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Mottó:
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól elvégzett
munka örömére, és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

I. Hivatkozások

1)
2)
3)
4)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
Kerületi koncepció
Alapító Okirat
SZMSZ

II. Bevezető gondolatok

A jövő nemzedékéért érzett felelősség vállalása körültekintő döntéshozatalt
kíván az oktatásban résztvevők mindegyikétől: a fenntartótól, a szakma képviselőitől
és a szülőktől.
A jelenlegi gazdasági helyzet nem kedvez az igényeknek, elvárásoknak. Az
Önkormányzat anyagi pozíciója valamint a csökkenő gyermeklétszám hatására
megkezdődött az oktatás racionalizálása, ugyanakkor a gyermek iskoláztatása egyre
jobban létkérdés minden szülő számára, hiszen egy bonyolult, a mainál valószínűleg
bizonytalanabb

munkaerőpiacon

kell

megtalálniuk

létfenntartásuk

és

önmegvalósításuk lehetőségeit és módját.
Az elbizonytalanodás jelensége, az értékválság, a tudás leértékelődése
társadalmi tünet, nehéz feladatok elé állítja az oktatás folyamatában résztvevőket.
Hisszük, hogy minden nehézség ellenére, az ésszerűség a gyermek, a
felnövő generáció érdekeit állítja a megoldandó feladatok fókuszába, erősítve a
gondolatot, miszerint a megszerzett tudás hatalom, a megszerzett tudás öröm.
A gyermekek iránt érzett felelősség, a tudást közvetítő pedagógusokba vetett
hit és a szülők támogató segítsége lehet a garancia egy pedagógiailag átgondolt,
szülők által igényelt program megvalósításának.
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III. Az iskola története

A Virányoson épülő nyaralók lakói a késő őszi, a téli, meg a kora tavaszi
időszakokban, a városban tartózkodtak. A századfordulón merült fel az igény
állandó iskola létesítésére. A Virányos utca 9. sz. alatt a Labanc úti iskola gyakorló
telepet

létesített,

melyet

1904-ben

kosárfonó-

és

bútorkészítő

részleggel

egészítettek ki, majd háziipari tanműhelyt rendeztek be. Az 1912-13-as tanévben a
Székesfőváros Tanács intézkedésére önálló iskola létesült. A mezőgazdasági
gyakorlótelep 1931-32-ben elemi iskola lett. Részben osztott iskolaként működött
1942-ig. 1948-ban a tanulók létszáma erősen megnőtt, a leánytanulók egy részét
átirányították a Szarvas Gábor úti iskolába. A terület rendezésekor az iskolát a II.
kerületbe tartozó Labanc úti iskoláról leválasztották, és igazgatásilag a Zugligeti
iskolával együtt a Szarvas Gábor úti leányiskolához csatolták. 1951. decemberében
költözött be a Virányos út 48. sz. alatti új épületbe. Hivatalos elnevezés szerint
általános leányiskola, helyszűke miatt azonban az alsó négy osztály koedukációs
lett. 1954.-ig a Koltói Anna Leányotthon tanulói is a virányos úti iskolába jártak. Az
1955-56-os tanévben felépült a napközi otthon kis épülete. 1964-69-ig három
gimnáziumi osztálya működött a Táncsics Mihály Gimnáziumnak az általános
iskolában. 1969-től 73-ig a finommechanikai Szakközépiskola is itt kapott helyet.
1970-ben korszerűsítették a fűtést, 71-ben hozzákezdtek a műhelycsarnok
építéséhez a szakközépiskola részére. 1974-ben, miután a szakközépiskola
kiköltözött, önálló helységet kapott az iskolai könyvtár. Az 1974-75-ös tanévben
elkezdődött egy új épületrész alapozása, melyben 5 tanterem, szertár helységek
konyha, ebédlő, orvosi szoba kapott helyet.
A XII. kerületben elsőként itt honosították meg az 1. és 2. osztályos tanulók
részére az iskolaotthonos oktatási formát. 1971-ben a 20 éves évforduló alkalmából
az iskola Kelen József Általános Iskola nevet vette fel. 1990-ben a rendszerváltás
után Virányos Általános Iskola. Az udvaron lévő kis három tantermes épület helyén
1992-ben megépült egy új háromszintes épület. Ezt a 2004/2005. tanévtől a Japán
Iskola bérli a Hegyvidék Önkormányzattól.
2005 és 2006 nyarán iskolánk külső homlokzata teljesen megújult, 2007-ben
tornatermünk is új ablakokat kapott.
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2012 őszétől az udvaron lévő kosárlabdapályánkat buborék borítja, mely a téli
időszakban nagy segítség, hogy a növekvő tanuló csoportjainknak fedett pályán
biztosíthatjuk a mozogáshoz a lehetőséget minden testnevelés óra idején.

IV. Helyzetelemzés
IV.1. Tárgyi feltételek elemzése:

Iskolánkban az oktatás két épületben történt.
Az új épületben lévő 6 tanteremben csak alsó tagozatosok tanulnak. Az itt
lévő 2 kisterem nyelvi csoportok foglalkoztatására szolgál, míg a nagy előadóterem
a rajz és a technika órák megtartására alkalmas.
A „nagy” épületben főleg 5-8 évfolyamok tanulnak. Itt van a fizika-kémia
szaktanterem, technika, informatika valamint a könyvtár, a tornaterem és az ebédlő
is.
A 2004/2005-ös tanévtől kezdve csak a nagy épületben folytathatunk oktatás.
A kis épületben átalakítások után Japán Iskola működik.
2016 nyarán iskolánk tetőterének egy részét beépítette a Hegyvidéki
Önkormányzat, ide költözött fel a könyvtárunk, régi helyén osztályterem került
kialakításra.


Tantermeink száma:
Normál méretű

Csoportbontáskor
használható



Nagy épület

17

2

Kis épület

6

2

Szaktantermek:
 fizika-kémia
 technika
 informatika



Könyvtár:
 Alapterülete: 74 m2
8

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Kötetek száma: 18 147
 Nemzetiségi könyvek száma: 110
 Olvasó tanulók száma: 430
 A tanulók részére kölcsönzött könyvtári egységek száma: 2260
 A könyvtárban megtartott könyvtárhasználati órák száma évi
átlagban: 50


Tornaterem:
 Alapterülete: 340 m2
Az egy tornaterem a jelenlegi tanulócsoportok száma mellett azt jelenti, hogy

heti 0,74 órát tud egy tanulócsoport szervezett délelőtti órák keretében a
tornateremben tölteni.


Sportpálya:
 Alapterülete: 80 m2
A szabadtéri sportpálya és a környék adta lehetőségeket kihasználva tudjuk

biztosítani a tanulók sportolási igényeit. Kiegészíti ezt vízi életünk (kenuink,
kajakjaink vannak), valamint kerékpár-, sí- és egyéb túráink.
Fejlesztésnél az iskola elengedhetetlen szükséglete:
 Az alsó tagozaton tanulók számára 1 tornaszoba kialakítása,
mely 2011-ben meg is valósult.
 A sportpálya felújítása, szabványméretű két osztály számára is
elegendő pálya kialakítása.
Mindkettőt a jelenlegi tényadatok alátámasztják.


Számítógépek:
A jelenlegi gépparkunk egy része elavult, egy része még korszerűnek

mondható. A korszerű gépeink száma két csoport számára azonban kevés.


Audiovizuális eszközök:
Videók, televíziók, magnetofonok, lemezjátszó, HI-FI torony, írásvetítő,

digitális tábla. Ezen eszközök darabszáma megnyugtatónak tűnik leltárunk alapján,
de lassan elavultak, a napi használat miatt gyakran meghibásodnak. Ezeket
korszerű, jó minőségű eszközökre kell cserélnünk minél előbb. Laptop és projektor,
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hangfal csomagokkal bővítettük eszközparkunkat, ezek segítségével színesítik
kollégáink a tanórákat.


Ebédlő:
Befogadóképessége: 60 fő.
Tanulóink nagy része iskolánkban étkezik. 250-280 tanuló az iskola

dolgozóival együtt étkezik. Így 5-6 turnusban tudjuk lebonyolítani az étkezést,
melyhez szervezőmunka szükséges, tekintettel arra, hogy fontos célunk a kulturált
étkezési szokások kialakítása.
Tényadatok támasztják alá, hogy szükséges egy a jelenleginél nagyobb
befogadóképességű ebédlő kialakítása (erre alkalmas a tetőterünk), mely a
mostaninál ésszerűbb belsőszerkezetű. A jelenlegi állapot megszüntetésével a
mostani ebédlő tornaszobává való átalakítása egyszerre két problémát szüntetne
meg.


Szakleltár:
Valamennyi tantárgy tanításához szükséges eszközökkel rendelkezik az

iskola, de ezek folyamatos cseréje és korszerűsítése feladatunk.


Épület:
Az iskola állagmegóvásán és javításán kívül fontos a külső környezet képét

esztétikailag tovább rendezni. A szép környezetnek nem csak a tartalomhoz illő
formát adja, hanem az önmagában is vonzó, kölcsönhatásuk kedvezően befolyásolja
a személyiség fejlődését.
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IV.2. Személyi feltételek a tanulók adatai alapján:



Demográfiai adatok:
létszám
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

elsősök létszáma

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

létszám az elsősők nélkül

E két táblázat a 2006/2007-ig pontosan mutatja a tanulók létszámának
folyamatos csökkenését, illetve várható stagnálását. Ez részint elősegíti a zsúfoltság
enyhítését, hisz számos szükségterem megszűnését tette lehetővé. (Zsibongóban,
pincében, ruhatárból kialakított tantermekben, folyosóból leválasztott tantermekben
ma már nem kell tanítanunk.)
A zsúfoltság enyhülését igazolja az egy főre jutó m2 grafikon is.
Az egy főre jutó alapterület:

1 főre jutó m2

04
20

03

/2
0

03

20

02

/2
0

02
20

01

/2
0

01
/2
0
00
20

19

99

/2
0

00

4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
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Szintén

pozitív

hatása

a

csökkenésnek,

hogy

az

évfolyamonkénti

átlaglétszámunk elérte az ideálist. Így tudjuk tartani a törvényben foglalt maximálisa
engedélyezett létszámot, de további csökkenés esetén tanulócsoportjaink száma is
kevesebb lesz.
Oktató-nevelő munkánk színvonalának emelésével erősítenünk kell iskolánk
vonzó és megtartó erejét. Bár az oktatás színvonalát jelzi, hogy hány tanulót vettek
fel 6 illetve a 8 osztályos gimnáziumba.
Törekedünk

arra,

hogy

a

kerület

hatosztályos

gimnázium

munkaközösségeivel felvegyük a kapcsolatot, ismerjük meg követelményeiket,
tartalmi munkájukat, és ezek megismerése nyomán úgy tanítsunk, hogy esélyt
adjunk egy esetleges későbbi átmenet lehetőségére.


Továbbtanulási adataink:
Éveken keresztül jellemző volt iskolánkra az az arány, miszerint a végzett

tanulóink 2/3-a gimnáziumban, 1/3-a szakközépiskolában tanul tovább. Az elmúlt
években ez az arány még inkább a gimnázium javára tolódott el, az idei tanévben
tanulóink

90%-t

vették

fel

gimnáziumba.

A

szakközépiskolák

közül

a

legkedveltebbek:
 külkereskedelmi
 közgazdasági
 számítástechnikai
 kéttannyelvű
 vendéglátóipari
Ez a továbbtanulási arány jelzi a környezet igényét, oktatásunk színvonalát.
Fontos tehát megalapoznunk a középiskolai továbbtanulást iskolánk tanulóinak. Ki
kell alakítanunk azokat a készségeket, képességeket, jártasságokat, melyek
elengedhetetlenek a sikeres középiskolai élethez.
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Beiskolázás
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Az elmúlt évek tanulmányi statisztikáinak átlaga:

5

4

3

2

Magatartás

45-55%

30-35%

10-20%

0,2-1%

Szorgalom

40-50%

30-40%

15-20%

0,5-3%

Magyar nyelvtan

30-40%

30-40%

13-18%

5-10%

0,5%

Magyar irodalom

35-45%

25-35%

15-20%

5-10%

0,5%

Matematika

35-40%

25-30%

15-20%

10-15%

0,5-1%

Idegen nyelv

40-50%

20-25%

15-20%

5-10%



1

Csoportbontás:
Jelenleg

az

idegen

nyelveket,

matematikát,

informatikát,

technikát

csoportbontásban oktatjuk. Az elkövetkező években is ezen órákon szeretnénk
bontani az osztályokat. További bontásokat indokolt esetben 7-8. évfolyamon
tervezünk: magyar órákon. Heterogén csoportokat igyekszünk kialakítani, általában
névsor alapján.
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IV.3. Helyzetelemzés a pedagógusok adatai alapján:

A tantestület összetétele:
1997-ben:

25-30
Tanító

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

2

3

4

3

4

2

Tanító-magyar

1

Tanító-történelem

1

Tanító-biológia
Tanító-angol

2
1

1

1

Magyar-történelem

1

Magyar-német

1

Magyar-angol

2

Magyar-ének

2

Ének-német

2

Földrajz-

1

testnevelés
Földrajz-rajz

Matematika-fizikainformatika

1
1

1

2

1

Matematika-kémia
Fizika-technikainformatika

1
1

Angol

1

Testnevelés

2

Japán

1

Technika

1

1

Biológia-technika

Matematika-fizika

60-65

1
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2004-ben:

25-30
Tanító

1

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

1

1

2

4

1

1

Tanító-magyar

1

Tanító-történelem

1

Tanító-biológia

1

Tanító-angol

1

2

Magyar-történelem

1

Magyar-német

1
1

Magyar-angol

1

Ének-német

1

Biológia-technika

1

Földrajz-

1

testnevelés
Földrajz-rajz

1

Matematika-fizika

1

Matematika-fizika-

Angol

1

Testnevelés

1

testnevelés

1

1

informatika

Biológia-

1

1

Fizika-technika-

Japán

1

1

informatika
Kémia-informatika

1

1

1
1

1
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2007-ben:

25-30

30-35

35-40

Tanító

40-45

45-50

50-55

55-60

1

2

3

2

Tanító-magyar

1

Tanító-történelem

1

Tanító-biológia

60-65

1

Tanító-angol

1

Tanító-ének

1

1

Magyar-történelem

1

Magyar-

1

történelem-rajz
Magyar-német

1

Magyar-angol

1

Földrajz-

1

testnevelés
Biológia-

1

testnevelés
Matematika-fizika

1

Matematika-fizika-

1

informatika
Fizika-technika-

1

informatika
Kémia-informatika

2

1

Angol

1

Testnevelés
Japán

1
1

1
1

Tanulócsoportjaink száma folyamatos csökkenést mutat, ezért következett be
a tantestület létszámának csökkenése.
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2012-ben

Tanító

25-30

30-35

5

2

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

3

3

1

2

Tanító-magyar-

1

történelem
Tanító-földrajz

1

Tanító-biológia

1

Tanító-angol

1

Tanító-ének

1

Magyar-történelem

1

Magyar-könyvtár
Magyar-japán

1
1

Földrajz-rajz

1

Biológia-

1

testnevelés
Matematika-fizika

2

Matematika-fizika-

1

informatika
Fizika-technika-

1

informatika
Kémia-informatika

60-65

1

Angol

1

Testnevelés

1

1

Az elmúlt években jelentősen megfiatalodott nevelőtestületünk az új iránt
fogékony, tartalmas minőségi munkavégzésre képes.
A szakpárok mutatják, hogy hagyományosak, ezért a NAT-ban foglalt
témaköröket kapcsoltuk a tantárgyakhoz.
Tanulócsoportjaink száma növekedést mutat, ezért következett be a
tantestület létszámának növekedése.
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Pedagógusok összetétele 1997-ben:
Nemek szerint:
 Férfi: 3 fő
 Nő: 46 fő
Iskolai végzettségük alapján:
 Egyetemet végzett: 11 fő, ebből
 Egyetemi és főiskolai diplomával is rendelkezik: 3 fő
 Főiskolát végzett: 38 fő, ebből
 Két főiskolai diplomával rendelkezik: 7 fő
 Záróvizsgával járó tanfolyamot végzett: 4 fő



Pedagógusok összetétele 2004-ben:
Nemek szerint:
 Férfi: 3 fő
 Nő: 36 fő
Iskolai végzettségük alapján:
 Egyetemet végzett: 12 fő, ebből
 Egyetemi és főiskolai diplomával is rendelkezik: 4 fő
 Főiskolát végzett: 27 fő, ebből
 Két főiskolai diplomával rendelkezik:: 6 fő
 Szakvizsgával rendelkezik 2 fő.



Pedagógusok összetétele 2007-ben:
Nemek szerint:
 Férfi: 4 fő
 Nő: 27 fő
Iskolai végzettségük alapján:
 Egyetemet végzett: 10 fő, ebből
 Egyetemi és főiskolai diplomával is rendelkezik: 4 fő
 Főiskolát végzett: 21 fő, ebből
 Két főiskolai diplomával rendelkezik: 6 fő
 Szakvizsgával rendelkezik 2 fő.
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Pedagógusok összetétele 2012-ben:
Nemek szerint:
 Férfi: 4 fő
 Nő: 30 fő
Iskolai végzettségük alapján:
 Egyetemet végzett: 10 fő, ebből
 Egyetemi és főiskolai diplomával is rendelkezik: 6 fő
 Főiskolát végzett: 24 fő, ebből
 Két főiskolai diplomával rendelkezik: 2 fő
 Szakvizsgával rendelkezik 4 fő.



2012-ben a tantestületben működő munkaközösségek:
 Alsó-napközis
 Humán
 Reál
Munkájukat az iskolai munkatervhez illesztve készítik el. A vezetőket

demokratikus úton választják.
A kötelező órák emelése következtében álláshelyek szűntek meg. A tanulók
kötelező óraszámának csökkentése további testületi létszámcsökkenéshez vezethet.
Az 1997/98 tanévtől várhatóan természetes nyugdíjazással tudjuk megoldani
a tanulócsoportok csökkenéséből adódó pedagógus fölösleg problémáját.


Továbbképzés ütemezése:
A törvény által előírt hétévenkénti szakvizsgával járó képzést folyamatosan

tervezzük.
 Az ember és a társadalom
 Az ember és a természet
 Művészetek
 Háztartástan műveltségi területeket tanító kollégák szakirányú
képzése.
A 6 műveltségi terület oktatására megfelelő szakos kollégák szakmai
továbbképzése.
Minden pedagógus számára számítástechnika alapképzés.
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IV.3.1.

A pedagógiai helyzet a tantestület szemszögéből:



Az iskola olyan, ahol a gyermek, szülő, pedagógus egyaránt jól érzi magát!



A személyiségfejlesztés és a teljesítménycentrikusság normájára törekszünk.



Iskolánk egyaránt a tehetséggondozás és a felzárkóztatás színtere.



A hagyományok ápolása és megőrzése mellett teret hagyunk minden igényelt
és ésszerű új kezdeményezésnek, amely a tanuló személyiség fejlődését
elősegíti.



Alapfeladatunk a 6-16 éves korosztályt megtanítani, alapkészségekre nyitottá
tenni őket a folyton változó világra.



Konstruktív szokásrendszert alakítunk ki.



Egészséges, fejlett személyiséget formálunk a képességek kibontakozásával.



A nevelőtestület által kiemelt közvetítendő értékek:
 Tudás kulturális érdeklődés
 Kulturált viselkedés
 Humanizmus
 Testi-lelki egészség
 Környezetvédelem



A tartalmi munkát segítő rendezvényeink:
 ünnepségeink:
 évnyitó
 ballagás
 évzáró
 diákfesztivál
 megemlékezéseink:
 október 6-a
 október 23-a
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 március 15-e
 osztályrendezvények:
 télapó
 karácsony
 farsang
 Föld Napja
 Anyák napja
 Madarak, fák napja
 Tanulmányi kirándulás
 Színház-, mozi-, múzeumlátogatás
 táborok: (A megvalósítás annak függvénye, hogy a pénzbeli
finanszírozást pályázati vagy Alapítványi, szülői erőforrásból
meg tudjuk-e oldani.)
 Gólyatábor
 Erdei iskola
 Vízi tábor
 Szántódi tábor
 Sítábor
 Kerékpár tábor
 Nyelvi táborok (angol, német, japán tanulmányi utak)
 Vándor tábor
 Határon túli magyar területek látogatása (7-8. évfolyamosok)


Az idegen nyelv oktatásának helyzete:
Iskolánk elsőként tért az orosz nyelv oktatásáról az angol-német nyelvek

tanítására. Szándékunk volt az idegen nyelv, ezen kínálatát biztosítani, de a német
nyelv oktatására első idegen nyelvként nem mutatkozott igény. Óratervünk is azt
tükrözi, hogy az idegen nyelv tanítását profilunknak tekintjük és az 5-8. évfolyamon
kiemelt óraszámot biztosítunk a megengedett órakeretek között, ez szinte megfelel
az emelt szintű oktatás óraszámának.
2008/2009-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben már első osztálytól
kezdve tanítjuk az angol nyelvet, első – második – harmadik osztályban heti 2
órában, negyedik osztályban 3 órában.
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A szülői igény is megerősít ebben, hisz a családi házban is prioritást élvez az
idegen nyelv.
Rendszeres tanulmányi utakat szervezünk angol és német nyelvterületekre,
melyet pályázati pénzből és szülői támogatásból igyekszünk finanszírozni.
Hagyományosnak tekinthető a japán nyelv tanítása, melyet ma már hat
évfolyamon tanítunk: a harmadik osztálytól a nyolcadik osztályig. E nyelvet a
vállalkozó tanulók számára továbbra is oktatni kívánjuk. Hagyományt teremtettünk
japán csereutakra.
A jelenleg iskolánkban tanító nyelvszakos tanárok száma, iskolai végzettsége,
módszertani kultúrája biztosítja a magas szintű és kiemelt óraszámú idegen nyelv
oktatását.
Törekszünk az alapozó és a fejlesztő szakaszban délutáni szakkör, illetve
tanfolyam keretében biztosítani a második idegen nyelvi képzést (az érdeklődők
számára).


