESZTÉSI FELADATOK
•

A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén keresztül, a
kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, közösségérzet, a tér– és időbeli
tájékozódás fejlesztése

•

A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés

3.2.3 TANANYAG
A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése.
Jósló praktikák a gyermek születése előtt
Komatál hagyománya
GYEREKSZÜLETÉS,
GYERMEKKOR

Keresztelő
A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában
Az anya avatása
Munkára nevelés, gyermekmunka
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A

munkavégzéshez

kötődő

játékalkalmak

/libalegeltetés, kalákamunkák/
A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött
szerepe
A GYERMEKEK
JÁTÉKALKALMAI ÉS
TÁNCALKALMAI

A tánc tanulása
Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának szokások, táncok, zenei
kultúra tanulása)
A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca,
serketánc)
Szent Miklós napja
Jézus születésének története

AZ ÉVKÖR ÜNNEPEI
GYERMEKSZEMMEL

Óévbúcsúztató és évkezdő szokások
Szent Balázs napja, Balázsjárás
Szent Gergely napja, Gergelyjárás
Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai
Pünkösdi királynéjárás

3.2.4 KÖVETELMÉNYEK
•

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor jeles eseményeit,
játék– és táncalkalmait

•

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a
társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

3.3 ALAPFOK 4. ÉVFOLYAM
3.3.2 FEJLESZTÉSI FELADATOK
•

A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet és a tér– és
időbeli tájékozódás fejlesztése

•

A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés

3.3.3 TANANYAG
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, rituális
cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése A táncalkalmak jelentőségének
megismertetése a párválasztás során
Munkavégzés a serdülő korban
Legényavatás, leányavatás
LEGÉNYÉLET,

Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei

LEÁNYÉLET,

Szokásjogok a paraszti társadalomban

PÁRVÁLASZTÁS,

Leánynéző, háztűznéző, hozomány

LAKODALOM
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Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék

Lakodalmi előkészületek
Lakodalmi tisztségviselők, feladatok
Lakodalmi szokások, rítusok
A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban
LEGÉNYEK ÉS
LÁNYOK JÁTÉK ÉS
TÁNCALKALMAK

Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret)
Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó)
Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés
Luca kettős alakja
Betlehemezés

LÁNYOK ÉS
LEGÉNYEK
SZEREPE A
KALENDÁRIS
SZOKÁSOKBAN

Farsangi szokások
A nagyhét eseményei
A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái Pünkösdi
királyválasztás
Májusfaállítás
Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások

3.3.4 KÖVETELMÉNYEK
•

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, legényélet jeles
eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, szereplőit

•

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok betartására, a társak
előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására
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3.4 ALAPFOK 5. ÉVFOLYAM
3.4.2 FEJLESZTÉSI FELADATOK
•
•

A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása
A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet valamint
a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése

•

A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés

3.4.3 TANANYAG
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a jeles napok és
ünnepi szokások megismertetése
Paraszti munka, munkaszervezés

FELNŐTTEK, IDŐSEK

Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban
Előjelek, jóslások, hiedelmek

ÉS AZ

A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások

ELBÚCSÚZTATÁS

Virrasztás, temetés, siratás
A halotti tor
Fejfák, keresztek

SZOKÁSAI

Mindenszentek napja
Halottak napja, megemlékezés a halottakról
Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom)
A HÁZASOK
TÁNCALKALMAI

Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál)
Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló)
Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés)
Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés)
A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők)
Szent György napja
Virágvasárnap

FELNŐTTEK AZ

A húsvéti ételek jelképrendszere

ÉVKÖR ÜNNEPEIN

Fehérvasárnap
Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások
Szent István napja, új kenyér ünnepe
Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás
Szent Mihály napja
Dömötör napja, Vendel napja

3.4.4 KÖVETELMÉNYEK
•

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és időskor jeles
eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok szerepét

•

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására,
a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

ALAPFOK 6. ÉVFOLYAM
3.4.5 FEJLESZTÉSI FELADATOK
•

Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása

•

A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok
elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése

•

A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet valamint
a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése

•

A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés

3.4.6 TANANYAG
Táncfolklorisztika
A régi táncréteg jellemzői
KÖRTÁNCOK

Középkori tánchagyomány, lánc és körtáncok
Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában

ESZKÖZÖS

Kanásztánc, pásztortánc

PÁSZTORTÁNCOK

Pásztorbotoló, cigánybotoló
Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) Erdélyi
legényes táncok

UGRÓS–LEGÉNYES
TÁNCTÍPUS

Forgós–forgatós páros táncok
KÜZDŐ

Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok

KARAKTERŰ

Lassú tempójú páros táncok

PÁROS TÁNCOK

Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok
Az új táncréteg jellemzői
A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása

VERBUNK

A szóló verbunk
Szabályozott szerkezetű verbunkok

CSÁRDÁS

A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós)
Körcsárdás, hármas csárdás

A DIALEKTUSOK
MEGHATÁROZÁSA,

Dunai dialektus
Tiszai dialektus

ELHELYEZKEDÉSE,

Erdélyi dialektus

JELLEMZŐI

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben
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3.4.7 KÖVETELMÉNYEK
•

A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a tanulmányok során
megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait

•

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására,
a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

3.5 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
A tanuló ismerje
• A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles napok
vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét.
•

A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit,
eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit.
A tanuló legyen képes
•

A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a szakkifejezések, a
megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek felismerésére.