Informatika - számítástechnika:
Gépparkunkat költségvetésünkből, alapítványi támogatásból, pályázatok

útján, magán személyek segítségével alakítottuk ki. Megfelelően biztonságos
tantermünk is van, mely ma már szűkösnek bizonyul. Az óratervünk, helyi tantervünk
kialakításánál törekszünk arra, hogy a ma már oly fontos alaptudnivalók minden
tanulónk számára elérhető tudás legyen.
Versenyeredményeink is ebben változtak a legtöbbet. Öregbítve iskolánk
hírnevét,

örömet

szerezve

diáknak,

felkészítő

tanárnak

egyaránt.

Az

informatikaoktatást első-második-harmadik osztályban igény szerint tanfolyamon
tartjuk, a tanulók a számítógépet itt már eszközként használják, negyedik osztálytól
óratervi keretek között tanulják a diákok. Így a hétköznapok kihívásának és a szülői
igényeknek is eleget teszünk.


Sport
Bár az épületen belüli lehetőségeink szűkösek, de a környék adta

lehetőségeket

kihasználva

testnevelő

tanáraink

alaposan

megdolgoztatják

tanulóinkat. Gyakran tartanak órát és tömegsport foglalkozásokat a közeli uszodába,
korcsolyapályán, valamint a természetben. Iskolánk színvonalát emeli a rendszeres
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színes, esetenként a családot is bevonó hétvégi sportnapok, valamint hagyományos
sporttáborok. (A finanszírozást alapítványi vagy pályázati pénzből igyekszünk
megoldani) A szülői kérdőívekre adott válaszok alapján ez a szülők megelégedésére
történik.
Tanulóink szervezett, tanár által vezetett délutáni foglalkozásokon vesznek
részt. Minden nap van valamilyen sportolási lehetőség. Fontosnak tartjuk, hogy
diákjaink szeressék a sportot, épüljön be mindennapjaikba.
Rendszeresen mérjük és értékeljük tanulóink „fitt-ségét” évről-évre ellentétben
az országos mérési eredményekkel, iskolánkban javulás tapasztalható.
1994-ben megalakult a Virányosi Sasok Diáksportkör. Célja, alapfeladata: a
diákok (öreg diákok, szülők) órán kívüli szabadidős sportjának tervezése,
bonyolítása (túrák, versenyek, kirándulások).


Napközi:
A feladatok meghatározása a csoportok összetételének figyelembe vételével

történik. Minden napközis vezető kihasználja az iskolánk helyzetéből adódó
lehetőségeket. Épületünk közel helyezkedik el a Budai hegyekhez, nagy udvarral
rendelkezik. Kiemelt célunk: a tanulás és szabadidő hasznos, kulturált eltöltése.
Minden csoportban figyelembe véve az életkori sajátosságokat és a csoport
összetételét tervszerű munka folyik, kiemelve a tanulás fontosságát. Nevelőink
különféle módszerek alkalmazásával foglalkoznak a kiemelkedő tanulókkal, illetve
gondoskodnak a lemaradók felzárkóztatásról is.


Szakkörök:
A tehetséggondozás egyik formájaként biztosítja a tanulók érdeklődési

körének megfelelő foglalkoztatását. Évenként ismétlődő szakköreink:
 Rajz
 Technika–kézműves
 Matematika
 Kémia-környezetvédelem
 Informatika
 Angol
 Színjátszás
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 Énekkar
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Tanulmányi versenyek:
Számos háziversenyt szervezünk, valamint sok meghirdetett kerületi, fővárosi,

országos versenyen és pályázaton veszünk részt. A sikerélményhez juttatás és
megmérettetés területei, melyekkel főként az iskolánk arculatának megfelelően mind
szélesebb körben kívánunk élni. Kiváló eredményeink voltak az elmúlt öt évben a
következő területeken:
 Informatika
 Angol
 Német
 Matematika
 Helyesírás
 Kémia
 Biológia
 Technika
 Sport


Diákönkormányzat
A diák képviselet felelős fóruma, mely önálló munkaprogram szerint dolgozik.

Demokratikus felépítésű, számos hagyományos rendezvényeit önállóan szervezi.
Működési rendjét „Szervezeti és Működési Szabályzat” határozza meg.
A diákönkormányzat (továbbiakban DÖK, VIR-DÖK) a Virányos Általános
Iskolában működő diák érdekképviselet önkéntes társuláson alapuló szervezete.
 A DÖK feladata:
 A diákok jogos érdekeinek érvényre juttatása,
 Az iskola diákjainak képviselete a nevelőtestület előtt, a XII.
ker. Diákszövetségben és az Iskolaszékben.
 A DÖK–nek egyetértési joga van a nevelési-oktatási intézmény
döntéseiben.
 A DÖK célja:
 A diákok kollektív jogainak érvényesítése,
 A tagszervezetek közös érdekeinek képviseleti,
 A diákság helyi közéletének megszervezése,
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 Az oktató-nevelő

folyamatban

való

aktív, gyümölcsöző

részvétel,
 Iskolai sajátkörű gazdálkodás,
 A szabadidő széleskörű hasznos szervezése,
 Jogi segítségnyújtás


A szülőkkel való kapcsolattartás:
Elvárásaikat, igényeiket változatos formák segítségével megismerjük és

igyekszünk a lehetőségekhez mérten beépíteni a mindennapi munkákba.
Szülői értekezleteink, fogadóóráink időpontját év elején határozzuk meg. Az
iskola működésével kapcsolatos legfontosabb információkat az úgynevezett „Szülők
tájékoztatója” című kiadványunkat minden év elején megjelentetünk a honlapunkon.
Így az ellenőrzőn, üzenőn keresztül a ritkán előforduló változásokról értesítjük a
szülőket. Igény esetén egyéni fogadó órákat vagy rendkívüli szülői értekezletet is
tartunk.


Virányos Alapítvány:
Alapítványunkat szülők hozták létre az idegen nyelv, a sport támogatására,

valamint az oktatás színvonalának emelésére. A Kuratórium tagjai szülők, a
Diákönkormányzat vezetője, valamint az Igazgató állandó meghívott tagja.

V. Közvetlen környezetünk és elvárásaink
V.1.

Szülők:

A megkérdezett szülők úgy gondolják, megfelelő partner az iskola a gyermek
fejlődésének egyengetése céljából. Ezt támasztja alá az a vélemény miszerint a
tanítás,

nevelés

színvonalával

elégedettek. Véleményeiket, javaslataikat az

iskolában meghallgatják. Igénylik a változatosabb órán kívüli programokat, valamint
a változatosabb iskolai rendezvényeket, kulturáltabb étkeztetést.
Fokozottabban kell figyelnünk az alacsonyabb pontértékű témakörökre,
melyek változtatása részint programunk része, részint a mindennapi kapcsolattartás
során korrigálhatók.
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V.2.

Pedagógiai helyzet a tanulók véleménye alapján:

A megkérdezett tanulók túlnyomó többségének fontos a tudás megszerzése.
Kellemes esztétikai környezetben jobban érzik magukat, ápolják és vigyázzák azt.
Figyelemre méltó a tanár-diák kapcsolat jobbá, tartalmasabbá tétele a nevelési
feladatok körültekint tervezése és végzése.
A szülők és diákok körében végzett felmérések eredménye nagy segítséget
nyújt további munkánkhoz, ezért állandóan visszatérünk ezek elemzésére.

VI. Oktatási és nevelési céljaink

A pedagógiában az egyetlen kiinduló célpont a gyermek. Több oldalról, a
szaktárgyak és tanórán kívüli foglalkozások összességéből érik hatások. Ezeknek
egészét a lehetséges mértékig megtervezni és korrigálni a tanári kar feladata. A
képzést oszthatatlan egésznek tekintjük akkor is, ha történetileg tantárgyakra
aprózódott iskolánk hétköznapjaiban.
Szem előtt tartva az átjárhatóság elvét a hat illetve nyolcosztályos
gimnáziumba

(oda-vissza)

alapvető

célunk

a

négyosztályos

középiskolai

továbbtanulásra való felkészítés. Nyitottak vagyunk abban, ha a gyermek túl korán
váltott iskolát őt befogadni, így későbbi időpontra helyezve az újbóli kezdés
lehetőségét kínáljuk.
Nem lehet egyértelműen meghatározni azt az életkort, amikor a gyermeki
személyiség fejlődése ugrásszerűen minőségi változáson megy át. Egyrészt e
változások kinél-kinél különböző ideig tartanak, másrészt a mégis behatárolható
időpontok egyénileg nagy szórást mutatnak. Fontosnak tartjuk, hogy a biológiai és
szellemi érés folyamata ne tagolódjon, így törésmentesen zárul le a nyolc év.
Az elmúlt 15 év tapasztalatai alapján, miszerint 60-90%-a a nyolcadikosok
közül gimnáziumban tanul tovább, 10-40 %-a szakközépiskolában, leszögezhetjük,
hogy a Virányos elsősorban középiskolai képzésre készít fel. Természetesen
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következetesen szem előtt tartva a mindenki számára kötelező egységes alaptudást
biztosítva.
Fontos feladatnak bizonyul a versenyrendszer, a szakkörök tartalmas és
igény szerinti kialakítása, fejlesztése, mely a részterületeken tehetséges tanulók
számára szerveződik. A tehetséges tanulók, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
diákjaink

részére

kreativitást

fejlesztő

műhelymunka

keretében

tartunk

foglalkozásokat matematikából, számítástechnikából, alkalmazva a napjainkban
lezajló forradalmi változásokat az informatika terén. Legalább ilyen lényeges a
bármely okból (dyslexia, hiányzás, más iskolából a Virányosra kerülő) tanulók
felzárkóztatása.


A tanítás legfőbb eszköze a tanár:
A tanárok úgy tanítsanak, ahogy azt szakmai, módszertani felkészültségük és

állandó önképzésük lehetővé teszi, és ahogyan lelkiismeretük diktálja. Ne
kötelezzék el kollektíve egyetlen üdvözítőnek hitt módszertani eljárás mellett sem.
Magukat. Éppen a sokféle szuverén tanáregyéniség, s az ebből következő
módszertani sokszínűség az emberarcú iskola egyik kritériuma. Mindazonáltal
néhány kiemelkedő mozzanatban egységre kell törekedni, ezt szolgálják a
pedagógiai program alapelvei, a helyi tanterv követelményei.


Alapelvek:
 A gyermek személyiségének tiszteletben tartása,
 A tanulók maximális aktivizálása az önálló gondolkodásra,
 Ismeretszerzésre és feladatvégzésre való ösztönzés, s ennek
elismerése,
 A gyermeki teljesítmény folyamatos értékelése,
 A tudás, a felfedezés örömének megismertetése,
 Tolerancia az ellenvéleményekkel szemben,
 Tartalmas emberi kapcsolatok kialakítása a tanítványokkal, a
tanári tekintély fenntartása mellett,
 Következetesség és kiszámíthatóság,
 Állandó önképzés és önkontroll,
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 A görög-latin kultúrára épülő európai műveltségre törekvés, az
anyanyelv ápolása, fejlesztése, a hazaszeretet tantárgyakban és
tananyagban is nyomon követhető legyen,
 Az invidum fejlesztése, az együttműködő közösségek ápolása,
 Tantervünk valódi képességeket célozva tudást eredményezzen
és

továbblépésre

alkalmassá

tegyen

minden

egyes

növendékünket.


Célok:
 Oktatásunk fontos célja a gyermekek értelmi képességének
fejlesztése, a műveltség továbbadása,
 A gyermekeket megtanítjuk gondolkodni, beszélni és cselekedni,
természetesen a tudományokon keresztül,
 El kell érnünk, hogy tanítványaink értékeljék a tudást, nagy
vágyat érezzenek a tudás, a praktikus ismeretek iránt, hogy
kedvük legyen nem csak most, hanem negyven évesen is
tanulni,
 Elő kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakoztatását,
szellemi és fizikai tehetségének, képességeinek a lehetőségek
legtágabb határáig való kifejlesztését,
 A gyermek tudatába kell vésni az emberi jogok, az alapvető
szabadság jogok tiszteletben tartását,
 Nemzeti értékei, nyelve kulturális értékei, valamint sajátjától
eltérő kultúrák iránti tiszteletre kell felkészíteni,
 Fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy a megértés, a béke, a
türelem, a nemek közötti egyenlőség és a vallási csoportok
közötti

barátság

szellemében

tudja

vállalni

a

szabad

társadalomban az élettel járó minden fajta felelősséget,
 Színvonalas

oktatás,

az

ismeretek

közvetítésével

és

személyiség fejlesztésével,
 Iskolánk tanulói ne csak könyvekből ismerjék meg a határon túli
történelmi

helyszíneket,

kultúrát,

művészetet,

emberi

közösségeket,
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 A

hazaszeretet

sokféle

formájának,

kifejezésének,

megjelenítésének megismertetése,
 A magyarságtudat formálása.
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Közvetíteni kívánunk:
 Alapvető tudományos igényességű ismereteket,
 Erkölcsi, etikai értékeket,
 Magatartási, viselkedési normákat,
 Modelleket.



Fejleszteni kívánjuk:
 Az értelmes, a kreatív és kritikai gondolkodást,
 A kommunikációs képességet és készséget,
 A másokra való figyelést, a világ dolgai iránti érdeklődést,
 Az egészséges életmódra való törekvést,
 A természet megbecsülését, megismerését, védelmét.
Célunk tehát olyan alapvető ismeretek birtokába juttatni tanulóinkat, amelynek

segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet valós
életének gyakorlatába, ugyanakkor nyitottak legyenek a mikrovilág történései iránt
is.
Célunk továbbá olyan „félig érett” nyitott fiatalok kibocsátására iskolánkból,
akik igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy
magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez és életüket átfogó belső
kényszerből fakadó önképzéshez. A színvonalas oktatás az új információs eszközök
alkalmazásával megvalósítható, melyet a géptermünk órarend beosztása alkalmassá
tesz. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör a tartalmas, együttes munka
következtében jól érzi magát a tanuló és tanára egyaránt.
Feladatunknak

tekintjük,

hogy

tanulóink

ismerkedjenek

meg

nemzeti

kultúránk, történelmünk nagy múltú emlékeivel, helyszíneivel, melyek Magyarország
jelenlegi határain kívülre kerültek a XX. században. Célunk, hogy felvegyük és
ápoljuk a kapcsolatot határon túli magyar közösségekkel:
 Iskolai kapcsolatok megalapozásával, ápolásával (tankönyvek
megismerése, cseréje, sport, művészeti rendezvények kölcsönös
támogatása)
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 Kulturális

rendezvények

megtekintésével,

szervezésével

(hagyományok felelevenítése, népszokások, néptánc, népdal,
népmese megismerése)
 A mindennapi élet, a magyar nyelv tájjellegű használatának,
kifejezéseinek

megismerésével,

magyarság

nemzettudatának

a

határainkon

kívül

megismerésével,

élő
az

anyaországhoz való tartozás érzésének a magyarságtudat
ébrentartásának nemes eszméjével.


Követelmények:
Az iskolából kikerülő tanulók az elsajátított gondolkodási műveletek

segítségével kreatívan, önállóan is képesek legyenek önmaguk tudásának
bővítésére, fejlesztésére, vagyis alapismeretük nyitott és alkalmazható legyen
életükben és továbbtanulásukban egyaránt.
Legyenek képesek ismereteik, kommunikációs készségeik (írás, olvasás,
számolás, beszéd, viselkedés, kultúra) birtokában tudatosan és igényesen vállaló,
teljesítő, egymást segítő ifjakká válni, akikre jellemző:
 Színvonalas alapműveltség,
 Nyitott sokoldalúság,
 Egymás tisztelete, és mások érdekeinek megbecsülése, a haza
iránti elkötelezettség,
 Társadalmi érdeklődés, aktivitás,
 Környezetünk védelme iránti felelősség,
 Etikus alkotó diákélet,
 Életkoruknak megfelelő értékrend,
 Döntési képesség.
A meghatározott órakeretekben, a megváltozott tananyagokkal és tankönyvi
tartalommal alakuljon ki a tanulókban:
 Megfigyelés centrikus gondolkodás,
 A memorizálás, az ismeretek felidézésének képessége,
 Helyes kommunikáció,
 Az összehasonlítási, ok-okozati, a viszonyítási és bizonyítási
vagy cáfolási készség,
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 Csoportosítási, rendszerezési képesség,
 Kiemelés, általánosítás,
 Indoklás, ítéletalkotás és következtetés képessége,
 A kreativitás, a cselekvésre való készség,
 A kísérletezés, elemzések alkalmazása a tanítás, tanulás
folyamatában,
 Az egyéni képességek kibontakoztatása,
 A tanár-diák kapcsolatok, a tantárgyi kötődés, attitűd,
 Törekedjenek az iskolai értékrend és normák megismerésére,
elsajátítására, megtartására,
 Legyenek képesek önmaguk és mások munkájának mérlegelő
megítélésére,

legyen

reális

véleményük,

határozott

állásfoglalásuk,
 Véleményük legyen nyílt, jobbító szándékú.


Szakaszok:
 1. osztálytól 4. osztályig:
Az iskolakezdés meghatározó jelentőségű a kisiskolás életében. Mivel ebben

a korban a gyermek számára a szülő és a tanító véleménye az irányadó, ezért ezt a
lehetőséget arra kell felhasználni, hogy erkölcsi ítéletalkotása meghatározódjék.
Semmivel össze nem hasonlítható a tanító felelőssége. Ők a legértékesebb
„anyaggal”, a kisgyermekkel foglalkoznak. A kisgyermek arra az érzelmi biztonságra
vágyik, hogy érezze a világ jó, és őt szeretettel veszik körül, amire neki is hasonló
magatartással kell válaszolnia.
Átadjuk az emberi kultúra alapjait: írást, beszédet, olvasást, számolást,
éneklést, mozgást, környezetvédelmi ismereteket, az információ modern eszközének
ismeretét.
 5. osztálytól 6. osztályig:
Ebben a korban a tudományos ismeretek megalapozása, a tudás iránti
szeretet, érdeklődés felkeltése a feladatunk. Ekkor a gyermeket minden érdekli, meg
akarnak ismerkedni a világgal, fel akarják fedezni, és birtokba akarják venni.
Tudásszomjuknak örülni kell és mindent meg kell tenni, hogy megszeressék
és becsüljék a tudást.
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Ebben a korban a kapcsolatok rendszere kibővül, leginkább társaik felé
fordulnak, a kamaszkor előhírnökeként jelentkező sajátos feszültség kezelése nagy
segítséget jelent személyiségének alakulásában.
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 7. osztálytól 8. osztályig:
A kialakult tudásigény kielégítése a feladatunk. Érdeklődésük szelektálódik,
tudásuk mélyül. Több változás tapasztalható, mint az előző két évben. Óriási a
felelőssége

ennek

a

változás

korának

helyes

irányba

terelésében,

az

osztályfőnöknek és szaktanárnak egyaránt. Teret kell kapni a kamaszkor
önállósodási törekvéseinek megtalálására, a tudományok megalapozására.


A megvalósulás gazdasági feltételei:
 A Nemzeti Alaptanterv és Helyi Program bevezetéséhez
szükséges képzés, valamint a pedagógusok igény szerinti
szakmai

továbbképzésének

biztosítása

szükséges.

Ennek

költségei a tanfolyamok díjának függvénye.
 Eszközigény: a Helyi program bevezetésének feltétele, hogy az
egyes tantárgyak oktatásához szükséges eszközök, szemléltető
eszközök, audiovizuális berendezések rendelkezésekre álljanak.
Ehhez az iskola jelenlegi eszközállományának folyamatos
cserélésére (Televízió, videó, számítógépek és a tananyaghoz
kapcsolódó videofilmek), valamint új, korszerű berendezések
beszerzésére
Elengedhetetlen

van
a

szükség

(projektor,

szakleltárak

digitális

megújítása,

a

tábla).
könyvtár

fejlesztése, a környezetvédelmi vizsgálódáshoz szükséges
taneszközök és applikációs készlet beszerzése.
 Személyi juttatások: várhatóan a jelenlegi tantestületi létszám
elegendő a feladatok ellátására.
 Karbantartási, felújítási munkálatokat a már meglévő és a
folyamatosan jelentkező igények alapján tervezzük.

VII. Az iskolai élet rendje



A tanév rendje:
 A tanév beosztása miniszteri rendelet alapján történik,
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 A szorgalmi

idő

a

tanévnyitó

ünnepéllyel

kezdődik,

és

ünnepélyes tanévzáróval fejeződik be,
 Tanítási napok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek,
 Tanítási

napnak

számít

a

tanmenet

szerinti

tanulmányi

kirándulások napja is.


A tanítási nap rendje:
 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6 órától 20 óráig
tart nyitva,
 A tanulókat 7 órától fogadjuk, tanári ügyelet biztosításával, 16
órától az igényeknek megfelelően ügyeletet tartunk legkésőbb
17 óráig,
 A tanítás kezdete 8 óra, az órák 45 percesek, a szünetek 15
percesek,
 A folyosón, az udvaron óraközi szünetekben, továbbá az
ebédelés ideje alatt tanári ügyelet működik,
 Az

iskola

éves

munkatervében

határozzuk

meg

a

programjainkat, rendezvényeinket, melyeket a honlapunkon
teszünk közzé.


Az iskola kapcsolatai:
Szülők:
 Évente rendszeresen 3 alkalommal tartunk szülői értekezletet,
 A rendszeres szülői értekezlet mellett
 A

pályaválasztó

8.

osztályosok

szülei

részére

külön

tájékoztató tart az iskola
 A leendő 1 osztályos gyerekeknek és szüleiknek nyílt nap
keretében és szülői értekezleten van módjuk az ismerkedésre,
 Évente 3 alkalommal tartunk fogadóórát.


Az iskolai SZMK: minimum kétszer ülésezik. Tagjai az osztályok
SZMK vezetői. A választmány tagjai maguk közül elnököt
választanak.

Az

iskolai

SZMK

összehívását

évi

rendes

értekezleteiken túl indokolt, vagy az iskola egészét érintő,
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döntést igénylő esetekben az iskola igazgatója, vagy bármely
SZMK tag kezdeményezheti. Az elnök a tanulók, vagy a szülők
nagyobb

közösségét

érintő

kérdésekben

közvetlenül

az

igazgatóhoz fordulhat.
Szakmai munka:
A szakmai munka tartalmi kérdéseiben rendszeres kapcsolatot alakítunk ki a
XII. kerületi iskolák munkatársaival.
Fenntartó:
A Közép-Budai Tankerületi Központ és az iskola közötti kapcsolattartást jó
munkakapcsolat jellemzi.