•
•
•

A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására.
Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben.
A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni.

•

Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban.

3.5.2 A VIZSGA RÉSZEI
•

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll

3.5.3 A VIZSGA TANTÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA
•
•

Folklórismeret
Írásbeli: 30 perc

•

Szóbeli: 5 perc

3.5.4 A VIZSGA TARTALMA
•

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből
áll

•

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését,
valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz A
szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról
Témakörök o Jeles napok o Munkavégző ünnepek o Az emberélet fordulói o Táncdialektusok

•

o A régi és új táncréteg tánctípusai

3.5.5 A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE
Írásbeli vizsga
• A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák
• Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá
Szóbeli vizsga

474

•
•

A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése
Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá

3.6 A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
TANESZKÖZ
•

1 db tábla vagy flipchart

•
•

1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

•
•
•

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok
Néprajzi videó és/vagy DVD filmek

mellékletek

1. Pedagógus elvárás rendszer
2. Vezetői elvárás rendszer
3. Intézményi elvárás rendszer
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Záradék
Az átdolgozott Pedagógiai Program a szakemberekkel kibővített testület közös munkája. Mivel a Nemzeti
Alaptanterv 2020-as változásai a művészeti iskolákat érdemben nem érintette, a pedagógiai program erre
vonatkozó részét néhány apróbb változtatás kivételével, egyelőre eredeti formában megtartottuk.
A munkaközösségek — elolvasás után — kialakították közös véleményüket az első tervezetről, majd
továbbították azt az iskola vezetőségének. A vezetőség a vélemények figyelembevételével elkészítette a
végleges változatot, amelyet a testület tagjai aláírásukkal fogadtak el.
A Pedagógiai Program az iskola honlapján olvasható lesz. Nyomtatott formában egy példánya a titkárságon,
az iktatóban megtalálható.
A szülők kérésére, rendelkezésre kell bocsátani.
Jelen Pedagógiai Program 2020. szeptember 1-jétől lép életbe.

Siklós, 2020. augusztus 28.
Márki Norbert tagintézményvezető
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A Pedagógiai Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések
• A Pedagógiai Program érvényességi ideje: Az Alapfokú Művészeti Iskola 2020. szeptember 1-jétől
szervezi meg nevelő és oktató munkáját e Pedagógiai Program alapján.
• A Pedagógiai Programban megfogalmazott célokat és feladatokat a művészeti iskola nevelőtestülete
véleményezte és elfogadta, azok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
• A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értékelik a Pedagógiai Programban
megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
• A Pedagógiai Program módosítását a szülők és a tanulók közvetlenül a szülői, illetve diákönkormányzati képviselőik útján javasolhatják.
• A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az az igazgató jóváhagyásával
válik érvényessé.
• A módosított Pedagógiai Programot a jóváhagyást követő tanév szeptemberének első tanítási napján
kell bevezetni.
• A gimnázium Pedagógiai Programja — az intézmény többi alapvető dokumentumához hasonlóan —
nyilvános, kinyomtatott változata megtekinthető az igazgatói irodában, a könyvtárban és az iskola
honlapján.
• A fenti dokumentumokról való tájékoztatás — előzetes időpont-egyeztetés után különösen az
igazgató kötelessége.
Az intézményi pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat képviselője elfogadásra javasolta.
A pedagógiai programot a nevelőtestület rendkívüli értekezleten elfogadta.

Kelt: Siklós 2020. augusztus 28.
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Az intézményvezető jóváhagyó nyilatkozata
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium pedagógiai programjának módosítását a mai napon
intézményvezetői jogkörömben jóváhagyom, egyben nyilatkozom arról, hogy a Pedagógiai
Program a korábban elfogadott program kötelezettségéhez képest, a Mohácsi Tankerületi
Központra, mint intézményfenntartóra háruló többletkötelezettséget nem tartalmaz.
Dátum:2022.szeptember1.

……………………..……….
intézményvezető

A fenntartó jóváhagyó nyilatkozata
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium pedagógiai programjának módosítását,
amelyet az intézmény nevelőtestülete 2022.08.31.-án elfogadott, az intézmény vezetője
2022.09.01-én jóváhagyott, a mai napon a fenntartó képviselőjeként jóváhagyom.
A pedagógiai programhoz, a dokumentumban foglalt feladatokon túl, a fenntartóra
többletkötelezettségeket telepítő rendelkezések vonatkozásában, a Mohácsi Tankerületi
Központ, mint az intézmény fenntartója, a vonatkozó rendelkezések érvénybelépéséhez –az
intézmény éves költségvetésének keretein belül- egyetértését adja.

Mohács…

………………………………………
Käszné Lebő Zsuzsanna
tankerületi igazgató
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