VII.1. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei
Intézménybe lépés az iskola első évfolyamában

VII.1.1.

Első osztályba az iskola körzetébe tartozó valamennyi gyermeknek, aki a
Köznevelési törvényben megfogalmazott feltételeknek eleget tesz, megpróbáljuk
biztosítani a felvételt.
Az iskola körzetén kívüli tankötelesek közül is felvételt nyerhetnek az
iskolánkba jelentkező diákok (a fenntartó által engedélyezett létszámhatárig, ha ezt
a körzetes tanulók nem töltötték be). Nyitott felvételi politikát folytatunk: nem
figyelünk a jelentkezők képességeire, alkalmasságára, nemére, de a testvér
gyerekeket, illetve a kerületünkben dolgozó szülők gyerekeit előnyben részesítjük.

VII.1.2.

Intézménybe lépés az iskola felsőbb évfolyamaiban

A jó minősítésnél rosszabb magatartású és/vagy szorgalmú, illetve 3,5
tanulmányi átlag alatti, körzeten kívüli tanuló felvételéről az igazgató dönt az
osztályban tanító nevelők véleményének figyelembevételével. A mindenkori létszám
függvénye is, hogy az iskolánkba jelentkező nyerhet-e felvételt.
Ha a tanuló korábbi iskolázása során valamely tantárgyat nem tanulta, egy
tanév után osztályozóvizsgát köteles belőle tenni. E tanév során az évfolyamával
együtt tanul.
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VIII. Nevelési program
VIII.1. Nevelési terv

Az oktatási törvény értelmében az iskola felelős, a gyermekek, tanulók testi,
értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakításáért,
fejlődéséért.
Az iskolánkban folyó nevelés tudatos személyiség- és közösségformáló
tevékenység.

Intézményünk

csak

demokratikus

módon

működhet,

mely

a

közösségek életét is meghatározza.
A demokratikus működés azt jelenti, hogy az iskola működésének egészében
az és úgy történik, amit és ahogyan azt az iskola „társadalma” akarja.
Az iskola teljes társadalma hozza tehát a működés tartalmára és formájára
vonatkozó legfontosabb döntéseket, s rendelkezik az ehhez szükséges jogokkal és
szervezetekkel. Az iskola társadalma áll a pedagógusokból, diákokból, valamint a
szülőkből.

VIII.1.1.

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A diákjaink mindennapjainak egyharmada nyolc éven keresztül az iskolai
közegben, az osztályban, az érdeklődési körökben, szakkörökben, sportkörökben,
napköziben zajlik, ezért fontos e közösségek nevelése, illetve a közösség
nevelőerejének kihasználása az egyén fejlődése szempontjából.
A legfontosabb szempontok, melyek a közösség alakulásában szempontot
játszanak:


Élménygazdagság, élménysűrűség.
 Mennyi közös élménye van a közösségnek.
 Minden közösségvezető, az évi munkatervében feltüntetett
kulturális, sport és egyéb programokra felkészíti közösségét.



Saját történelem-~ "mi élmény" kialakítása
 A közösség vezető, és a nevelőtestület minden tagja segít
kialakítani a közösség hagyományait, rítusait.
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 A közösség belső kapcsolatainak, válságainak, sikereinek, és
azok tanulságainak közös értelmezése pedagógusaink feladata.


A közösségek értékrendjének megfelelő alakítása, ezek stabil pontjainak
kialakítása tantestületi közös feladat, alsótól felsőig.



A közösségen belül védőháló kiépítése elengedhetetlen. Minden tanulónak
éreznie kell társai és a pedagógusok segítő szándékát. Fontos egymás
erényeinek, hibáinak ismerete, azok iránti érdeklődés, ezek formálása.
Képesek legyenek együtt dolgozni.
Feltétlen kritérium annak a légkörnek a megteremtése, amelyben a tudás

érték, amelyben a világ megismerése személyes feladat, amelyben a tanulás nem
formális kötelezettség. Kritérium a nyitottság, és a kritikus hozzáállás is, mégpedig
ezek nehezen megtalálható egyensúlya: olyan szellemiség, amelyben az érdeklődés
és a szkepszis, az elfogadás és a fenntartások egyszerre vannak jelen.
Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok.

VIII.1.2.
A

gyermekek

alakulása

biológiai,

pszichológiai,

szociológiai

sajátos

törvényszerűségek szerint megy végbe, amelyet figyelembe kell vennünk, ha
eredményesen akarjuk irányítani személyiségük fejlődését.
Figyelembe kell vennünk életkori, egyéni sajátosságait és tisztelnünk kell
egyéniségét.


Értelmi nevelés:
 A tanterven keresztül, valamint a szabadidő szervezésben
törekszünk arra, hogy tanulóink korszerű általános műveltséget
szerezzenek,

a

természeti

és

társadalmi

valóságról,

e

folyamatban kifejlesztjük mindazon képességeket, amelyek a
további önálló ismeret megszerzését lehetővé teszik, s amelyek
birtokában tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni.
 A tanítás-tanulás, a képességek fejlesztése, mint képzési hatás
az egységes nevelési folyamat része.
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 Tanulóinkkal el kell sajátíttatni a tudományosan megalapozott
korszerű ismereteknek azt a szintjét, amit a kerettanterv-NAT
kimeneti

pontjai,

valamint

a

helyi

tantervben

foglaltak

megjelölnek.
 Az ismeret a tudás nem lehet öncél, értéke abban van, hogy a
gyakorlatban fel tudja használni, vagyis bizonyos jártasságokat,
készségeket kell kialakítani, amelyek képessé teszik a tanulókat,
hogy az ismereteket alkotó módon alkalmazzák. Miközben a
tanulók a tudást megszerzik, értelmi képességeik fejlődnek,
erősödnek.
 A fejlett értelmi képességek teszik lehetővé, hogy a tanulók
fegyelmezetten,

logikusan

gondolkozzanak,

pontosan

érzékeljenek, a jelenségeket helyesen értelmezzék, a lényeget
meglássák, kezdeményezők legyenek, gyarapítsák tudásukat, új
ismereteket szerezzenek.


Erkölcsi nevelés feladatai:
 Alapvető feladatunk az életkori sajátosságoknak megfelelően az
erkölcsi tudatosság, az erkölcsi meggyőződés, érzelmek, jellem,
akarati tulajdonságoknak, szokásoknak kialakítása, fejlesztése.
 Tanulóink ismerjék meg, fogadják el az erkölcsi követelmények
értelmét, ennek alapján ítéljenek, értékeljenek, cselekedjenek.
 Magyarázzuk, értessük meg, gyakoroltassuk, ellenőrizzük az
elsajátított

erkölcsi

fogalmakat,

szabályokat,

az

erkölcsi

cselekvés és magatartás normáit.


Esztétikai nevelés feladatai:
 A művészet nemcsak a művész belső világát ábrázolja, hanem
az egész kort, az általános emberit is kifejezi, egyben
visszatükrözi a valóságot és ábrázolja a környező világot.
 Az esztétikai nevelés a világ alkotó megértését és befogadását
segíti: Célja az, hogy a nevelés során váljon a tanuló
szükségletévé az esztétikus környezet, a szabadidő tartalmas
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eltöltésének

igénye,

és

lehetőségei

szerint

annak

megvalósítása.
 Ki kell alakítani az esztétikai minőségek észlelésének és
megítélésének képességét a művészeten kívüli területeken is.
Fontos követelmény az esztétikai értékelő képesség önálló
működtetése. /Véleményformálás indoklással/
 Meg kell szervezni a tanulók aktivitását, vágyát a szép, értékes
és tartalmas életre, az alkotásra és a boldogulásra.


A testi nevelés feladatai:
 A

gyermekek

érdeklődéséhez

pszichoszomatikus
igazodó

játékos

fejlettségéhez

és

mozgástevékenységgel

gazdagítjuk és fejlesztjük:
 A mozgásműveltségüket
 Koordinációs képességeiket
 Mozgásszükséglet kielégítését
 Cselekvési biztonságukat
 Alapvető mozgás- és feladatmegoldó képességeiket.
Célunk, hogy tanulóink az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen
kezelő személyiséggé váljanak.
Olyan fiatalokká, akik:
 Ismerik motorikus képességeiket
 Azok fejlesztésének, fenntartásának módját
 Ismerik és igénylik a mozgásos játék, versengés örömét
 Megbecsülik társaik teljesítményeit
 Cselekvésbiztosak
 Mozgásuk koordinált, esztétikus, kulturált
 Rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé válik
A követelmények ösztönző hatása a testi nevelésben akkor érvényesül, ha
azok a tanulót erőfeszítésre késztetik, de nem állítják teljesíthetetlen feladat elé. Ezt
csak differenciált követelményekkel érhetjük el.


A munkára nevelés feladatai:
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A gyermeket testileg, szellemileg egyaránt fejleszti. Nem csupán a manuális
készséget, hanem rengeteg ismereti, tanulási elemet, a tanulást és az értelem
állandó fejlesztését is igényli. Minden végzett munka irányuljon az akadályok
legyőzésére, ezáltal az akarat nevelésének a kötelességtudásnak elsőrendű
tényezőjévé váljon, fokozza az egészséges versenyszellemet és készítsen elő a
felnőttkori tevékenységre.
A rendszeres munka, tanulás fegyelmet követel, és az erő, idő tervszerű és
gazdaságos kihasználását.
A jól végzett munka növeli erkölcsi erőit, a közösen végzett munka megteremti
a társak iránti helyes magatartást.


A családi életre nevelés feladatai:
A harmonikus családi életre való képességek azonosak az érett felnőtt

személyiség képességeivel.
Nagyon sok fejlődési stádiumon kell túljutni ahhoz, hogy végül a családi életre
is éretté váljon az ember.
Az érett személyiséggel szemben támasztott igények kialakítására kell
törekednünk:
 Alakuljon ki benne az ősbizalom
 Legyen képes kötődni és szeretni
 Rendelkezzen az autonómia érzésével
 Ismerje fel lehetőségeit és határait
 Pozitív énképpel és önbizalommal rendelkezzen
 Legyen nyitott, aktív, szorgalmas és érdeklődő
 Alakuljon ki benne az intimitás képessége


A nemzeti öntudat, hazafias nevelés feladatai:
A diákokkal megismertetjük a nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait.

A

különböző

tanórákon

tanulmányoztatjuk,

vagy

gyűjtőmunka

segítségével

felidézzük a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek,
sportolók eredményes munkásságát. Ezeken a cselekedeteken keresztül jobban
kialakul diákjainkban a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet.


Állampolgárságra, demokráciára nevelés:
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Törekednünk kell, hogy diákjainkban kialakuljon:
 a törvénytisztelet,
 az együttélés szabályainak betartása,
 az emberi jogok tisztelete,
 az erőszakmentesség,
 a kreatív, önálló gondolkodás,
 elemzőképesség,
 vitakultúra.


Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Célunk hozzásegíteni tanulóinkat, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles

kifejezésére, empátiára. Támogatjuk őket abban, hogy érezzék alakítani tudják
fejlődésüket, sorsukat, és életpályájukat.


Felelősségvállalás másokért, önkéntesség:
Segítjük, hogy a gyerekekben kialakuljon a beteg, a sérült, a fogyatékkal élő

emberek

iránti

együttérző

és

segítő

magatartás.

Fejlesszük

a

szociális

érzékenységüket.


Fenntarthatóság, környezettudatosság:
Célunk megismertetni az életformák gazdag változatosságát a természetben

és a kultúrában. Így a környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett
elkötelezett magatartás válik meghatározóvá.
Fontos, hogy ismerjék a tanulók azokat a gazdasági és társadalmi
folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. Így képessé válnak
majd a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására.


Gazdasági és pénzügyi nevelés:
Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a

javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén.
Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljait, valamint az erőforrások kapcsolatát.


Médiatudatosságra nevelés:

43

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Célunk megismertetni a média működését és hatásmechanizmusát, a média
és a társadalom közötti kapcsolatot, a valóság és a virtuális érintkezés különbségét.


A tanulás tanítása:
Ez az iskola legfontosabb feladata. Teendőink:
 Felkeltsük az érdeklődést az iránt, amit tanítunk,
 Útbaigazítást adjunk a tananyag elsajátításához,
 A

könyvtári

és

más

információforrások

használatának

megtanítása,
 Csoportos együttműködés szabályainak megismertetése,
 Az előzetes ismeretek és tapasztalatok előhívása,
 A tanulás eredményességének, a teljesítménynek a növelése,
 A tudás minőségének reális értékelése.
Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
tevékenység

VIII.1.3.

Az ifjúság szociális válsághordozó. A kedvezőtlen szociális, gazdasági,
családi hatások, az érték- és normaválság, az egyre több családban érzékelhető
életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint, csökken a feszültségtűrő
képesség, ami otthon leggyakrabban a gyerekeken csapódik le.
Ez a káros hatás megjelenik az iskolában a gyerekek viselkedés-,
teljesítmény-, kapcsolatzavarainak formájában.
A gyermek nehezen illeszkedik be a közösségbe, ez teljesítménycsökkenést,
lemaradást eredményez. A teljesítménykudarc következménye pedig kapcsolatzavar
a tanárokkal, a társakkal. Magatartászavar alakul ki az iskolában, de otthon is.
Az iskola, mely gyermekvédelmi szempontból a legfontosabb társadalmi
intézmény, ahol a gyermek a nap jelentős részét tölti. Az iskolában minden
gyermekről

többoldalú

információhoz

lehet

jutni.

(felderíthetők,

elérhetők,

befolyásolhatók, segíthetők).
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek kiszűrhetők a tünetek
alapján.

Szembetűnők a

tudásbeli

hiányok,

a

nem megfelelő viselkedés,

elhanyagoltság. A hátrányos helyzetű, különböző problémákkal küzdő gyermekek
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számára az iskolánkban a pedagógus, a gyermekvédelmi felelős közvetlen
kapcsolatot jelent, így a gyermek fejlődése, előmenetele folyamatosan követhető.
A családok számára az iskola a normális élet része, így a kapcsolattartás
természetes, nemcsak krízis esetén vehető igénybe.
A hátrányos helyzet és a veszélyeztető környezet hatására a gyermek
szocializációja, személyiségfejlődése lelassul /kevesebb ismeret, hiányos tudás,
hibás viselkedési szokások/. E tünetcsoport jelenti a deficit állapotot, melyben
szükség van a pótló nevelésre. A pótló nevelés célja, hogy a társadalmi
együttéléshez nélkülözhetetlen ismereteket, szokásokat, viselkedési módokat
pótlólag elsajátíttassuk. Ez azért is fontos feladatunk, mert ha a gyerek nem képes
az elvárt normát teljesíteni, önértékelése negatívvá válik.
A hibásan nevelő, rosszul működőd családban a szokás és értékrend eltér az
iskolában megkívánttól, ezért a gyermek nem érti miért nem jó az, amit tesz.
A gyermeket nem azonosíthatjuk a viselkedésével, cselekedetével. A pótló
nevelés az elmaradt szoktatás pótlása. A kudarc nemcsak a gyermekek
tudatosságán múlik, hanem függ a benne végbemenő érzelmi folyamatoktól. A
gyermeki értelem csak ekkor hajlítható, ha az érzelmi háttér, a kapcsolat rendezett.
Előbb meg kell nyerni, és csak utána lehet formálni. Képességeik mentén kell
fejleszteni a gyengébb mutatókat. Így abban fejlesztjük őket, amiben ügyesek, és
megmutathatják tehetségüket. Sikerélményre tesznek szert, igyekeznek többet
nyújtani, közben pedig elfogadják, hogy másban kevésbé jók.
A kompetencia élmény, hogy valamiben jó, arra sarkalja, hogy kipróbálja
önmagát, tud-e másban is elérni jobb eredményt. Így indul el egy pozitív változás,
egy kedvező folyamat, mely az egész tantestület feladata.

VIII.1.4.

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális
hátrányokat segítő tevékenység

Egy hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermeknek milyen élményei
vannak?
 Rossz családi légkör
 Sorozatos kudarc
 Leértékeltség, elkeseredés
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 Érzelmi elszigeteltség
 A harag fésületlen megnyilvánulásai
 Életviteli anyagi problémák.
A gyermekvédelem az iskolában az első és legfontosabb jelzőrendszer, mivel
a gyermek problémája itt érzékelhető először.
Feladataink tehát:
 Fel kell ismernünk a problémát
 Meg kell keresnünk az okokat
 Segítséget kell nyújtanunk
 Kötelesek vagyunk jelezni a Gyermekjóléti Szolgálat iskolai
gyermekvédelmi koordinátorának.
A célunk az, hogy az iskolai gyermekvédelem munkáján keresztül a gyerekek
problémáit minél korábban felismerjük, és minél hatékonyabban kezeljük, megelőzve
azt, hogy súlyosabbá váljanak.
Tevékenységi köreink a veszélyeztetett tanulókkal:
 Felmérésük az osztályfőnökök segítségével történik, utána
következik

a

nyilvántartásba

vétel,

a

veszélyeztetettség

típusának és súlyosságának mérlegelése, javaslattétel s további
teendőkre, egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal
 Szabadidős

tevékenységük

és

tanulási

előmenetelük

figyelemmel kísérése, adott esetben javaslattétel a változtatásra.
 Drog és bűnmegelőzési programok szervezése
 Hasznos szünidei tevékenységek biztosítása
 Tanácsadás tanulóknak, szülőknek
 Szociális

ellátások

számbavétele

/ingyenes

étkeztetés,

tankönyvvásárlási hozzájárulás, ügyelet/
A hátrányos helyzetű gyermekekkel az előzőeken kívül:
 A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, intézkedések
Az intézmény valamennyi tanulójával szemben:
 Általános prevenciós tevékenységek
 A mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása
 A diákönkormányzat vezetőjével való kapcsolattartás
 A tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása
46

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 A szociális ellátások számbavétele
 Minden esetben a tanulók képviselete
A

gyermekvédelmi

felelős

feladatainak

megoldása

érdekében

napi

kapcsolatot tart:
 Intézményvezetőkkel
 Osztályfőnökökkel
 A diákönkormányzat vezetőjével
 A tantestület tagjaival
 A szülői szervezet tagjaival
 A gyermekjóléti szolgálattal
 A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal
Anyagi veszélyeztetettség esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást kezdeményezünk Szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás
formájában történő nyújtására teszünk javaslatot.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók szabadidős tevékenységét és
tanulmányi előmenetelét figyelemmel kísérjük. Bizonyos esetekben a változtatást
kezdeményezzünk.

(korrepetálás,

szakkör,

viselkedésmódosító

eljárások,

mentálhigiénésprogramok)
Kiemelt figyelmet fordítunk a szenvedélybetegségek megelőzésére. Drog és
bűnmegelőzési előadást szervezünk.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek számára alternatívákat
kínálunk a szünidő hasznos eltöltésére.
Fogadóórákon meghallgatással, pedagógiai eszközökkel, tanácsadással
segítünk a szülőknek problémáik megoldásában.

VIII.1.5.

Tanulói esélyegyenlőség biztosítása

 A tanulói esélyegyenlőség segítésének elvei
A tudást minden gyermek számára biztosítjuk. Esélyt adunk a hátránnyal
indulóknak arra, hogy behozhassák lemaradásukat, felzárkózhassanak társaik
mellé. A képességfejlesztést előtérbe helyezzük az ismeretközpontú oktatással
szemben. A kompetencia alapú oktatást tartjuk szem előtt, mely feltétele az egész
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életen át tartó tanulás megalapozásának. Az esélyegyenlőség biztosításának
eszköze az egységes alapokra épülő differenciálás. A tanulási esélyek egyenlőségét
szolgáló szervezeti formákat, egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási
követelményeket,
tanítványaink

ellenőrzési-értékelési

személyiségét,

az

eljárásokat

ahhoz

alkalmazunk.

Megismerjük

pedagógiai

módszereket

illeszkedő

választunk, alkalmazunk. Feltárjuk tanulási nehézségeiket és segítjük megoldásukat.
Feltárjuk tehetségjegyeiket és fejlesztjük a tanítási órán és a tanítási órán kívül.
 A tanulói esélyegyenlőség megvalósulása
Pedagógiai programunk szerves része a tanulói esélyegyenlőség biztosítása,
mely az iskolai élet megszervezésében, a tantárgyak egyenrangúságában, a segítő
szakemberekkel való együttműködésben is megnyilvánul.
A részképesség-zavarok, a képességbeli vagy szociokulturális háttérből
adódó hátrányok korrigálását elsődleges feladatunknak tartjuk. Ennek érdekében –
a szokásosnál hangsúlyosabb – a fejlesztőpedagógus és/vagy logopédus, a
pszichológus, a gyermekvédelmi felelős munkája.
A tanulók alapos megismerése után, képességeik, részképességeik és
szociokulturális hátterük figyelembe vételével határozzuk meg aktuális fejlesztési
céljainkat, melyek megvalósítása minden tanévben kiemelt feladat. Pedagógiai
programunk alapvető célkitűzése a differenciált képzés és az egyéni bánásmód,
valamint a tantárgyak egyenrangú kezelése. Pedagógiai módszereink sokszínűek,
sokoldalú ismeretelsajátítást tesznek lehetővé. Ezt szolgálják – többek között – a
kötetlenebb tanórai foglalkozások, a tanórán kívüli tevékenységek, az erdei iskola, a
stb.

VIII.1.6.

Drogstratégia

„Az iskolai drogstratégia fogalma azoknak a célirányos és konkrét pedagógiai
egészségfejlesztési feladatoknak a tervezési, szervezési, megvalósítási folyamatát
jelenti, amely az iskolai drogmegelőzési programban konceptualizálódik és az
elsődleges drogprevenció megvalósítását, valamint a másodlagos drogprevenció
elősegítését célozzák:”
„Az elsődleges drogprevenció a drogmentesek megóvását jelenti. Fő célja
olyan egészségszemlélet és életmódi szokásrendszer kialakítása, amelyek hatására
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a

fiatalok

társadalmilag

elfogadott

módon

értékelik

és

viszonyulnak

a

szerfogyasztáshoz.”
/Részletek az OM Az iskolai drogstratégia kialakítása és módszertana c.
kiadványából/
Minden kornak megvannak a maga társadalmi problémái. Ezek az iskolában
felnagyítódnak, hiszen itt a társadalom érzelmileg legérzékenyebb rétegével és
mindennapos

gondjaikkal

találkozhatunk.

Napjaink

iskolásai

is

bizonyos

szempontból nehéz helyzetben vannak. Részben hasonló, részben más jellegűek a
nehézségeik, de épp úgy odafigyelést segítést, támaszokat igényelnek a
leküzdésükben, mint ahogy ezt mi is igényeltük felnőtté válásunk idején.
Az iskola szerepe napjainkban felerősödött a törődés, odafigyelés, nevelés,
értékközvetítés, szocializáció területén, mivel saját feladatán túl a család ellátatlan
feladatainak elvégzését csak az iskola képes,- helyzetéből adódóan – valamilyen
szinten felvállalni.
Az iskola különleges helyzete egyrészt abban áll, hogy az érintett korosztály
nagy számban van jelen, így lehetőség nyílik a fiatalok nagy tömegének elérésére,
ismeretátadásra, döntéseik, életmódjuk, viselkedésük pozitív irányba való terelésére.
Másrészt mivel az iskolában másként viselkednek a diákok, mint otthon, épp ezért
mások az otthoni nevelési lehetőségek, és mások az iskolaiak. Egy tökéletesen
működő társadalomban ez a kétféle nevelés, kiegészítené egymást. Sajnos
azonban, általánosságban kijelenthető, hogy a család nem megfelelően működik: az
óvó-értékközvetítő hatása messze nem kielégítő, és nem ad át megfelelő elutasítási
technikákat sem. Természetesen az iskola nem képes betölteni a család szerepét,
de maximálisan be kell töltenie a saját speciális szerepét, de maximálisan be kell
töltenie a saját speciális szerepét, el kell végeznie saját feladatait.
Meg kell maradnia egy olyan talajnak, ahonnan a felnövekvő nemzedék
táplálkozni tud. Kapaszkodókat és korlátokat kell nyújtani, példaképeket kell a
gyerekek elé állítani, a mindenhol tapasztalható felborult értékrend helyett valódi
értékeket kell tanulóiba ültetni. Nem engedheti be kapui közé a társadalom torz
folyamatait. Küzdenie kell a morális válság, az emberi kapcsolatok felszínessé
válása ellen. Diákjaink azt tapasztalják hogy csak saját érdekeikkel foglalkoznak az
emberek, így azt hihetik, hogy más felfogás nem is létezik. Holott jól működő,
egymásra nem irigykedő, hanem egymás munkáját segítő közösségek alkotnak csak
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jó társadalmat. Többek között egy ilyen közösségtudattal rendelkező, egymást
megbecsülő és segítő mini társadalmat kellene felépítenünk nekik az iskolában. Így
talán valamilyen szinten helyrehozhatnánk az őket bombázó erkölcsileg negatív
hatások okozta károsodásaikat. A drogprobléma igazi megoldását az adná, a
drogprevenció akkor érné el a célját, ha tanulóinkat elkerülnék a kiüresedés, a
magány az elhagyottság érzései, nem küzdenének szeretethiánnyal, önelfogadás
hiányával, a közösségből való kirekesztettség érzésével, és hosszan lehetne még
sorolni

a

drogokhoz

való

odafordulást

előidéző

lelkiállapotokat.

Ebből

a

gondolatmenetből egyenesen következik, hogy a drogprovenciónak át kell hatnia az
egész iskola nevelői-oktatói feladatát, nem korlátozódhat egyetlen tárgyra, nem
kötődhet csupán néhány személyhez.
A stratégia „Vízió” részének feladata, hogy a tantestület által ideálisnak tartott
iskolát fesse le, nem törődve a realitásokkal. Ezt követi majd a segítő kapcsolatok
felsorolása, mely tulajdonképpen azokat a lehetséges segítségeinket veszi számba,
amelyekre reményeink szerint számíthatunk.
A következő három rész tartalmazza a prevenció gyakorlati – három
időszakra tagolt – cselekvési tervét.
Természetesen

a

programok indítása

előtt,

és az után

valamilyen

rendszerességgel szükséges az állapotfelmérés. A programok elvégzése után,
illetve egy adott tervezett időszak végén elengedhetetlen a végrehajtás értékelése,
az elmaradt programok átcsoportosítása, állapotfelmérés és újabb célkitűzés.


Vízió /vágyálmok/:
 Az iskola teljesen mentes a legális és illegális drogoktól.
 Külön kiemelve a dohányzásmentességet.
 Az alkoholfogyasztás, dohányzás nem jelenik meg a nem iskolai
közös programokon sem.
 A teljes tanári kar a prevenciós programok lebonyolításában és a
mindennapos problémák leküzdésében együttműködő.
 A tanulók életcéljukat képesek megtalálni, kialakítani, megtartani
az iskolában eltöltött évek során, illetve a későbbiekben is.
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 Az új egészséges szemléletmódot a gyerekek visszaviszik
családjukba és továbbviszik új leendő családjukba, átadják
barátaiknak, ismerőseiknek is.
 Az iskola tanulói délutánjaikat színvonalas programokon töltik.
 Sikerül test-lelki egészségüket kialakítani.
 Őszinte, megértő, értékes tanár-tanár, tanár-diák, diák-diák,
diák-szülő, szülő-szülő kapcsolatok jellemzik az egész iskolát.


Segítő kapcsolatok színterei:
Minden színtérnél fegyelembe kell venni, hogy alapvetően kétféle hozzáállás

lehetséges: segíthet, illetve nem segíthet az illető személy vagy szervezet
 Szülő: mindenképpen a legfontosabb tényező, hiszen így vagy
úgy, de ő a gyerek társa. Éppen ezért fontos az információ
áramlása az iskola és a szülő között.
 Iskolaorvos: a testi tünetet észreveheti, hiszen rendszeresen
szűrővizsgálatokat végez.
 Szakpszichológus: iskolapszichológus hiányában, az iskolának
megfelelő szakpszichológussal vettük fel a kapcsolatot. A
problémás

gyerekekkel

való

foglalkozás

mellett,

elméleti

előadást is tartott a pedagógusoknak.
 Kortárssegítők:

(pl.:

DÖK)

szakmai

képzés

után

sokat

segíthetnek társaiknak.
 Szakemberek: Pedagógus továbbképzésekbe bevonni őket,
szakmai előnyök, kapcsolatépítés a segítő központokkal.
 Rendészeti szervek: jogi, rendészeti, közlekedési témájú tanári
továbbképzést tartanak. (DADA program)
 Alapítványok:

a

programok

finanszírozása

szempontjából

fontosak.
 Karitatív szervezetek: munkájuk megismertetése és abban való
részvétel

eleve

nevelő

hatású.

Részt

lehetne

venni

a

felhívásaikban: felesleges játék, ruha, könyv összegyűjtése.
 Egyházak: mint alternatíva. Közösségre, értékrendre találhatnak
a tanulók.
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Állapotfelmérés:
Nyilvánvaló, hogy mind a pedagógusok továbbképzései, mind a tanulóknak

szervezendő

prevenciós

programok

előtt

célszerű

a

résztvevő

személyek

tudásszintjének mérése, illetve a diákok esetén állapotfelmérés végzése. Ezen
túlmenően a későbbiekben valamilyen elfogadható módszerrel minden tanév elején
és végén érdemes a tanulók körében állapotfelmérést végezni. A bevezetett
program- 6. 7. 8. osztályban – tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyerekek nagy
része nincs tisztában a drogok veszélyével. A drog kipróbálásának okai között a
legtöbben a családi konfliktusokat említették, illetve a baráti kör befolyását. A
csoportba tartozás igénye az elfogadás érzése háttérbe szorítja a hallott intelmeket.
Összességében a gyerekek elítélték a kábítószer-fogyasztókat.
2001/2002-es tanévben az OM és az ISM drogmegelőzési pályázatának
keretén belül három pedagógusunk elvégezte az „Életvezetési ismeretek és
készségek” tréninget. A témával kapcsolatban 5-5 órát tartottak a 6. 7. 8.
évfolyamokon. Biológia órák keretén belül a 7. 8. osztályokban foglalkoztunk a
legális

és

illegális

szerek

hatásaival,

használatuk

következményeivel.

Megemlékezünk a Föld Napjáról (április 22) és a Dohányzás elleni világnapról
(május 31). Ezen programokat hagyománnyá szeretnénk tenni.
Régóta ismert tény, hogy a szabadidős tevékenységek közül a sport szolgálja
leginkább az elsődleges drogprevenció célkitűzéseit. Nemcsak hasznos időtöltést
biztosít, de a vele együtt járó fizikai igénybevétel jótékony pszichés hatással bír, így
testnevelőinknek is nagyon fontos szerepe van a drogmegelőzésben.
VIII.1.7.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve

Iskolánkban már évek óta folyik elsősegély oktatás a 7. osztályos diákok
körében, ezt a bevált módszert szeretnénk a továbbiakban is alkalmazni.
Úgy érezzük, hogy az elsősegély nyújtás alapjainak elsajátítása minden
segíteni akaró gyermek, felnőtt kötelessége. Fontos kérdés az elsősegély-nyújtó és
a sérült szempontjából:
 Mit tud és mit kell tenni?
 Mit nem szabad tenni?
 Mit érezhet a sérült?
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 Mik lehetnek a reakciók?
Az elsősegély célja az élet megmentése, további egészségkárosodás
megakadályozása a gyógyulás elősegítése. Az elsősegély-nyújtó, alaposan
tájékozott a kerületi versenyen megmérettetett, elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik. Ennek érdekében készítjük fel tanulóinkat elméleti és gyakorlati
ismeretekre. Gyakoroljuk szakköri keretben, hogyan kell:
 Felmérni a helyzetet, gyorsan és biztonságosan segítséget
kérni.
 Megállapítani a sérülés természetét.
 Azonnal elvégezni, fontossági sorrendben a beavatkozásokat.
 Intézkedni a sérült elszállításáról.
 Sérülttel maradni, míg átadhatjuk megfelelő személynek.
Dramatikus játékokkal gyakorolhatjuk, hogyan mérhetjük fel a helyszínt, a
veszélyeket. A helyszín biztosításakor hogyan óvjuk a sérültet. Ne egyedül vállaljuk
a feladatokat. Fontos döntés az ellátás sorrendje.
Az elsősegély-nyújtó fő feladata, tartsa fenn az oxigén ellátást az újraélesztés
ABC-jének alkalmazásával. Ezt a feladatsort az elméleti oktatáson kívül a
gyakorlatban is kipróbáljuk a Magyar Vöröskereszt segítségével. Vizsgáljuk:
 A légúti és légzési rendellenességeket.
 A vérkeringési rendellenességeket.
 A sebeket és vérzéseket.
 Az égést a forrázást.
 A meleg és hideg okozta egészségkárosodásokat.
 A csont-, ízületi- és izomsérüléseket.
 A mérgezést.
 Az idegen testeket a bőrben, szemben, orrban, fülben.
Megtanuljuk a kötések és kötöző anyagok használatát, a beteg, sérült
mozgatását és szállítását.
Tanulóink szívesen vesznek részt az ilyen fajta felkészülésben, mely
zárásaként a kerületi versenyen meg is méretik tudásukat.
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A pedagógusok helyi intézményi feladatai

VIII.1.8.

1. A pedagógus feladatai általában:


A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi
munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Köznevelési
Törvény és a pedagógiai szaktárgyi útmutatók, módszertani levelek, az iskolai
munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az Igazgató, illetőleg a
felettes szerveknek az Igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Oktatónevelő

munkáját

egységes

elvek

alapján

módszereinek

szabad

megválasztásával végzi.


A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket
foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint oktató-nevelő
munkából az egyes munkaköröknek (tanító, tanár, napközis nevelő)
megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak.



Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Alkotó
módon részt vállal:
 a nevelőtestület újszerű törekvéseiből,
 a közös vállalások teljesítéséből,
 az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből,
 az iskola hagyományainak ápolásából,
 a tanulók folyamatos felzárkóztatásából,
 a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,
 pályaválasztási feladatokból
 gyermekvédelmi tevékenységből,
 a

tanulók

egésznapos

foglalkoztatásának

tervezéséből,

szervezéséből, irányításából,
 a diákönkormányzat munkájának segítéséből,
 az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből.


Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkát végez.(felkészülés, szervezés,
ellenőrzés, értékelés)



Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel.
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Az oktató-nevelő munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken
való részvétel.



Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az
intézmény oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő
jogszabályok előírnak.



Oktató-nevelő munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A
tanmenetet az Igazgató által meghatározott időpontban a munkaközösségvezető véleményével, az Igazgatónak jóváhagyásra bemutatja. Ha az
alapdokumentumok

nem

változnak,

kiegészítéssel több éven

a

bevált

tanmenetet

folyamatos

át használhatja. Saját tanmenettel minden

pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre be kell
mutatni.


Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat folyamatosan
kijavítja. A felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi feladatokat
ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal javíttatja és velük együtt értékeli.



Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart.



Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket,
az intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló
munkamegosztás szerint egy-egy pedagógus lát el.

Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:
 Vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület közvetlen
pedagógiai, szakmai irányítása és ellenőrzése,
 Egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok (pl. korrepetálás,
helyettesítés,

énekkar

vezetése,

szakkörök,

tanulmányi

kirándulás, tanulókíséret, tanulószoba, tábori ügyelet, stb.)
 Osztályvezetői, osztályfőnöki munka,
 Versenyekre való felkészítés,
 Szertárakért

a

felelősség

vállalása

(fejlesztés,

rendezés,

selejtezés)
 Könyvtári munka,
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 Munkavédelmi és tűzvédelmi munka.
2. A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben az alábbi kötelességei vannak:


A tanulók fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse.



A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen
tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy
fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.



A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.



Oktató-nevelő tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az
ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa.



A gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.



A tanulók részére az egészségügyi és a testi épség megőrzéséhez
szükséges ismereteket adja át és ezek elsajátításáról győződjön meg.



Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, tegye meg a
szükséges intézkedéseket.



Működjön közre a gyermek – és ifjúsági feladatok ellátásában, a tanuló
fejlődését

veszélyeztető

körülmények

megelőzésében,

feltárásában,

megszüntetésében,


Hét

évenként

legalább

egy

alkalommal

törvényi

előírások

szerint

továbbképzésen kell részt vennie. Ennek elmulasztása esetén a pedagógus
munkaviszonya megszüntethető. Nem kell továbbképzésen részt vennie
annak a pedagógusnak, aki pedagógus szakvizsgát, egy egyéb előírt vizsgát
tett a vizsgák letétele utáni 7 év során.
3. A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:


A pedagógiai program alapján a tananyagot, az oktatás és a nevelés
módszereit megválaszthatja.
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A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja
az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket.



Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját.



Minősítse a tanulók tudását.



Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez.



A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának
tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető
jogokat.



Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján
gyarapítsa,

részt

vegyen

pedagógiai

kísérletekben,

tudományos

kutatómunkában.


Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen
helyi regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában.



Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi
jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék.
VIII.1.9.

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai

Az osztályfőnököt az Igazgató jelöli ki az osztályfőnökök javaslata alapján.
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási
terv. Osztálya közösségének felelős vezetője. A pedagógusokra vonatkozó általános
munkaköri feladatokon túlmenően az alábbiak a szakmai feladatai és a hatásköre:


Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei
szerint neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe
véve. Segíti a munkaközösség kialakulását.



Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok
munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az
érintett nevelőkkel megbeszéli.
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Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével,
a tanítványait oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók
életét, tanulmányait segítő személyekkel. (pl. GYIV, pszichológus, stb.)



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.



Minősíti

a

tanulók

magatartását,

szorgalmát,

a

velük

kapcsolatos

észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti.


Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, tájékoztató füzet
útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról,
tanulmányi előmeneteléről.



Ellátja

az

osztályával

kapcsolatos

ügyviteli

feladatokat

(osztálynapló

naprakész vezetése, félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással,
gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.).


Mint osztályfőnök saját hatáskörben indokolt esetben 3 nap távollétet
engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának.



Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására

mozgósít,

valamint

közreműködik

a

tanórán

kívüli

tevékenységek szervezésében.


Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a
tanulók véleményét figyelembe véve.)



Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Javaslataival és
észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség
tevékenységének eredményességét.



A nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít.



Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének
ismeretében.

58

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
VIII.1.10.

A

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi
jogai gyakorlásának rendje

tanulók,

a

tanulóközösség

érdekeinek

képviseletét

az

iskolai

diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai
diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik.
Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott
jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a
diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével,
az igazgató bízza meg.
Évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést,
melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről.
A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A
diákközgyűlés összehívásáért az igazgató a felelős.
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VIII.2. Ellenőrzés, értékelés
VIII.2.1.

A tanulók ellenőrzése, értékelése

Az ellenőrzés és értékelés a tanítás-tanulás folyamatának alapvető
mozzanata. A nevelőnek nagy szüksége van arra, hogy az oktatási folyamat minden
mozzanatában visszajelzést kapjon a tanulóról, meggyőződjön arról mennyire
sajátították el a gyermekek az ismereteket és készségeket. A tanulónak is fontos,
hogy bírálatot kapjon tudásáról, segítséget a hiányosságok kijavítására.


A tanuló tudásának ellenőrzési formái:
 folyamatos megfigyelés útján megfigyeli a nevelő:
 az oktatási folyamat egyes szakaszaiban hogyan vesznek
részt,
 milyen a figyelmük, érdeklődésük, aktivitásuk,
 megértették-e a tanított anyagot,
 az elsajátítás során milyen egyéni különbségeket fedezhetünk
fel az egyes tanulók között.
 a

tanulók

ismereteinek

szóbeli

ellenőrzése:

a

feleltetés

alkalmával nem csak azt kell megfigyelni, hogy mit és mennyit
tud

a

tanuló,

hanem azt

is,

hogy

ismeretei

mennyire

tudatosultak, mennyire vált készséggé azok alkalmazása.


A szóbeli ellenőrzés követelményei.
 minél több tanulót aktivizáljon,
 a feleltetés tervszerűen történjen,
 a tanulók önállóan feleljenek,
 a gyengébb tanulókat többször feleltessük,
 a feleltetésről mondjon bírálatot a pedagógus,



Az írásbeli és gyakorlati munka formái:
 felmérő, témazáró dolgozat, nagydolgozat, tudáspróba (1-1
témakör lezárása után íratjuk)
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 röpdolgozat, iskolai dolgozat, kisdolgozat (1-1 témakörön belül,
kisebb egységet felölelő számonkérési fajta)
 feladatlap-tantárgyteszt
 házi dolgozat (előre megadott témakörben otthoni kutató munka
után készítendő írásbeli munka)
A felmérő és témazáró dolgozat megírásának időpontját a tanulókkal a
számonkérést megelőzően egy héttel be kell jelenteni.
Az 1-4. évfolyamon napi egy, az 5-8. évfolyamon legfeljebb napi kettő
témazáró felmérés íratható.
A tanulók munkájának ellenőrzése szorosan összefügg az értékeléssel,
osztályzással. Az osztályzás a rangsorolás határozott fokát jelöli meg. Értékelésre,
osztályzásra szükség van, hiszen az élet minden területén lemérik, elbírálják a
teljesítményeket, ezért erre a tanulókat már az iskolában fel kell készíteni. Az
osztályzás minden nevelőtől alkotó munkát követel, amit nem lehet semmilyen
műszerrel sem pótolni. Az osztályzásnak nevelő hatásúnak kell lenni, ezt éppen az
objektivitás biztosítja.


Az osztályzással kapcsolatos gyakorlati szabályok:
 minden tanulónak, minden negyedévben, minden tantárgyból
legalább két osztályzatának kell lennie
 az érdemjegyeket minden órán azonnal be kell jegyezni a
naplóba és a tájékoztatóba,
 az osztályzatot a felelővel közölni kell rövid indoklással,
 írásbeli feladatokat ellenőrizni kell,
 az osztályzat legyen nevelő eszköz, a helyes érdemjegy jobb
munkára serkenti a tanulót.



A tanuló tanulmányi eredményének elbírálására vonatkozó szempontok:
 tanuló tárgyi ismerete
 tanulók érdeklődése, figyelme, részvétele az iskolai munkában
fejlődést vagy visszaesést mutat-e
 képes-e a tananyaggal kapcsolatos problémákat önállóan
megoldani.
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Nagyon lényeges, hogy értékeléskor mindig vegyük figyelembe, magát a
cselekvő, fejlődő embert.
A

tanulmányi

munkát

értékelő

és

minősítő

osztályzás

a

tantervi

követelmények és a tanulási teljesítmények egymáshoz való viszonyát fejezi ki. Az
értékeléskor szem előtt kell tartani a tanulók egyéniségét, képességeit, sőt
egészségi állapotát is, hogy az adott érdemjegyek további munkájukra ösztönző
hatással legyenek.
A félévi illetőleg az év végi osztályzatok a tanulók tantárgyi teljesítményét
tükrözzék. Végleges kialakulásukkor figyelembe kell venni a tanulók tanulmányi
fejlődésének irányát, az év végi érdemjegyek megállapításakor a félévi eredményt is.
Az elismerésben figyelmesség, érdeklődés, pedagógiai optimizmus fejeződik
ki a tanuló iránt.


Az elismerés formái:
 helyeslés: a gyermek teljesítményét pozitívan értékelő, rövid,
buzdító megjegyzés,
 dicséret: növeli az önbizalmat, erősíti a tanuló vállalkozó kedvét,
érzelmileg is megerősítést ad a további munkához.
A szóbeli és írásos dicséret fokozatai:
 a szaktanári dicséret: egy-egy teljesítményért dicsér,
 osztályfőnöki dicséret,


igazgatói dicséret,

 bizonyítványba

írt

dicséret:

a

huzamosabb

ideig

tartó

példamutató kötelesség teljesítés, tanulmányi eredmény vagy
éppen segítőkészség, a félévi vagy év végi nevelőtestületi
határozat alapján.


Büntetés:
Helyes és célravezető alkalmazás esetén a jutalmazás mellett a nevelés

hatékony eszköze lehet a büntetés is. A büntetés nem lehet egyetlen esetben sem
bosszú, vagy megtorlás, hanem a követelés leghatározottabb formájával fel kell
emelni, helyes útra kell téríteni a tanulót, ami legyen következetes, félreérthetetlen.
Csak a szánt-szándékkal, tudatosan elkövetett hibákért jár büntetés.
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A figyelmeztetés lehet szóbeli és írásbeli. Ez utóbbi lehetőségével ne éljen túl
gyakran a pedagógus, mert elveszíti nevelő erejét.
VIII.2.1.1. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt feladatok
meghatározásának elvei, korlátai
Törekszünk arra, hogy az írásbeli és szóbeli feladatok megfelelő arányban
legyenek.
A házi feladat olyan mennyiségű kell hogy legyen, amelyet tanulóink minden
esetben a délutáni tanulási idő alatt el tudnak végezni. Ezzel is biztosítani kívánjuk,
hogy a tanulóink délután sport, zene és egyéb szabadidős programokon is részt
vehessenek.
Igyekszünk az órarend összeállításánál figyelembe venni, hogy hétvégén
(péntekről, hétfőre) minimális legyen a házi feladat, ezzel elősegítjük a családi
programok megvalósulását.
A napközis és tanulószobai foglalkozásokon megtanítjuk tanulóinkat a házi
feladatok megoldásának helyes sorrendjére. Igyekszünk hozzászoktatni őket az
ismétlés fontosságának felismerésére is.
Értékelés formái különböző tantárgyakból

VIII.2.2.

VIII.2.2.1. Magyar nyelv és irodalom
Írásbeli beszámoltatás:
Formája:


feladatlapok



tesztek kitöltése



helyesírás felmérése diktálással



vázlatírás



történetek kiegészítése



önálló fogalmazás

63

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA


házi olvasmányokról beszámoló (megadott szempontok alapján)

Rendje:


szintfelmérés év elején és végén



minden téma lezárásakor hiánypótlás felmérése céljából



folyamatos házi fogalmazások (az évi három nagydolgozat előkészítése)



folyamatosan az órán elsajátított anyagról házi feladatként
A házi feladatok adásában a heti pihenőnapok nem jelentenek korlátokat, de

a téli és tavaszi szünetre a tanulók nem kapnak a megszokottnál több feladatot.
Az írásbeli beszámoltatásnak az értékelésében mindig nagyobb súlya van,
mint a szóbeli feleletnek, hiszen átfogóbb, rendszerezőbb a szerepe.
VIII.2.2.2. Tánc és dráma
A tánc és dráma modul értékelése minden foglalkozás alkalmával szóban
történik. Házi feladatot ebből a tárgyból egyáltalán nem adunk. 6. évvégén
érdemjeggyel zárul.

VIII.2.2.3. Rajz
Iskolánkban alsó tagozaton heti kettő, felső tagozaton heti egy órában tanítjuk
a rajzot. Igyekszünk minden órán valamilyen mértékben értékelni a munkát. Az óra
közben inkább a csoportos értékelést, egy-egy hiba kiemelését szoktuk elsősorban,
hogyha úgy látjuk, hogy azt többen is elkövették.
Ez közösen történik, egy rajzot értékelünk, megnézzük a jól és a rosszul
rajzolt elemeket.
Óra végén igyekszünk minél több rajzot kiemelni, és azt is a megadott
szempontok alapján közösen elemezzük.
Egy–egy feladatsor végén érdemjegyet adunk az elvégzett munkákra.
Műalkotás elemzése esetén főként szóban és érdemjeggyel értékelünk.
Írásbeli házi feladatot ebből a tárgyból nem adunk.
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VIII.2.2.4. Angol, japán nyelv
Az írásbeli beszámoltatás formái:


szódolgozatok



tesztek



feladatlapok



tollbamondás



szövegkiegészítés



képleírás



fordítás



irányított fogalmazás



project (házi dolgozat képekkel, szöveggel) készítése.
A szóbeli beszámoltatás formái:



szövegek olvasása, fordítása



memoriterek felmondása



kérdésekkel irányított felelet



adott témáról összefüggő beszámoló



irányított párbeszédek



csoportban előadható szövegek/színdarabok.
Az értékelés rendje és formái:



év elején szintfelmérés



minden téma lezárásakor összefoglaló feladatlap
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szókincs ellenőrzése rendszeresen



minden órán rendszeresen értékeljük a szóbeli megnyilatkozásokat.



A feladatok komolyságától függően pontokkal, kis- és nagyjegyekkel
értékeljük

a

teljesítményt.

Havi

értékelő

érdemjegyeket

adunk.

Az

osztályzatok között legnagyobb súlya az írásbeli témazáró feladatlapokra
kapott jegyeknek van.

VIII.2.2.5. Fizika
Számonkérés, értékelés formái:


Témazáró dolgozat (tanévenként 4-6)



Kisdolgozat (3-4 alkalommal egy tanévben)



Szóbeli ellenőrzés (minden alkalommal 3-4 tanuló)



Tanulmányi versenyen való jó teljesítmény esetén ötöst kap a tanuló
VIII.2.2.6. Kémia
A tanulók számonkérése írásban és szóban egyaránt történik minden órán.

Témazáró dolgozat írása tanévenként 3-4 darab. Írásban vagy az egész osztály
(témazáró, röpdolgozat), vagy maximum hat tanuló. Szóban két-három ember felel.
A számításos feladatok számonkérése általában írásban történik. Emellett minden
tanulónak kötelező félévenként egy kiselőadást tartania (szóban), a megadott témák
egyikéből. Nagyjegyet (ötöst) szerezhetnek még azok a tanulók, akik az évfolyam
kémia versenyén első, második vagy harmadik helyezését érnek el. A „nagyjegyes”
értékelés mellett kisötös szerzésére is van mód. Kisötöst kaphat az a tanuló, aki az
órán szorgalmasan, aktívan vett részt vagy valamilyen szorgalmi feladatot (pl.:
kristályosítás, nehezebb számítási feladat sikeres kiszámítása) elvégzett.

66

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VIII.2.2.7. Informatika
A tanulók számonkérése írásban és szóban egyaránt történik minden órán.
Témazáró dolgozat írása tanévenként 3-4 darab. Írásban vagy az egész osztály
(témazáró, röpdolgozat), vagy maximum hat tanuló. Szóban maximum három ember
felel. A gyakorlati feladatok számonkérése főként gépen történik. Kisötöst kaphat az
a tanuló, aki az órán szorgalmasan, aktívan vett részt vagy valamilyen szorgalmi
feladatot (pl.: programozási feladat, HTML oldal készítése) elvégzett.

VIII.2.2.8. Technika



Elkészített munkadarab értékelése.



Írásbeli ellenőrzés: minden hónap utolsó technika óráján.
VIII.2.2.9. Biológia
Számonkérés - értékelés: írásban – szóban – órai munkában.
Formái:



Feladatlap (1-2 témából)



Témazáró feladatlap (1 tanévben 3-4)



Tesztlap alkalmanként



Szóbeli feleltetés – minden órán 2 tanuló



Órai munka (pontozás 10p: 5)



Önálló gyűjtőmunka: alkalmanként



Tanulmányi versenyen való részvétel (5)
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VIII.2.2.10. Földrajz
Formái:


Szóbeli

számonkérés

minden

tanóra

elején

az

előző

órán

leadott

tananyagból, ill. ismétlő kérdés formájában az eddig tanult anyagból.


Írásbeli számonkérés:
 A téma részösszefoglalásaként négy-öt leckéjének anyagából. A
téma

topográfiai

fogalmainak

számonkérése

vaktérképen,

alkalomszerűen történik.
 Témazáró dolgozat a téma során tanult anyag számonkérése.
 Kisdolgozatot, topográfiai dolgozatot, témazáró dolgozatot a
hiányzó tanulók pótlólag megírják.
 Témazáró dolgozatot 7. 8. évfolyamon elégtelen osztályzat
esetén a tanuló javító dolgozat megírásával javíthatja.

VIII.2.2.11. Matematika
Számonkérés minden órán van. (szóban vagy írásban)
Szóban elsősorban a definíciók, tulajdonságok, a matematika nyelvének
elsajátítása, a mondanivaló pontos, precíz kifejezése a cél.
A műveletek elvégzése, a szerkesztések végrehajtása folyamatosan történik
egyénileg is.
Ezeket röpdolgozatok formájában tudjuk ellenőrizni.
Az írásbeli házi feladat a gyakorlást célozza. Nagyon fontos ennek önálló
elvégzése.
Hétvégére (péntekről hétfőre) minimális írásbeli munkát adunk.
Minden téma végén írásban kérjük számon az elsajátított anyagot. Ezt jeggyel
értékeljük. Nagydolgozatot évente 4-5 darabot íratunk.
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VIII.2.2.12. Etika- / (hit és erkölcstan) tantárgy
Az értékelés szempontjai:
A legfőbb cél a diákok személyiségfejlesztése, értékrend kialakítás,
önismeret-fejlesztés. Ezt leginkább úgy tudjuk elérni, ha aktivitásra késztetjük a
tanulókat. Célunk elérésének egyik kulcsa tehát a tanulói aktivitás, ezért a tárgy
értékelésénél is ez áll a középpontban. Érdemjegyet adunk etika tantárgyból, de a
tárgy sajátosságait figyelembe véve jó osztályzatot nem a „jó” válasz, rossz
osztályzatot pedig nem a „rossz” válasz kap. A tárgy tanítása során nem célunk a
lexikális tudás mérése. Jó osztályzatot a „válasz” érdemel; a kimondott gondolat, a
vélemény, az ellenvélemény, az indoklás, az érvélés, a vitába való bekapcsolódás,
azaz a tanulói aktivitás mértéke.
Az értékelés módja, területei:
Az osztályzatok (5; jeles) (4; jó) (3; közepes) (2; gyenge teljesítmény,
elégséges) a tanulói tevékenységet mérik a következő területeken:


bekapcsolódás a téma feldolgozásába, órai aktivitás



aktív részvétel a felmerülő problémák megvitatásában, véleményalkotás,
véleménycsere



gyűjtőmunka: képek, cikkek, idézetek (rendszerezés, szelektálás)



albumkészítés, plakátkészítés (teljesség, igényesség)



riport, interjúkészítés /nagyszülővel, iskolatárssal/



kiselőadás készítése és bemutatása



előzetes feladatok elvégzésének színvonala /megfigyelés, naplóvezetés,
fogalmazás, etikai kódex összeállítása/



csoportmunkában való részvétel,



közös gyakorlatokban való részvétel /szituációs játékok, szerepjátékok/
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Az értékelésnél

pozitív a tanulói érdeklődés, figyelem, a befogadó

érzékenység a téma iránt, az igényesség, alaposság, az egyéni ötletek. Pozitív a
társaknak

nyújtott

segítő

tevékenység

vagy

ennek

elfogadása,

a

tanuló

kommunikációja társaival, környezetével.
Hagyományos értelemben vett feleltetés, ill. dolgozatírás nincs.
Beszámoltatás /azokról az új ismeretekről, amelyek a megértést szolgálták/
frontális visszakérdezéssel, közös emlékezetbe idézéssel történik, általában
rendszerezés, összegzés céljából.
Az osztályzatokat a tanulócsoporttal közösen; a tanár, a társak és a diákok
saját munkájukról alkotott véleménye alapján alakítjuk ki.
Az érdemjegy alapját képezi minden pozitív tanulói tevékenység, az
értékelésnél a jutalmazást helyezzük előtérbe, nem a büntetést, azaz a teljesítményt
osztályozzuk és nem annak hiányát.
VIII.2.2.13. Hon- és népismeret modul tantárgy
Az értékelés szempontjai, területei, formái:
A tárgy oktatása során feladatunk három kiemelt területre hangsúlyt fektetni.
A tárgy értékelésében is e három terület játszik fontos szerepet:
1. Honismereti, néprajzi ismeretek és műveltségi anyag átadása, fogalom
kialakítás, szókincsbővítés.
Így vizsgáljuk és értékeljük a néprajzi tájékozottság, ismeretek elsajátításának
mértékét:


Írásban, de nem dolgozat formájában, hanem közös, órai feldolgozás során;
szerkesztett feladatlapokkal, munkafüzeti feladatokkal.
 Ábraelemzés, kép és magyarázat párosítása,
 Fogalom-meghatározás,
 Megfigyelés;

tárgyak,

épületek,

viselet:

jellemzők

és

különbségek felismerése és ezek megfogalmazása
 Rajzos feladatok
 Térképes feladatok
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Szóban, szövegelemzéssel; lényegkiemelés, összefüggések felismerése,
következtetések,
 Fogalom-magyarázat,
 Népszokások történetmeséléssel,
 Közmondások értelmezése

2. Élményszerű gyakoroltatás, önálló ismeretszerzés motiválása
Így fontos a vállalt és elvégzett feladatok értékelése.
 Anyaggyűjtés:

régi

mesterségek,

népi

játékok,

népdalok,

munkaeszközök, edények, dísztárgyak, képek,
 Népviseleti öltöztetőbabák készítése,
 Élménybeszámoló, fogalmazás
 Megadott témából kiselőadás
 Paraszti étrend összeállítása
 Szótárkészítés tematika szerint
 Naptárkészítés / a paraszti munka éves rendje/
 Tablók /parasztházak, munkaeszközök, népviselet, bútorok/
 Interjúkészítés /szüret, búcsú, keresztelő, lakodalom
3. A tantárgy fontos célja ismeretek tapasztalati megalapozása
Így értékelésre kerül az aktív, érdeklődő részvétel a foglalkozásokon.
 népszokások dramatikus megjelenítése, szerepjátékok
 ünnepi köszöntők, népi mondókák
 népdalok, népmesék előadása
 gyerekjátékok
 kézművesség: tojásfestés, fonás, szövés, bábkészítés, hímzés
 főzés: puliszkakészítés, savanyítás, gyümölcsaszalás,
 Magyar Néprajzi Múzeum: A magyar nép hagyományos kultúrája
c. kiállítás megtekintése rajzos feladatlappal
 Hollókői

foglakozások

/szövőház,

babamúzeum,

palóc

lakodalmas, tájház/ feladatlappal/
 Skanzen látogatás /szélmalom, népi iskola, szatócsbolt/
 Tanyalátogatás
 pásztorélet, lovasbemutató / Kerekegyháza/
Az 5. osztályban oktatjuk, érdemjeggyel zárul.
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VIII.2.2.14. Történelem
Az írásbeli beszámoltatás formái, rendje és korlátai:
A tanítási-tanulási folyamat nagyon fontos része az írásbeli számonkérés.
A

tantárgyak

többségében

a

„tudás

minősítése”

és

„hitelesítése”

tantárgytesztekkel, témazáró feladatlapokkal történik. Tanár, diák és a szülő is
igényli, hogy képet kapjon a tanulás /és a tanítás/ eredményességéről.
Az írásbeli számonkérés, a jól összeállított feladatlap az objektív értékelés
eszköze, s nem csupán a tankönyvi szöveg reprodukálását méri. A feladatsorok
lefedik a tantervi követelmények fejlesztési területeit; nemcsak a lexikális tudásról,
hanem a készségek és képességek fejlettségére vonatkozóan is adnak információt.
Témazáró

feladatlappal

és

úgynevezett

tudáspróbákkal

vizsgáljuk,

ellenőrizzük és értékeljük írásban a történelmi tudás elért szintjét.
A témazáró dolgozatok alapvetően az értelmi-műveleti szintet mérik.
A feladatok általában
 ismeret szintűek /fogalmak, alapelvek, törvények, elméletek,
tények, törvényszerűségek, események,/
 megértés szintűek /az egyszerű és bonyolult összefüggések
megértését vizsgálják/
 alkalmazás szintűek /a tudás alkalmazását kérik új szituációban/
Persze előfordulnak átfedések az egyes szintek között, de ezek lényegében
együtt jelentik a tudást.
5. és 6. osztályban többségében zárt végű feladatformát alkalmazunk:
 feleletválasztós /egyelemű, többelemű, alternatív *igaz-hamis* /
 hibakeresés
 kakukktojás
 kiegészítéses /jellel, rajzzal, egy szóval, több szóval, mondattal/
 csoportosítások /fogalmak, nevek, évszámok hozzárendeléssel,
felosztással/
7. és 8. osztályban a fenti zárt végű feladatformák típusain kívül asszociációs
feladatokat is adunk, melyekben fogalmak és ítéletek, tények közötti kapcsolatokra
kérdezünk rá, gyakran időbeli párhuzamok felállítását is /szinkronisztikus fl./ kérjük.
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A legbonyolultabb, a relációanalízis 7-8. osztályban egy-egy előfordul, de ezt
inkább a középiskolás tesztek alkalmazzák. /történelem-felvételire való felkészítés
során egyéni igény szerint gyakoroljuk/
7-8. osztályban jelennek meg a nyílt végű feladatformák, ezek általában az
esszékérdések, melyek egy kisebb téma részletes kifejtését kérik. Ez már
összetettebb gondolkodást igényel, s jól fejleszti a fogalmazási készséget is.
Értékelése

nehezebb, az objektivitás érdekében összeállítjuk az

elvárható

válaszelemeket, s ezek alapján pontozzuk.
A dolgozatok változatos, komplex feladatai a következő tartalmakra terjednek
ki: kronológiai, topográfiai, fogalomismereti feladatok, idézetek, forrásrészletek,
történelmi személyiségekről szerzett ismeretek, művészettörténeti alapismeretek,
gazdaságtörténet, eseménytörténet.
Az írásbeli beszámoltatás egyéb formái:
A témazárók sikeres megírásához munkafüzeti feladatok gyakorlásával
nyújtunk nagy segítséget. A munkafüzetben megoldott feladatok így az írásbeli
beszámoltatás fontos részévé válnak.
Gyakran házi feladatként segítik a tananyag elsajátítását, így ennek
számonkérésére hangsúlyt fektetünk. Ritka a heti 2 órás tárgynál a hétvégi házi
feladat probléma, mivel az órák távol esnek egymástól.
Gyakoriak az órán közösen vagy egyénileg végzett munkafüzeti feladatok,
melyek a megértést segítik, új ismereteket közölnek, képességfejlesztőek vagy a
tanult ismereteket gyakoroltatják - ezeket szintén ellenőrizzük.
Az írásbeli beszámoltatás nem kötelező jellegű egyéb feladatai:
 történelmi

pályázatok,

tablókészítés.

Az

házi

ilyen

dolgozatok,

nagyobb

interjúkészítés,

lélegzetű

feladatok

kidolgozására hosszabb, általában 2-3 hetes, 1 hónapos
felkészülési időt biztosítunk.
Múzeumlátogatás során szívesen alkalmazunk múzeumi feladatlapot, melyet
a helyszínen csoportosan oldanak meg a tanulók.
A feladatlapos ellenőrzés rendje:
Témazáró dolgozatot, ill. tudáspróbát mindig előre bejelentett időpontban
írnak a gyerekek, a következők szerint:
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 témazárót minden témakör végén, 8. osztályban a tanév elején
is az év eleji ismétlés anyagából
 tudáspróbát a témazárók között, 3-4 kijelölt leckéből, előzetes
bejelentés után
Az írásbeli beszámoltatás elengedhetetlen fontosságú, de tárgyunkban az a
szerencsés, ha kiegyensúlyozott arányban áll a szóbeli számonkérés változatos
formáival is.
VIII.2.2.15. Ének-zene
A számonkérés szempontjai:
 Tanult

dalok

eléneklése

önállóan,

esetleg

párban,

jó

szövegtudással,
 Ritmus tapsolása, ritmushangszereken való előadása,
 A tanult művészeti korszakhoz tartozó zeneszerzők élete, művei,
 Zeneművek felismerése,
 Kottaírás,
 Ritmus leírása diktálás alapján.
Alapelv: A zenei tehetség tiszta éneklési képesség hiánya esetén is kaphat a
tanuló jeles, jó osztályzatot, ha képességeihez képest mindent megtesz és a füzetét
rendesen, áttekinthetően vezeti.
VIII.2.2.16. Testnevelés
A testnevelés órákon nyújtott teljesítmények, aktivitás (hozzáállás) alapján a
diákok úgynevezett "kis jegyeket" kapnak, melyeket a testnevelő tanár a saját
füzetében vezet illetve tart számon. Ezen jegyek alapján kerül megállapításra az
úgynevezett "havi jegy", melyek vezetésére már a naplóban kerül sor.
A számonkérés értékelés szempontjai: (az alábbi szempontok megközelítően
azonos súllyal számítanak)


"objektív

szempont":

az

aktuális

témakörökben

kijelölt

feladatok

végrehajtásának szintje, teljesítménye (mérhető szempontok: idő, távolság,
ismétlésszám, stb)
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„szubjektív szempont": az alapórákon (kötelező testnevelés órák) nyújtott
aktivitás, hozzáállás (nem mérhető szempontok: tanári vélemény az "órai
munka" alapján)



fejlődés mértéke: a diák önmagához képesti változása, fejlődése az összkép,
(szubjektív),

valamint

a

mérhető

teljesítmények

alapján

(objektív).

Meghatározó az őszi és tavaszi felmérés.


„iskolán kívüli aktivitás" szabadidős, kiegészítős sportágakban való részvétel
mértéke, értéke.
A diák lehetőségei:



rendszeres részvétel tömegsport foglalkozásokon



kerületi (budapesti) versenyeken való indulás (iskola válogatott)



kerületi (budapesti) tömegsport eseményeken részvétel



az éves sportprogramban található túrákon, kirándulásokon való részvétel



egyesületi sportolás (heti 3 edzés vagy több)
Alapelvárás: félévente minimum 2x az iskola képviselete
Kiemelkedő: a legaktívabb diákokat díjazásban is részesítjük
Megjegyzés az értékeléshez:
A diákokat rendszeres mozgásra sarkaljuk, de hivatalos /számon kérhető/

házi feladatot nem kapnak.
Minimum "2"-es osztályzatot érdemel az a diák aki igen gyenge szinten
"teljesít", de minimum aktívan, erejét összpontosítva próbálkozik.
Alapvetően nevelési célzattal "1"-es osztályzatot kap az a diák, aki
bizonyíthatóan csalási szándékkal a kitűzött feladatot nem hajtja végre.
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VIII.2.2.17. Alsó tagozat
A beszámoltatás és számonkérés formái:


Magyar nyelv és irodalom



Folyamatos megfigyelés
 a tanulók fejlődésének, aktivitásának megfigyelése



Szóbeli és írásbeli számonkérés:
Irodalomolvasás, szövegértés, mermoriterek:
 hangos olvasás
 tartalom elmondása
 néma olvasás megértésének ellenőrzése
 feladatlapos számonkérés
 versek számonkérése
 memoriterek számonkérése
Nyelvi és helyesírási ismeretek:
 egy-egy téma lezárása után tematikus mérés feladatlapokkal
 egyes témakörökön belül kisebb mérések
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
 Szóbeli beszámolók, fogalmazások:
3. osztály: 3 évközi dolgozat
I. félév:

elbeszélés írásban

II. félév:

mese reprodukálása önálló fogalmazás készítése adott témáról

4. osztály: 3 évközi dolgozat
I. félév:

elbeszélés írása

II. félév:

leírás írása, levél írása

A tanév folyamán más szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozások is értékelhetők.


Félévi és év végi eredményvizsgálatok:
A tanulók az elsajátított ismeretek tudásáról első osztály félévekor, évvégén

és második osztály félévekor szöveges értékelés formájában kapnak tájékoztatást
Az ezt követő alkalmakkor osztályzat formájában.
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Matematika
A tanulók fejlődését folyamatos mérésekkel tudjuk megállapítani. Így ismerjük

meg a hiányokat, és a korrigálásra váró feladatokat. Fontos szerepet kell adni az
önellenőrzésnek is. Figyelembe kell venni az órai munka aktivitását is.
A két félév során diagnosztizáló méréseket, és tudáspróbákat végzünk.



Környezetismeret
 Állandó, folyamatos megfigyelések végzése, azok értékelése,
illetve beszámolás a megfigyeltekről.
 Tapasztaltszerzés az ismeretek gyakorlásával, alkalmazásával.
Aranyszabály: egy élmény felér ezer képpel!
 Szóbeli és feladatlapos számonkérés.



Ének-zene
 dalok önálló és csoportos éneklése
 zenei ismeretek írásbeli és szóbeli ellenőrzése
 órai aktivitás
 önellenőrzés
Minden esetben a tanulók életkori sajátosságait is figyelembe vesszük.



Rajz és vizuális kultúra
 Gyűjtőmunka értékelése
 Óra alatti aktivitás értékelése
 Tanulók tevékenysége, megnyilvánulásai
 Munkamorál, kísérletező kedv figyelembe vétele
Az értékelés egyénre szóló, olyan amely fejleszti az önértékelő képességet,

érthető, világos, igazságos.
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Technika és életvitel
Életkori sajátosságok figyelembe vételével értékelünk. Esetleges elméleti

tudnivalókat szóban kérjük számon.
Az elkészített munkadarabokat szintén értékeljük.



Testnevelés
A tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődését értékeljük.
Ezen kívül az értékeléskor figyelembe vesszük a tanulók aktivitását,

kezdeményezőkészségét,

közös

munkában

való

részvételét,

akaraterejét,

felelősségérzetét.
VIII.2.2.18. Magatartás, szorgalom

A magatartás és szorgalom minősítésére négy fogalmat használunk. A
tanulók magatartásának, szorgalmának ellenőrzése, elbírálása folyamatos nevelői
feladat, amelyek a tanulóközösség tagjait jellemvonásaik tudatos kialakítására és a
helytelen szokások leküzdésére ösztönzik.
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Szorgalom érdemjegy:

Szorgalom
Tanulmányi
munkája

Példás (5)

Jó (4)

Változó (3)

Hanyag (2)

Igényes

Figyelmes

Ingadozó

Hanyag

Kitartó,
Munkavégzés

pontos,

Rendszeres

Rendszertelen Megbízhatatlan

megbízható
Ált. tantárgyi
munkavégzés,

Mindent

Ösztönzésre

önálló

elvégez

dolgozik

Igen

Keveset

Ritkán

Igen jó

Jó

Közepes

Előfordul

Ritkán

Önállótlan

Feladatait nem
végzi el

munkavégzés
Többféle
feladatot

Nem

vállal-e?
Munkabeosztás:
- önellenőrzés
–önálló

Gyenge vagy
nincs

munkavégzés
Tanórán kívüli
információk
felhasználása

Igen sokszor,
rendszeresen

Egyáltalán
nem
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Magatartás érdemjegy:
Magatartás

Példás (5)

Aktivitás,

Igen jó,

példamutatás

nagyfokú

Jó (4)

Változó (3)

Közepes

Gyenge

Ellene nem vét

Ingadozó

Szemben áll

Közömbös

Érdektelen

Nem árt

Negatív

Rossz (2)
Negatív vagy
romboló

A közösségi
célokkal

Igen

azonosulás
A közösség
érdekeinek
figyelembe
vétele, a

Élen jár

Aktívan részt
vesz

munkában való
részvétel
Hatása a
közösségre
Törődés társaival

Pozitív
Gondos,
segítőkész

Házirend

Betartja, arra

betartása

ösztönöz

Viselkedés
hangneme
Fegyelmezettség

Befolyásolást
nem gyakorol
Segítőkész

Betartja
Kívánnivalót

Kifogástalan

hagy maga
után

Nagyfokú

Megfelelő

Ingadozó

Közömbös,
gátló

Részben

Sokat vét

betartja

ellene

Udvariatlan,

Durva,

nyegle

goromba

Gyenge

Elégtelen

VIII.2.2.19. Szöveges értékelés az első évben és a második év első félévében
Az első évben és a második évfolyam első félévében olyan szöveges
értékelést kell kapnia a bevezető szakaszon tanulóknak, amelyik kifejezi, hogy a
tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.
Utóbbi esetben az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló
teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és
javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.
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A

szöveges

értékelés

elkészítéséhez

szükség

van

a

helyi

tanterv

követelményrendszerének értelmezésére.
A szöveges értékelés leírást ad a tanuló fejlődéséről, kiemelkedő, vagy
sikeres teljesítményeiről, illetve rámutat a lemaradásokra, hibákra is, de úgy, hogy
ösztönzést adjon a teljesítményjavításhoz. Szövege nem megszégyenít, hanem
segítséget ad a helyes énkép kialakulásához.
A szöveges értékelés módja és annak gyakorisága:


a

tanulói

produktumokra

írt

rövid,

lényegre

utaló

észrevételek

megfogalmazásával


témazáró felmérések megoldásának értékelése %-os teljesítménysávok
megadásával és ezek minősítő jelzésével, vagy a különböző nehézségű
feladattípusok szintjének megadásával



a tanulói folyamatban szükség szerint aktuális észrevételek bejegyzése a
tanuló fejlődésével, előmenetelével kapcsolatban



félévkor és év végén részletes szöveges értékelés a tanuló magatartásáról,
szorgalmáról és a tanulmányi eredményeiről
Az értékelés tartalmi szempontjai:



Magatartás:
 magatartási, norma- és szabályismeret
 szabálykövetés

a

tanórákon,

foglalkozásokon,

óraközi

szünetekben, szabadidőben
 a tanuló helyzete a közösségben, viszonya a társaihoz,
felnőttekhez, beszédstílusa, hangneme


Szorgalom:
 motiváltság és részvétel a tanulási tevékenységekben
 a feladattudat fejlettsége, türelem, kitartás a feladatvégzésben
 megbízhatóság és a teljesítés igényessége
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Tantárgyi teljesítmények:
 a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés
 a

fejlődés,

illetve

fejlettség

az

alapvető

készségekben,

képességekben
Függelékként csatoljuk a kidolgozott szöveges értékelésünket.

VIII.3. Egészségnevelési és környezetnevelési program

A közoktatásról szóló törvény 48.§-ának (3) bekezdése alapján valamennyi
iskolának el kell készítenie az egészségnevelési és környezetnevelési programját.

VIII.3.1.

Alapok:

VIII.3.1.1. Törvényi háttér
Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai:
 8.§ A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és
elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és
védelme az állam elsőrendű kötelessége.
 16.§ A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság
létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság
érdekeit.
 18.§ A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki
jogát az egészséges környezethez.
 70.§ A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.


Környezet- és természetvédelmi jogszabályok:
Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének

általános szabályairól). A törvény célként az ember és környezete harmonikus
kapcsolatának alakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a
fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg.
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Legfontosabb alapelvei: a megelőzés, az elővigyázatosság, a leghatékonyabb
meg oldás, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékozódás és a
nyilvánosság.
A törvény 54. § I. cikkelye szerint "minden állampolgárnak joga van a
környezeti ismeretek megszerzésérc és ismereteinek fejlesztésére". A nevelés állami
és önkormányzati feladat. Legfontosabb dokumentumaként a NAT-ot, a Nemzeti
Környezetvédelmi Programot (illetve annak részeként a Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogramot) említi.
A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a
természeti értékcink védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges
állami feladat. Kiemelt szerepet kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában
a civil szférának, az állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek minősülő
természeti értékeink mézőrzése az állampolgárok és önszerveződő csoportjaik aktív
részvétele nélkül nem lehetséges.
Az 1997. évi XIL Törvény a halászatról és a horgászatról is számos
környezeti

nevelési

feladatot

tartalmaz

(tanfolyamok,

vizsgák,

fajismeret,

természetvédelem).
A géntechnológiai tevékenységről szóló XXVII. Törvény 30. és 31. §-a
foglalkozik az oktatással, a képzéssel és a tájékoztatással. Ennek értelmében „Az
állami

feladatok

ellátása

során

a

Kormány

gondoskodik

arról,

hogy

a

géntechnológiával módosított szervezetek felhasználóival, fogyasztóival az iskolai
és az iskolán kívüli oktatás, képzés, tájékoztatás keretében ismertetésre kerüljön a
géntechnológia

lényege

használatának

környezeti,

és

alkalmazásai,

egészségügyi,

az

így

módosított

szervezetek

gazdasági,

társadalmi

hatásai

és

kockázatai”.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény célja,
hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az, emberek
felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint
meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. A törvény kimondja, hogy
az oktatás során állatkísérletek elvégzésére a diákokat nem lehet kötelezni.
Nemzeti Környezetvédelmi Program (a Kormány 2031/1998. határozata)
helyzetérté-kelése szerint: „A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős
része vezethető vissza arra a tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelő
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szintű a környezeti tudatosság foka. A lakosság ismeretei a környezetről, a
környezetvédelemről, annak megóvásáról hiányosak, és többnyire nem megfelelő
színvonalúak.” A társadalmi részvétel és tudatosság erősítésiben kiemelkedő
szerepe van a közoktatási, felsőoktatási és kulturális intézményekben folyó
tevékenységnek.
1999-ben elkészült a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a Globális Környezeti
Alap és az UNEP (ENSZ) támogatásával. Az akcióprogram elkészítését az I992-es
Rió de Janeiróban megrendezett Környezet és Fejlődés Konferencián aláírt -általunk 1995-ben ratifikált biodiverzitás egyezmény -- tette feladatunkká. E szerint
minden államnak joga és kötelezettsége megőrizni saját természeti értékeit,
gazdaságát, és az abból szertett tudást. Ez csak társadalmi összefogással
valósítható meg.
A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. §-a kimondja,
hogy Kt. 54-55. §-ában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
ismereteket oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az
ismereteknek az oktatás terjesztésével – az állami, önkormányzati intézmények és
más

szervezetek

bevonásával,

valamint

közszolgálati

hírközlő

szervek

igénybevételével – elő kell segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája
növekedjen.


Egészségügyi jogszabályok
A Nemzeti környezet- egészségügyi akcióprogram (1996) 9.5. pontja

részletesen foglalkozik a környezet- egészségügy oktatásával, nevelésével. Az
oktatás, nevelés és szakképzés környezet-egészségügyi feladatait két nagy területre
osztja:
 Környezet-egészségtani
azoknak a

szakismeretekre

szakembereknek van

és

módszerekre

szükségük, akiknek ez

munkakörükkel közvetlenül összefügg. Számukra ezt a képzés
során a képzési követelmények előírják.
 A környezetegészség kultúrája ugyanakkor az életvitel részeként
a hétköznapi tudás és szokásrendszer egyik fontos eleme,
minden embert érintő kulturális tényező. E kultúra az emberek
életviteli

szokásaiban,

életmódjukban,

értékrendjükben
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tükröződik. Kialakulása a családi szocializációban kezdődik,
később az intézményes nevelés, oktatás és az iskolarendszeren
kívüli hatások együttesen formálják.
1988-ban, Koppenhágában WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az
Európai Egészség 21. nyilatkozatot, melynek célkitűzései kimondják, hogy 2015-re a
lakosságának olyan biztonságosabb fizikai környezetben kell élnie, ahol az
egészségre veszélyes szennyező anyagok nem haladhatják meg a nemzetközileg
elfogadott határértéket.
Az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma az
„Egészség 21” Regionális Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az „Egészség
évtizedének Johan Béla Nemzeti Programj” 2002 kidolgozásához. Előzménye a
Nemzeti Népegészségügyi Program (1066/2001. Kormányhatározat). A Program
illeszkedik az EU népegészségügyi prioritásaihoz, és hazánk uniós csatlakozása
további lendületet ad a sikeres végrehajtásnak.
A 96/2000. (XII. 11.). Országgyűlési határozattal kiadott „Nemzeti Stratégia a
kábítószer-fogyasztás visszaszorítására”
A

nemdohányzók

védelméről

és

a

dohánytermékek

fogyasztásának,

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény.
Az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1977. (IX. 3.) NM rendelet 2. és 3.
számú melléklete.


Közoktatási jogszabályok
A közoktatásról szóló 1995. évi LXXIX. Többször módosított törvény szerint a

pedagógiai programok felülvizsgálatánál, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell
fordítani a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésével kapcsolatos feladatokra,
s a nevelés elsőrendű jelentőségű. A pedagógiai programok átalakításánál a
személyiség és közösség fejlesztés megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni
a NAT kiemelt közös követelményeire, közöttük a környezeti és egészségnevelésre.
A 41. § 6. pontja szerint az iskola „felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését
veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások
megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség szerint a gyermek érdekében
intézkedést kezdeményez”.
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Az iskolai munkát tartalmi alapjaiban szabályozó közös követelményei között
találjuk a környezeti nevelést.
„A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő
magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanuló életvitelét
meghatározó erkölcsi alapelv.”
A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
243/2003. sz. kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti
nevelést. Elengedhetetlenül szükséges a NAT részeként a környezetvédelmi,
természetvédelmi oktatás továbbfejlesztése. A felsőfokú oktatásban a program
időszakának végére (2003) el kell érni, hogy minden hallgató részesüljön
környezetvédelmi, természetvédelmi oktatásban.
1998-ban tizenhárom környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet
összefoglalta a környezeti nevelés eddig elért eredményeit és a Nemzeti Környezeti
Nevelési Stratégia c. kiadványában megfogalmazta a közeljövő fontosabb feladatait.
2003-ban megjelent a kibővített, átdolgozott kiadás.


Önkormányzati jogszabály
Az 1990. évi LXV: Törvény a helyi önkormányzatokról kiemeli az egészséges

életmód közösségi feltételeinek elősegítését, a lakosság önszerveződő közösségi
tevékenységének támogatását.
VIII.3.1.2. Helyzetkép
Az iskola Budapesten a János-hegy lábánál épült az 1950-es évek elején. A
gyönyörű zöld övezet befolyásolja az egészségi és környezeti munkánk tartalmát és
lehetőségeit, mindig akad teendő, hogy kellemesebb, otthonosabb legyen a
mindennapi iskolai élet.
A tantestület intenzíven foglalkozik az egészségi és környezeti nevelés
kérdéseivel a tanórákon és azokon kívül is.
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi
és egészségnevelési vonatkozásokat. Mindig szem előtt tartva azt a célt, hogy a
felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon
kövesse saját egészségi állapotát, képessé váljon az egészég megőrzésére, a
veszélyeztető hatások csökkentésére.
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A tanév során több osztály erdei iskolában is részt vesz. Az itt folyó munka,
speciális órarend szerint, a tanév szerves része.
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VIII.3.1.3. Erőforrások
1. Személyi:
A. Belső:

tanárok,

diákok,

technikai

dolgozók,

iskolaorvos,

védőnő,

pszichológus, szabadidő szervező
 Tanárok.

Az

iskola

környezettudatos
legyen

a

minden

tanárának

magatartásával,

tanulók

számára.

feladata,

hogy

munkájával

példaértékű

Programok

szervezése,

lebonyolítása, dekoráció.
 Tanulók. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon
környezetére

és

egészségére.

Tantermek,

zöld

területek

rendezése, hulladékgyűjtés.
 Technikai

dolgozók.

Az

iskolai

szelektív

hulladékgyűjtés

bevezetésénél a takarítók aktív környezettudatos munkájára
nagy szükség van. Példamutató, ha a tanulók azt látják, hogy az
iskola épületének takarítására környezetkímélő, az egészségre
nem ártalmas tisztítószereket használnak.
 Iskolaorvos, védőnő – pszichológus. Az iskola egészségi és
környezetvédelmi munkájának szerves segítői. Felvilágosító és
egészségmegőrző munkájukkal hatékonyan befolyásolják a
tanulók egészséges életmódra nevelését.
B. Belső: szülők, fenntartó, környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények,
iskolabüfé.
 Szülők:

Az

egészségi

nélkülözhetetlen
együttműködése.
gyermekeikben

a

és

szülői
az

nevelés

területén

ház és az iskola harmonikus

Fontos,
azt

környezeti

hogy

az

egészséges

szülők
és

megerősítsék

környezettudatos

magatartást, amit az iskolánk pedagógia programja előír és
elvár.
 Fenntartó: Mivel a fenntartó határozza meg az iskolánk
költségvetését, ezért a kölcsönös együttműködés az égészségés

környezeti

nevelési

programunk

megvalósítása
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szempontjából is fontos. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező
támogatáson túl is finanszírozza a terület nevelési programjait.
 Környezeti és egészségneveléssel foglalkozó intézmények. A
tanórai

és

tanórán

kívüli

programokat

színesebbé

és

tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása.
Különösen fontosak: Vöröskereszt, állatkertek, nemzeti parkok.
 Iskolai büfé: Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó
tényezője az iskolai büfé kínálata. Kívánatos, hogy bővüljön az
egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen gyümölcskínálat.
2. Anyagi
 Költségvetés: Az iskola költségvetéséből minden évben olyan
felújításokat kell végezni, amely környezetbarát és a kultúrált
környezet

megteremtését,

továbbá

az

egészséges

és

környezetkímélő működtetést szolgálják.
 Alapítvány: Az iskolai alapítvány- rászorultsági alapon istámogatja a tanulók erdei iskolában nyári táborban való
részvételét. Lehetőség van azonban arra is, hogy a tábori
munkához

szükséges

eszközök

vásárlását

az

alapítvány

a

pályázati

anyagilag segítse.
 Pályázat:

A

pályázat

megjelenéséről

és

lehetőségekről az igazgatóhelyettes tájékoztatja az érintetteket.
Az elnyert összeget teljes egészében arra a területre fordítja az
iskola, amire a kiírás szólt.

VIII.3.2.

Alapelvek, célok

VIII.3.2.1. Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok
Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben:
 Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint
létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes
élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével,
kultúrájával együtt
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 a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára
törekvés
 a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése
 a testi-lelki egészség megőrzése
Az iskola hitvallása:
A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A
természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi
életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természetikörnyezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére.
Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és
programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos
magatartását is fejleszteni kívánjuk.
Hosszú távú pedagógiai célok:
 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer
érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása
 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
 rendszerszemléletre nevelés
 holisztikus szemléletmód kialakítása
 fenntarthatóságra nevelés
 a környezetetika hatékony fejlesztése
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés
 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
 tolerancia kialakítása
 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése
 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése
 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése
 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása
 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével
képesek lesznek megelőzni az egészségügyi problémákat,
illetve csökkenteni azok súlyosságát.
 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések
 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség
 globális összefüggések megértése
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 létminőség

választásához

szükséges

értékek,

viselkedési

normák kialakítása
 az

orvostudomány

eredményeiből

levonható

helyes

magatartásra, tevékenységre történő aktivizálás
 a családi életre nevelés fejlesztése
 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése
VIII.3.2.2. Konkrét célok és feladatok
 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 stb.)
 lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)
 hagyományok ápolása és védelme: család – iskola – település –
nemzet szinteken
 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken
 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció
fejlesztése
 legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése
 az egészségre káros szokások biológiai – élettani - pszichés
összetevőinek megismertetése
 egészséges táplálkozás ismerete
 szenvedélybetegségek elkerülése, drog-prevenciós programok
 szexuális

nevelés:

a

szexualitás

szerepe

az

egészség

megőrzésében, AIDS-prevenció

VIII.3.2.3. Mindennapi testnevelés
Az

egészségneveléshez,

intézményünkben
rendelkezésre.

aránylag
Így

kedvező

különböző

egészségfejlesztő
tárgyi

sportágak,

és

személyi

életmódsportok

testmozgásokhoz
feltételek

állnak

megismerésére,
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gyakorlására is lehetőség nyílik. Természetesen ezek szerepelnek a testnevelés
órák tananyagában, vagy a sportfoglalkozások tematikájában. A testnevelésórák
anyagát az egészségfejlesztő program kritériumainak megfelelően próbáljuk
tervezni.
Minden testnevelési órára és testmozgási alkalomra tervezünk gimnasztikát,
benne légzőtornát, illetve tartásjavító tornát.
Minden

testmozgási

alkalmon

próbálunk

megfelelő

keringési

és

légzőrendszeri terhelésre sort keríteni.
Az eltérő testi adottságú gyermekek számára is megfelelő, örömöt adó,
sikerélményt nyújtó mozgásformákat kívánunk alkalmazni.
Az iskolaorvossal együttműködve korábban is törekedtünk és ezután is
igyekszünk a felmentett tanulók számát minimalizálni, biztosítva minden tanulónak a
számára megfelelő mozgásformát.
Minden foglalkozáson elegendő időt biztosítunk a játékra, amely minden
gyermek számára legnagyobb örömöt jelenti, s a mozgás megszerettetésében
legfontosabb szerepet játssza.
A sport terén igyekszünk tanulóink számára a lehető legszélesebb választékot
nyújtani. Mind az alsó, mind a felső tagozaton igyekszünk megvalósítani a
mindennapos testnevelést a kötelező testnevelési órák és a játékos testnevelés
keretében.


Oktatásszervezési terv
 Az

alsó

tagozaton:

Hegyvidék

Önkormányzatunk

kezdeményezése, támogatása segítségével 2009/2010 tanévtől
kezdve felmenő vezetjük be, hogy órarendbe építve heti három
helyett öt testnevelés óra van, melyből kettőt testnevelés szakos
kolléga tart. Délutánonként plussz két negyvenöt perces
sportfoglalkozásra van még lehetőség. A hét minden napjára jut
egy szervezett, munkatervben tervezett sportfoglalkozás.
 Az új köznevelési törvény kiemelt figyelmet szentel a rendszeres
testmozgásnak. A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos
testnevelést az iskolánkban 2012. szeptember 1-jétől kezdődően
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az ötödik évfolyamon is bevezetjük, majd felmenő rendszerben
megszervezzük.
 Felső tagozaton: Azon évfolyamokon, akiknél még nem kerül
bevezetésre a heti 5 testnevelés óra, órarendbe beépítve heti
három testnevelés óra van. Azokon a napokon, amikor nincs
testnevelés óra, heti két alkalommal 30-30 perces, szaktanár
által vezetett, szervezett mozgást biztosítunk minden tanulónak.
Ezekhez a foglalkozásokhoz éves foglalkozási tervet készítenek
a testnevelők. Ezeket a foglalkozási terveket a szakmai terv
alapján készítik el a testnevelők. (tömegsport)
Iskolánk szabadidős sportéletéhez igyekszünk az eddigi hagyományoknak
megfelelően a szülőket is minél szélesebb körben bevonni. (kerékpártúrák,
barlangtúrák, vízitúrák, sítúrák, természetjárás, tömegsport rendezvények pl.
futások)

Hangsúlyt

fektetünk

az

iskolai,

kerületi.

budapesti

versenyekre,

bajnokságokra. Ezekre az említett tevékenységeken kívül tömbösített edzéseket
tartunk.

VIII.3.3.

Tanulásszervezési és tartalmi keretek
VIII.3.3.1. Tanórai keretek

 tantárgyakba beépítve
 erdei iskola
 tanulmányi kirándulás
 sportnap
 egészségtan modul (6. 8.)
 osztályfőnöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák
 testnevelés
(A fenti tanórán kívüli programok költségigényeit alapítványi pénzből illetve
pályázatokból finanszírozzuk)
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A tantárgyak lehetőségei
A 28/2000. (IX.21.) OM rendelet szerint „Az iskola helyi tantervében az

osztályfőnöki oktató-nevelő munkához kapcsolódva, be kell építeni az egészséges
életre nevelést, illetve egészségvédelmet szolgáló tananyagot, melynek időkerete az
5-12. évfolyamon nem lehet kevesebb tanévenként 10 tanórai foglalkozásnál (10.§
5.).” A 24/2003. (VIII.19) OM rendeletet is figyelembe vesszük.
A tartalmi körök (óracímek) meghatározásánál a következő szempontokat
vettük figyelembe:
 az

egészségfejlesztés-védelem

legfontosabb

elméleti

és

gyakorlati megfontolásai,
 az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés- és
szociálpszichológiai meghatározói, jellegzetességei,
 a legégetőbb, társadalmi mértéket öltő, népegészségügyi
problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjait,
 az egészségmegtartás befolyásolásának lehetőségeit,
 az általános iskola 5-8. évfolyamaira kimunkált egészségtan
modul legfontosabb elemeit.


Szaktárgyi órák témafeldolgozásai
Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez és a

környezeti neveléshez. Ezekre a helyi tanterv készítése során külön figyelmet
fordítottunk.
Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti és egészségnevelési lehetőségei:


Testnevelés
 A tanulók fedezzék fel, hogy a környezeti hatások jelentős
mértékben befolyásolják az egészséges testi fejlődésüket.
 Legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és sport
nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az
emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia
fejlesztésében.
 Értsék meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes.
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 Igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes
anyagokból készült ruhaneműt, eszközöket és tornaszereket
használjanak.
 Ügyeljenek testük tisztaságára.
 Tudatosuljon az egészség és a környezet komplexitása.


Informatika
 A

tanulók

Interneten

egészségfejlesztési

legyenek

és

képesek

környezetvédelmi

követni

az

eseményeket,

változásokat.
 Ismerjék

meg

a

legújabb

kutatási

eredményeket,

-saját

szintjükön- tudják azokat alkalmazni.
 Tudjanak

élni

az

Interneten

meghirdetett

pályázati

lehetőségekkel.


Magyar nyelv és irodalom
 1-4 évfolyamon: A tanulók ismerjék meg közvetlen természetes
és mesterséges, ember alkotta környezetük értékeit bemutató
irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat, verseket).
Egy táj megismerésekor legyenek képesek kifejezni érzelmeiket,
alkalmazva az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és
írásbeli kommunikáció során.
 5-8. évfolyamon: Ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a
tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását,
mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta
környezettel

való

kapcsolatteremtésben.

Törekedjenek

az

anyanyelv védelmére. Sajátítsák el a média elemzésének
technikáit. Növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és
intellektuális közeledést a környezet- és természetvédelmi
könyvek feldolgozásában. Tudatosan készüljenek „a nyelvi
környezetszennyezés” elkerülésére.


Történelem
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 A tanulók értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi
tevékenységek révén alakult át a természet.
 Tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a
gazdálkodásra, valamint az ember egészségére, az életmódra, a
közösségi normák alakulására.
 Ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a
hagyományok tisztelete.
 Értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és
érezzék az egyén és társadalom felelősségét és feladatait a
problémák elhárításában, csökkentésében.


Idegen nyelv
 A tanulók váljanak érzékennyé a természet szeretetére, a jól
megválasztott szövegek feldolgozásának segítségével.
 Legyenek

érzékenyek

a

hazai

egészségi

és

környezeti

problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével, más
országok hasonló gondjait.
 Ismerjék meg más népek környezetvédelmi tevékenységeit,
valamint

az

idegen

országok

egészségfejlesztéssel

és

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit.
 Legyenek képesek egészségfejlesztési és környezetvédelmi
problémákra

önállóan,

csoportmunkában,

projekt-munkában

választ keresni.
 Világpolgári felelősségtudata alakuljon ki és fejlődjön.


Matematika
 A tanulók váljanak képessé arra, hogy más tantárgyakban tanult
környezeti

és

egészségi

összefüggéseket

matematikai

módszerekkel demonstráljanak.
 Legyenek képesek a
értelmezésére,

környezeti

elemzésére

mérések eredményeinek
statisztikai

módszerek

alkalmazásával.
 Tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni, elemezni.
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 Tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és
térbeli viszonyait.
 Váljanak képessé egy adott téma vizsgálatához szükséges
adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására, a kapott
eredmények segítségével hasznos következtetések levonására.
 Legyenek képesek reális becslésekre.

97

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA



Fizika
 A

tanulók

váljanak

képessé

a

környezeti

változások

magyarázatára.
 Ismerjék

meg

az

élő

szervezetre

káros

fizikai

hatások

(sugárzások, zaj, rezgés) egészségkárosítását, tudják ezek
kibocsátásának csökkentési lehetőségeit.
 Ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények
életjelenségei közötti analógiákat, valamint az élő és élettelen
közötti kölcsönhatásokat.
 Tudják értelmezni a környezet változásainak törvényszerűségeit,
és ezek tudatában legyenek képesek megoldást keresni a
globális környezeti problémákra.
 Ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban
gondolkodó világpolgárrá váljanak.


Földrajz
 A tanulók szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a
közvetlen élő és élettelen környezetükből.
 Érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat,
mint

a

természeti

és

társadalmi

folyamatok

hatásának

eredményeit.
 Ismerjék meg a világ globális problémáit.
 Őrizzék és védjék a természeti és ember alkotta táj szépségeit.


Biológia
 A tanulókban alakuljon ki az ökológiai szemléletmód.
 Ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok
megelőzésének, illetve mérséklésének lehetőségeit.
 Ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti működési
jellemzőit, fedezzék fel az ok - okozati összefüggéseket.
 Ismerjék meg a környezeti és egészségi problémákat, valamint
az ezekkel foglalkozó társadalmi szervezetek munkáját.
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 Legyenek képesek a környezeti és egészségügyi problémák
megelőzésére és mérséklésére.
 Sajátítsák el a testi- lelki egészséget megőrző technikákat.
 Ismerjék, szeressék és védjék a környezetüket.


Kémia
 A tanulók rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges
ismeretekkel.
 Törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására.
 Legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára,
az eredmények értelmezésére.
 Értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és
épített környezetre, valamint becsüljék meg ezek gazdasági
hatásait.



Ének-zene
 A tanulók ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség
rokonságát és azonosságát.
 Ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait.
 Fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a
népdalokban.
 Vegyék észre a zene közösségerősítő szerepét.
 Fedezzék fel a „zenei környezetszennyezést” és tudjanak ellene
védekezni.



Technika
 A tanulók legyenek képesek a már kialakított és megteremtett
értékek között úgy élni, hogy a lehető legkevesebb károsodást
okozzák.
 A tanulókban alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet
elemei emberi hasznosságuk fokától függetlenül is értéket
képviselnek.
 Alakuljon ki a munka- és technológiai fegyelem.
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 Sajátítsák el az anyag és energiatakarékos gazdálkodási
módokat.
 Ismerjék a környezetbarát anyagokat és ezek használatát
részesítsék előnyben.
 Legyenek képesek az egészségkárosodás megelőzésére.


Rajz és vizuális kultúra
 A tanulók ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség
rokonságát és azonosságát.
 Legyenek

képesek

a

műalkotásokat

környezeti

és

egészségnevelési szempontoknak megfelelően elemezni.
 E témában legyenek képesek alkotásokat létrehozni.
 Ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és forma
összefüggéseit.
 Kutassanak fel, ismerjenek meg helyi népi építészeti emlékeket.
 Ismerjék a természetes alapanyagok használatát.
VIII.3.3.2. Tanórán kívüli lehetőségek
A tanulók környezeti és egészségfejlesztési ismereteinek bővítésével,
rendszerezésével, az összefüggések feltárásával meg kell alapozni, hogy a
középiskolában lehetővé váljon a környezetért egészségéért, a jövő generációkért
felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.
Célkitűzések
 A választott programok és az alkalmazott módszerek
 fejlesszék a tanuló szociális képességeit
 adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai
sokféleség, fenntartható fejlődés)
 rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő
ismereteket
 szintetizálják

az

egyes

tantárgyak

nyújtotta

analitikus

ismereteket, tanítsanak rendszerszemléletre
 alakítsanak ki kritikus gondolkodást
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 fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében
fontos képességeket (pl.: problémamegoldó, konfliktuskezelési
képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás)
 ösztönözzenek

az

egészséges,

környezetbarát

életmód

elsajátítására
 alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat,
viselkedési normákat
 neveljenek a hagyományok tiszteletére
 mutassanak követendő mintákat
 ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy
mit tehet a tanuló egyéni életében a környezeti problémák
megoldása, megelőzése érdekében); tárják fel a tanulók
számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi
hátterét, tegyék világossá a tanulók számára, hogy az ember a
természet része, és csak akkor van esélye a boldogulásra, ha
kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar
felette.


Napközis foglalkozások:
A jó tervezés és az együttműködés a tanítók, szaktanárok és a napközis

nevelők között kitűnően egészítik ki a tanórai programot. A napközi kiváló helye a
játékoknak, játékos gyakorlatoknak illetve a konkrét esetfeldolgozásnak.
 Délutáni szabadidős foglalkozások, sportprogramok.
 Egészségnap
 Salátanap
 Gyümölcsnap


Szakkörök:
 Környezetvédelmi:

A

szakkör

a

kutató

típusú,

önállóan

vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színtere. A
környezetvédelmi

szakkörökön

belül

lehetnek

tematikus

szakkörök is (pl.: természetkutató stb.), de a tantárgyakkal
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megegyező szakkörök (kémia, biológia) munkájába is be lehet
építeni a környezeti és egészségnevelést.
 Elsősegélynyújtó, polgárvédelmi: védőnő illetve polgárvédelmi
szakember segítségével


Tanulói pályázatok:
Adjunk ki egy-egy környezetvédelmi és egészségfejlesztési problémát,

témakört önálló kutatásra, feldolgozásra. A tanulók motiválása történhet kiírásával, a
legjobb munkák díjazásával. A születendő munka formája sokféle lehet: szakmai
dolgozat, rajz, fotó, film, interjú, irodalmi alkotás.


Tábor – erdei iskola:
Lehetőleg olyan természetkutató tábort szervezzünk, ahol konkrét gyakorlati

problémát oldanak meg a tanulók (pl., rekonstrukció, élőhely-térképezés, mérések
stb.).

Az

életmódtábor,

evezőstábor,

sporttábor,

sítábor,

vándortábor

az

egészségnevelés fontos színtere. A tábor típusától függően fontos az illetékes
önkormányzat, szakemberek megkeresése, véleményük kikérése. Lehetőleg ne
táborozzunk védett területen, amennyiben ez elkerülhetetlen, a természetvédelmi
hatósághoz kell folyamodni engedélyért.


Iskolai átfogó környezetvédelmi programok, projektek:
Megszervezhetjük annak kiderítését, hogy mennyire „zöld” az iskolánk. Ennek

keretein

belül

a

tanulók

felmérést

végezhetnek

az

iskolai

víz-,

fűtés-,

világításrendszerről, az ezzel kapcsolatos költségekről, elkészíthetik a csepegő
csapok térképét.


A környezet- és egészségvédelem jeles napjai:
A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba

beépítve illetve külön programokat szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk
a jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást
szervezhetünk, illetve pályázatot írhatunk ki.

Február 2.
Március 6.
Március 22.
Március 23.

Vizes Élőhelyek
Nemzetközi Energiahatékonyság Nap
Víz Világnapja
Meteorológiai Világnap
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Április 3.
Április 4.
Április 7.
Április 22.
Április 24.
Május 8.
Május 10.
Május 15.
Május 15.
Május 18.
Május 24.
Május 31.
Június 5.
Június 8.
Június 17.
Június 21.
Június 25.
Július 11.
Augusztus 9.
Szeptember 16.
Szeptember 22.
Szeptember 23.
Október 1.
Október 4.
Október 8.
Október 8.
Október 10.
Október 15.
Október 16.
Október 21.
Október 31.
November 17.
November 27.
December 1.
December 29.


Csillagászati Világnap
Laboratóriumi Állatok Napja
Egészségügyi Világnap
Föld Napja
Kísérleti Állatok Védelmének Napja
Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Madarak és Fák Napja
Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon)
Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap
Múzeumi Világnap
Európai Nemzeti Parkok Napja
Dohányzásmentes Világnap
Környezetvédelmi Világnap
Óceánok Világnapja
Világnap az Elsivatagosodás Ellen
A Nap Napja
Barlangok Világnapja
Népesedési Világnap
Állatkertek Napja
Ózon Világnapja
Autómentes Nap
Takarítási Világnap
Habitat Világnap
Állatok Világnapja
Madárfigyelő Világnap
Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja
Lelki Egészség Napja
Nemzeti Gyaloglónap
Élelmezési Világnap
Földünkért Világnap
Takarékossági Világnap
Füstmentes Nap
Fogyasztásszüneteltetési Nap
AIDS elleni világnap
Biodiverzitás Védelmének Napja

Akciók:
Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon

szervezzünk olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének
figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára. A megmozdulást
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szervezhetjük magunk is, de csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő
szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási világnap, Autómentes nap).


Kiállítások:
Rendezzünk iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható

környezetvédelmi kiállításokat (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket, helyi
problémákat bemutató kiállítás Föld Napja).
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Iskolai zöld médiumok:
Az iskolai könyvtárban létesítsünk külön polcot a környezeti témakörökkel

foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a megoldással a
tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben
kutatnak, olvasgatnak. A kiadott iskolaújságban, mindig adjunk lehetőséget a
diákokat foglalkoztató zöld hírek megjelentetésére. Az iskolarádió különösen
alkalmas lehet arra, hogy a környezet- és természetvédő csoportok rendszeresen
tartsák a kapcsolatot a teljes diáksággal, beszámoljanak munkájukról, ébren tartsák
a környezetvédelem gondolatát, fontosságát.


Iskolai kiadvány:
Az iskola hírnevét is öregbítheti, ha olyan szakmai kiadványsorozatot jelentet

meg, amely színvonalával érdeklődésre tarthat számot. A műhelyekben, egyéni
feladatokként végzett munka fontos elismerése, ha azok megismerhetővé válnak a
nagyközönség számára.


Média:
Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert

legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért tartsunk szoros kapcsolatot a helyi
médiával, és gondoskodjunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények
megismertetéséről.


Tanulmányi kirándulás:
Szervezzünk egy- vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét téma

részletesebb

megismerésére,

Ellátogathatunk
parkokba,

kisebb-nagyobb

egy-egy

terület,

táj

gyerekcsoportokkal

megismerése

céljából.

tanösvényekre,

nemzeti

természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe,

múzeumokba.


Zöldesítés:
A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a

szülők illetve az iskola-közeli lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével
szépíthetjük környezetünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.
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Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés:
Ha van lehetőség bevonni a helyi hatóságokat, szervezzük meg az egész

iskolára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást legalább a
papírhulladék, a szárazelem, fémdoboz, használt étolaj és a szerves hulladék
vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős mértékben
kihathat a tanuló tágabb környezetére is.


Vetélkedők, tanulmányi versenyek:
Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt

helyi, regionális és országos versenyeken.

Kaán Károly Természet és Környezetismereti
Országos Verseny
Általános Iskola 7–8. évfolyam Herman Ottó Országos Biológia Verseny
Balogh János Országos Környezet –
Általános Iskola 5-8. évfolyam
Egészségvédelmi Csapatverseny
Általános Iskola 5–6. évfolyam

Általános Iskola 5-8. évfolyam Elsősegélynyújtó csapatverseny
Általános Iskola 5-8. évfolyam Bolyai Természetismereti Csapatverseny


Városismereti program:
A Diákönkormányzattal való együttműködés keretében szervezzünk olyan

programokat, amelynek során megismerhetik a gyerekek a szűkebb és tágabb
környezet jellemző épületeit, tereit és egyéb objektumait. Az ismereteket vetélkedők
illetve kiállítások formájában lehet még jobban rögzíttetni a tanulókkal.


Levegőszennyeződés-mérő program (Savas eső mérés, zuzmótérképezés):
Tanulói csoportok végezzék a megfigyeléseket, illetve azok regisztrálását. Az

eredmények

összesítése,

ábrázolása

különböző

matematikai

módszerekkel

történhet. A kikövetkeztetett kiváltó okok és környezet-egészségügyi hatások
hozzáírásával komoly pályázati vagy kiállítási anyag lehet az eredmény.


Művészeti csoportok, ünnepségek:
Használjuk ki a művészetek iránti érdeklődést. Néhány problémára próbáljuk

ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel. Szervezzünk irodalmi műsort (pl.
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Föld napja, Víz világnapja). Természetes anyagok felhasználásával készítsük el egy
környezetbarát lakóház, porta modelljét. Éljünk a drámapedagógia korszerű
módszereivel is.


Kézműves foglalkozás:
A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak) illetve az

újrahasznosítható

hulladék-anyagok

felfelhasználásával

különböző

díszeket,

kompozíciókat készíthetünk, amelyekből kiállítás vagy vásár is szervezhető (pl.:
Karácsonyi vásár)


Sportnap:
A szülőkkel összefogva egész naposra is tervezhetjük (szombat) és az

egészséges ételek, italok, gyógyhatású készítmények vásárával, táncbemutatókkal,
egészségi állapotfelméréssel is összeköthetjük.


Látogatások:
Állatkertben, múzeumban, botanikus kertben, arborétumban, tanyán, nemzeti

parkban, szeméttelepen, hulladékégetőnél, szennyvíztisztító telepen, papírgyárban.
Ennek során előre megadott szempontsor vagy feladatlap segítségével buzdítsuk a
gyerekeket az önálló felfedezésre, az ismeretek önálló feldolgozására.


Előadások:
A nagyon jól sikerült környezet-egészségvédelmi tanulói kiselőadásokból

illetve a kiírt pályázatok szóbeli védéséből rendezhetünk egy iskolai szintű
programot is. A tanulók, tanárok, szülők környezet-egészségügyi nevelésének egyik
hasznos módszere amellett, hogy fejleszti a tanulók helyes önértékelését és pozitív
megerősítését.

Hívhatunk

meg

ebben

a

témában

jártas

szülőket

vagy

szakembereket, sőt volt tanítványokat is!


Filmklub:
Környezetvédelmi, egészségügyi problémákat tárgyaló filmek megnézése és

utána beszélgetés, véleménycsere.


Szülői értekezletek:
Utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére.
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VIII.3.3.3. Szempontok a módszerek kiválasztásakor
 vonjanak be minél több tanulót
 az iskola keretein túl is legyenek hatással
 a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb
legyen
 alapvetően

pozitív

szemléletet

tükrözzenek,

kerüljük

a

katasztrófapedagógiát
 a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek
a napi élethez
 nyújtsanak sok élményt a tanulónak
 az érzelmeken át hassanak
 a személyes megtapasztaláson alapuljanak
 együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai
dolgozók, külső szövetségek, szülők stb.)
 alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére,
öntevékenységére, megismerési vágyára, korszerű technikai
ismeretére
 legyen bennük sok játékos elem

VIII.3.4.

Módszerek

A környezeti nevelésben jól alkalmazható módszerek alábbi listája egy
műhely közös munkájának eredménye.


JÁTÉKOK
 Szituációs
 Memóriafejlesztő
 Kombinációs
 Érzékelést fejlesztő
 Ráhangolást segítő
 Bizalomerősítő
 Kapcsolatteremtést segítő
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 Drámapedagógia


MODELLEZÉS
 Hatásvizsgálatok
 Rendszermodellezés
 Előrejelző
 Működő modellek készítése, elemzése



RIPORT MÓDSZER
 Kérdőíves felmérés
 Direkt riportok
 Fotóriport



PROJEKT MÓDSZER
 Analízis – akció projektek



TEREPGYAKORLATI MÓDSZEREK
 Terepgyakorlatok
 Táborok
 Térképkészítés
 Egyszerű megfigyelések
 Célzott megfigyelések, mérések



AKTÍV, KREATÍV MUNKA
 Természetvédelmi és fenntartási munkák
 Rekonstrukciós munkák
 Madárvédelmi feladatok
 Szelektív hulladékgyűjtés
 Rend- és tisztasági verseny
 Elsősegélynyújtási gyakorlatok
 Honvédelmi ismereti gyakorlatok



KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
 Csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében



MŰVÉSZI KIFEJEZÉS
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 Vizuális művészet a környezeti nevelésben
 Irodalmi alkotások
 Zeneművészet
 Fotóművészet
 Táncművészet
 Népművészet
 Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése
 A tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén
Taneszközök

VIII.3.5.



Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz:
Víz-és talajvizsgáló készlet, savas eső felfogó tartály, mérőhenger, Petri-

csészék, kémcsövek, szűrők, határozók, mikroszkópok, tárgylemezek, fedőlemezek,
indikátorok (alumínium, ammónia, kémhatás, nitrát, olaj, ólom, vízkeménység),
glicerin, cellux.


Elsősegélykészlet alapvető anyag:
10 öntapadó sebtapasz, 3 közepes méretű steril kötszer, 1 nagyméretű steril

kötszer, 1 extra- nagy steril kötszer, 1 steril szempárna, 2 háromszögletű kötözőkendő, 2 krepp kötöző-tekercs, 6 biztosítótű, eldobható műanyag kesztyű, olló,
csipesz.


Applikációs képek:
Veszélyes, mérgező, gyúlékony anyagok, radioaktív anyagok, oxidálószerek.

VIII.3.6.

Az iskolai környezet

A példamutató iskolai környezet tényezői:
 termek,

folyosók,

mellékhelyiségek,

udvar

tisztasága

és

esztétikus kialakítása
 növények, élősarok
 anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés
 egészséges élelmiszereket árusító iskolai büfé
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 gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése
 szelektív hulladékgyűjtés
 pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása
 iskolai médiumok zöld rovatai
Kommunikáció

VIII.3.7.



Iskolán belül:
Munkaértekezletek,

faliújság,

felelősök

rendszere

(DÖK),

egyéni

beszélgetések, iskolarádió


Iskolán kívül:
Tájékoztató füzet, szülői faliújság, szülői értekezletek, iskolaszék, SzMK-

megbeszélések, kábel-tv, helyi újság, önkormányzati nyílt ülések, elektronikus
levelek, faxok, levelek.

VIII.3.8.

Minőségbiztosítás / minőségellenőrzés

A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei
határozzák meg azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Nevelő
tevékenységünk során – mint azt a korábbi fejezetekből láthattuk – szakítani
szeretnénk a passzív befogadás, a konvergens gondolkodás egyeduralma, a
beszűkítés,

az

uniformizálás

rossz gyakorlatával.

Az értékmegőrzésre,

az

értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk, a gyermek teljes személyiségét
fejlesztjük.
A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az
alábbi elvárások megítélésével.
 Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel
és személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és
az együttélési morál alakítása során mintaként szolgálnak.
 Felkészülésüket hassa át az együttműködésre törekvés.
 Törekedjenek

fenntartani

az

egyensúlyt

a

személyiség

szabadsága és a munkavégzés rendje között.
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 Tanulóik

számára

biztosítanak

jól

szervezett

sokoldalú,

tevékenységek

személyes

során

tapasztalatszerzési

lehetőséget és kommunikációs helyzetet.
 Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói
megfogalmazásának.
 Segítsék

a

szabály,

összefüggés,

megállapítás

napi

élethelyzetekben megjelenő példáinak és a szükségszerűségek
felismerését.
 Olyan lehetőségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen
természetes

valóságában

tanulmányozható,

és

élményt

nyújtson.
 Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit,
biztosítsák

a

differenciálás

lehetőségeit

a

képességek

fejlesztésének folyamatában.
 A rendszerszemléletű gondolkodás kialakulását célozza meg.
 A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák:
 a tanulói kíváncsiság megőrzését;
 az aktivitás fenntartását és megerősítését;
 a belső motivációs bázis fejlesztését;
 az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését;
 a megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését,
lehetőségeit;
 a tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre,
elgondolásainak módosítására, az új utak keresésére;
 az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a
problémamegoldás
megvalósítására

folyamatának
és

a

tudatos

szükséges

tervezésére,

következmények

számbavételére is.
Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai:
 Az ellenőrzés bizalomra épüljön, és az elért tudásszint
megismerésére irányuljon. Ennek alapján lehetséges a további
célmeghatározás.
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 Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a
következetes igényességet.
 Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló,
tárgyilagos, egyértelmű információkat adjon, mely tükrözi a
fejlődés irányát és fokát, minősítve a személyes előrehaladást
és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez.
 Fontos az összefüggések meglátásának segítése.
A környezet-egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt
módon, mint a tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és
mi a családi nevelés eredményének! A fejlődés folyamatos követése és az iskolai
célokkal történő összevetése alapvető nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi
szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként
jelenjék meg.
Eredményvizsgálatunk:


egyes tanulók esetében:
 az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására
 a szociális képességek alakulására
 a beállítódások és értékorientáció fejlődésére
 a csoporthelyzet megismerésére
 a konfliktuskezelés módjára irányul.



osztályközösségek esetében:
 a csoportviszonyok alakulásának
 a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak
 az informális kapcsolatrendszernek
 a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul.



Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek:
 folyamatkövető megfigyelés
 célzott megfigyelés
 helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat)
 tevékenységelemzés
 egyéni és csoportos megbeszélés, interjú.
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A nevelői követelmények teljesítéséről az intézmény belső ellenőrzési
szabályzata részletes előírásokat tartalmaz. Választott módszereink lehetnek:
 a

személyiségjellemzők

és

a

feladatellátás

minőségének

megfigyelése
 spontán és irányított személyes beszélgetések
 írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat
 nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése
 a helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata

VIII.3.9.

Továbbképzések

Belső: nevelési értekezletek, tanfolyamok
Külső: kerületi, fővárosi, országos konferenciákon (TKTE, KOKOSZ, MKE,
MBT) rendezvényeken való részvétel. Akkreditált továbbképzéseken való részvétel

VIII.3.10.

Melléklet

Irodalomjegyzék
 Adorján Rita: Magonc. 1998, Mecseki Erdészei Rt.
 Agárdy Sándor: Erdei iskola. Tornyospálcán, 1994, Aqua.
 Agárdy Sándor: Praktikum az óvodai és az általános iskolai
környezeti neveléshez mindenkinek. 1995, Aqua.
 Béres Mária: Az erdőből jöttünk. 1994, Független Ökológiai
Központ.
 Budayné Kálóczi Ildikó, Sára Endréné: Rácsodálkozás a
természetre.

A

helyi

értékek

jelentősége

a

környezeti

nevelésben. 1994 TKTE
 Cornell, J.: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. 1998,
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület.
 Csonka A. – Fésű J. Gy. (szerk.): Zöld hálózat. 1997, Ökológiai
Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány.
 Gulyás Pálné – Láng Edit – Vízy Istvánné: A természetvédelem,
környezetvédelem bevezetése a nevelésbe. 1994, 1998, TKTE.
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 Gulyás Pálné (szerk.): A környezeti nevelési program, a
környezetpedagógiai

szakértői

tevékenység

megalapozása.

Készítsük el az óvoda, iskola környezeti nevelési programját.
2003 TKTE
 Gulyás Pálné (szerk.): Környezetvédelmi oktatás szakérői
tevékenység elméleti és gyakorlati megalapozása. 1998, TKTE.
 Havas

Péter

(szerk.):

A

környezeti

nevelés

gyökerei

Magyarországon. 1996, Körlánc-Infogroup.
 Havas Péter: Környezeti nevelés Európában. 1999, Körlánc.
 Hegedűs Gábor (szerk.): Projekt módszer I–II. 1998, Hírös
Akadémia.
 Hortobágyi Katalin: Ahol a fáktól jobban látni az erdőt. Altern
füzetek 6.
 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. Altern füzetek 1.
 Horváth Attila: Kooperatív technikák – Altern füzetek 7. IFA.
 Lehoczky János: Iskola a természetben, avagy a környezeti
nevelés gyakorlata 1998, Raabe
 Jónás

Ilona

(alk.szerk.):

A

környezeti

nevelés

és

a

földrajztanítás. 1998, Földrajztanárok Egylete.
 Juhász-Nagy Pál – Zsolnai László: Humánökológia. 1992, ELTE.
 Juhász-Nagy Pál : Vázlatok az ökológiai kultúra tematikájához.
1993, TKTE.
 Kárász Imre (szerk.): Környezetünk vizsgálata. 1993, NSZI.
 Kárász Imre: Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek.
1990, Typotex Kft.
 Kerettantervi

útmutató

tervezéshez

a

(szerk.)

környezeti
Czippán

nevelés helyi szintű
Katalin

(Internet:

www.konkomp.hu)
 Kopp Mária – Skrabski Árpád: Az egészségi állapot társadalmi,
magatartási, életmódbeli meghatározói Ezredforduló 2001/4
 Kökény

Mihály

-

Dura

Gyula:

Környezet-egészségügy

Ezredforduló 2002/4 szám
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 Könczey Réka – Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz. 1997, Föld
Napja Alapítvány.
 Környezeti Nevelési SzerTár: Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület,
A

1998

környezeti

Környezeti

nevelés

nevelés

Környezeti

nevelés

Környezeti

témák

fogalma.

a
a

Disinger,

városban.

tantervekben.

a

tanórán.

Monroe

Frank,

Zamm

Monroe,

Cappaert

Pennock,

Bardwell

Környezeti nevelési segédletek értékelése. Tourtillot, Britt
 Közoktatási törvény 2003. OM
 Legány András (szerk.): Környezeti nevelés a táborban. Récefüzetek 2. 1993, Alapítvány a Magyarországi Környezeti
Nevelésért.
 Lehoczky János: Hasznoskönyv. 1997, Környezetgazdálkodási
Intézet.
 Lehoczky János: Iskola a természetben, avagy a környezeti
nevelés gyakorlata. 1998, Raabe.
 Moser

–

Pálmai:

A

környezetvédelem

alapjai.

1992,

Tankönyvkiadó.
 Nagyné

Horváth

Emília:

Egészségtan

Helyi

kerettanterv.

Apáczai Kiadó 2001
 Nagyné Horváth Emília: Tanári kézikönyv a 6. osztályos
Egészségtan tanításához Apáczai Kiadó 2002
 Palmer, Joy – Neal, Philip: A környezeti nevelés kézikönyve.
1998, Routledge – Körlánc – Infogroup.
 Pennock – Bardwell: Környezeti témák a tanórán. 1998,
Környezeti Nevelési Egyesület.
 Réce

füzetek:

Alapítvány

a

Magyarországi

Környezeti

Nevelésért
Kisiskolások környezeti nevelése (szerk.) Havas Péter 1993
Környezeti nevelés a táborban (szerk.) Legány András 1993
Környezeti nevelés a szakkörön (szerk.) Szerényi Gábor 1994
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Környezeti nevelés az erdei iskolában (szerk.) Hortobágyi
Katalin
 Rohwedder – Alm: Számítógép a környezeti nevelésben:
multimédia és hálózati tanulás. 1998, Környezeti Nevelési
Egyesület.
 Scheibert F. (szerk.): A környezeti nevelés és a helyi tanterv.
1997, Infogroup.
 Sípos Imréné: Iskolavezetés és környezeti nevelés. 1998,
Körlánc.
 Tanulmányok a környezetegészség nevelés köréből KvM 1999.
 Tourtillot – Britt: Környezeti nevelési segédletek értékelése.
1998, Környezeti Nevelési Egyesület.
 Vásárhelyi Tamás – Victor András (szerk.): Nemzeti Környezeti
Nevelési

Stratégia.

2003,

Magyar

Környezeti

Nevelési

Egyesület.
 Vásárhelyi Tamás: A városban. Városi környezet és környezeti
nevelés. 1998, Körlánc.
 Vásárhelyi Tamás: Szitakötészet. 1994, Független Ökológiai
Központ.
 Vida Gábor – Gulyás Pálné – Tóth Albert (szerk.): Kultúra –
Nevelés, Oktatás – Környezet. 1999, TKTE.
Felhasznált irodalom:
 OM segédlet az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési
program elkészítéséhez.
 OM

segédlet

az

iskolák

környezetnevelési

programjának

elkészítéséhez.
 Nagyné Horváth Emília: Környezeti és egészségügyi nevelési
program városi általános iskolák számára.

VIII.4. A tehetség, a képesség kibontakoztatását, a tanulási nehézségeket
enyhítő tevékenység
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A hagyományos évfolyamokra épített tanulócsoportok (osztályok) működnek,
ezen belül (az idegen nyelvű csoportok kivételével) nincsenek az osztályba
sorolásnak a tanuló képességekről, teljesítményektől függő szempontjai.
 Ezért fontos a didaktikai feladat az arra alkalmas témakör
differenciált órai feldolgozása,
 Tanítási

órákon

kívüli

felzárkóztató

és

tehetséggondozó

szakköröket a diákok igénye szerint a munkaközösségek
tervezik. Felzárkóztató foglalkozások minden évfolyamon a
következő tantárgyakból vannak:
 Matematika,
 Magyar nyelv és irodalom,
 Idegen nyelv
Ezekhez kapcsolódik igény szerint a többi tantárgy, mely évfolyamonként
változó.
Tehetséggondozás:
 Szakkörökön

történik,

melyek

szervezésekor

mindenkor

figyelembe vesszük tanulóink képességeit, igényeit,
 Pályázatok kiírása, pályázatokon való részvétel, irányított otthoni
munkával,
 Szaktárgyi

versenyek

szervezése

tanulóink

részvételével,

felmenő rendszerben történik,
 Házi versenyek szervezése, melyek tanulóink megmérettetését
segítik.


Énekkar:
Bár iskolánk tanulóinak nagy része a kerületi zeneiskola növendéke,

rendszeresen járnak zenei órákra, ennek ellenére törekszünk a közös éneklés
örömének biztosítására, szereplési lehetőségeket kihasználva iskolánkban és
meghívottként a kerületi ünnepélyeken.


Sport:
A virányosi sportprogram vonzó és színes. Ezt támasztja alá az 1997/98-ra

tervezett program ajánlatunk is. Hagyományát továbbra is meg kívánjuk őrizni, igény
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szerinti bővítésről gondoskodunk. A program okról a „Szülők tájékoztatója”
kiadványunkból minden szülő és diák már az év elején tájékozódik.
A helyi testnevelés célja:
5-től 8. osztályig minimum 12 sportág mozgásgyakorlatának ismert-jártasság
szintig történő elsajátítása. (Sportágak: atlétika, torna, kosárlabda, labdarúgás,
röplabda, tenisz, ping-pong, küzdősport, aerobic, kerékpár, temészetjárás, vízisport:
kenu, télisport: korcsolya, síelés).
Az oktatási törvénynek megfelelően a Virányosi Sasok DSK Iskolai Sportkörré
ISK-vá alakult 1996-ban. Az ISK éves programját a mindenkori éves szülői
tájékoztató tartalmazza.


Gyermekvédelem:
Az ifjúság szociális válsághordozó. A kedvezőtlen szociális, gazdasági,

családi és iskolai hatások, az érték és normaválság, az egyre több családban
érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint, és csökken a
feszültségtűrő képesség, ami otthon érezteti hatását, és leggyakrabban a gyereken
vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az iskolában, a gyermek
teljesítmény-, viselkedés- és kapcsolatzavarainak formájában. A gyermekvédelem az
első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyerekek minden problémája itt
érzékelhető először.
Feladatunk:
 Felismerjük a problémákat az osztályfőnökök segítségével,
 Nyilvántartásba

vétel,

a

veszélyeztetettség

típusának

és

súlyosságának mérlegelése,
 A veszélyeztetett gyerekek szabadidős tevékenységének és
tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése,
 Szünidei elfoglaltságok biztosítása (pl.: tábor),
 Keressük a veszélyeztetettség okait,
 Segítséget nyújtunk:
 Szabadidős tevékenységre,
 Pénzbeli juttatással,
 Természetbeni juttatással.
A pénzbeli juttatás formái:
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 Rendszeres támogatás,
 Rendkívüli támogatás,
 Gyermektartási díj megelőlegezése,
Természetben nyújtott ellátások:
 Tankönyv segély,
 Étkezési segély,

VIII.5. A tanulók fizikai állapotának mérése

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek bekerülnek az
iskolánk helyi tantervébe. Az új szabályozás nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a
korábban alkalmazott módszerek szerint folyjon tovább a tanulók fizikai állapotának
mérése.
Jelenleg az EMMI által előírt NETFIT felmérést használjuk, ezen ismert és
elfogadott módszer segítségével mérjük tanulóink fizikai állapotát.

VIII.5.1.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

Előzmények:
A Virányos Általános Iskola tanulónak rendszeres fizikai felmérése 1992-ben
vált rendszeressé. 1992–1996 között a testnevelők által kidolgozott „VIRÁNYOSI
TÍZPRÓBA” keretén belül lett ellenőrizve a tanulók fizikai állapota. Később -a
„központi” szándékot követve az „Eurofitt”, majd a „Hungarofitt” felmérést
alkalmaztuk. A felmérések adatait egy időben le kellett adni, de visszajelzés nem
érkezett. Később a felmérés fakultatívvá vált, illetve a különböző szakpolitikai
elképzelések szerint a „központi” szándék sem volt folyamatos. A felmérésnek akkor
van értelme, ha sok-sok éven keresztül azonos képességeket, azonos módon
mérünk. Az előbbiekben említett állandó változások miatt úgy döntöttünk (Harmath
József és Sóti István testnevelők) hogy kialakítjuk az iskola állandó, saját felmérő
rendszerét természetesen az addigi tapasztalatok figyelembevételével. Ez a
„VIRÁNYOSI FELMÉRÉS”, amelyet immár 6-8 éve követünk támpontot ad a
gyerekek objektív felméréséhez. Sok ezer adat alapján tudjuk, hogy mely korban,
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milyen teljesítményszintet illik, képesek elérni. Ezt a „VIRÁNYOSI FELMÉRÉST” kis
korrekcióval és kibővítéssel a továbbiakban is alkalmazzuk.
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VIII.6. A pedagógiai program nyilvánossága, ellenőrzése, értékelése


A tájékoztatás, megismertetés formája, rendje:
Iskolánk pedagógiai programjáról, illetve az esetenkénti módosításokról az

osztályfőnökök minden tanév első szülői értekezletén tájékoztatják a szülők
közösségét.


A hozzáférhetőség:
Pedagógiai programunk egy példánya írott formában megtalálható iskolánk

könyvtárában, amely természetesen a szülők rendelkezésére áll betekintés céljából.
Ez megtehető a könyvtár nyitvatartási idejében, oly módon, hogy ezzel az esetleges
könyvtári órákat, könyvtári foglalkozásokat senki se zavarja.
Az iskola honlapján is elérhető a pedagógia programunk.


Tájékoztatás kérés és erre a tájékoztatás adás rendje:
A partnerekben felmerülő esetleges kérdésekre az osztályfőnökök, illetve az

iskola vezetősége előre egyeztetett időpontban szívesen ad tájékoztatást.


A pedagógiai program végrehajtásának ellenőrzése, értékelése:
A programot a tantestület igénye szerint, de legkésőbb 5 évente értékelni kell,

és az esetleges módosításokat el kell végezni.
A törvények és rendeletek változása esetén elvégezzük a korrekciót.

IX. Helyi tanterv
IX.1. Óraterv-tantárgyi struktúra

A 2003/2004-es tanévben a helyi tanterv módosítása csak az 1-4. évfolyamra
készült el, az 5-8. évfolyamra a módosítás a 2004/2005-ös tanévben válik
aktuálissá. 2007-ben a kulcskompetenciákkal egészítettük, illetve az angol tantervet
módosítottuk. (első osztálytól kezdve oktatjuk a 2008/2009-es tanévtől kezdve az
angolt) 2009-ben a testnevelés tantervet módosítottuk (első osztálytól negyedik
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osztályig felmenőrendszerben a 2009/2010-es tanévtől kezdve heti háromról ötre
változik az óraszám)

IX.1.1.

Az alsó tagozat

Helyi tantervünknek 1-4. osztályra átvettük a kerettantervek kiadásának és
jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei
alapján kidolgozott Mozaik Kiadó és Apáczai Kiadó kerettantervi ajánlásait.
Ez tartalmazza:
 az előírt tananyagot
 követelményeket.
A magasabb évfolyamra lépés feltételeivel kiegészítjük.
IX.1.1.1. Alkalmazott tankönyvek, taneszközök, s ezek kiválasztásának elvei:



Tanulói segédletek:
 Tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
 Gyermekenciklopédiák
 Lexikonok
 Verseskönyvek
 Mesék
 Mondák
 Ifjúsági regények



Nevelői segédletek:
 Lexikonok
 Szótárak
 Folyóiratok
 Szakkönyvek
 Kézikönyvek



Egyéb:
 Applikációs készletek
 Nyelvtani szókártyák
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 Faliképek, falitáblák
 Hanglemezek, magnókazetták
 Videofilmek
 Hangszerek


Az alkalmazott tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok kiválasztásának elvei:
 Az iskola helyi tantervéhez alkalmazkodó, a tankönyvek
témafeldolgozása, illetve feladatrendszere lefedi a tantárgy
tantervi anyagát
 Tartalmában megfelelő
 Igényes szemléleti anyaggal bír
 Figyelembe veszi az adott életkori sajátosságokat
 A tananyag feldolgozási üteme megfelelő
 A tankönyvekben, illetve azok felépítésében logikai rend
található
 A tanórai differenciáláshoz válogatási lehetőséget ad
 Az egyes évfolyamok egymásra épülése jó
 A tankönyvoldalak áttekinthetőek
 Ábrakészletük megfelelő

IX.1.2.

Felső tagozat (5-8. évfolyam)

Helyi tantervünknek 5-8. osztályra is átvettük a kerettantervek kiadásának és
jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei
alapján kidolgozott Mozaik Kiadó és Apáczai Kiadó és Nemzedékek Tudása
Tankönyvkiadó kerettantervi ajánlásait. Ezt felmenő rendszerben vezetjük be
2013/2014-es tanévtől.
Tantárgyaink:
 Anyanyelv és irodalom, kommunikáció, dráma, filmesztétika,
média, könyvtár,
 Történelem-társadalomismeret, honismeret,
 Idegen nyelv
 Matematika,
 Biológia,
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 Fizika, kémia,
 Földrajz, természetismeret,
 Rajz, művészettörténet,
 Ének-zene,
 Informatika, számítástechnika,
 Technika,
 Testnevelés, mozgáskultúra,
 Etika/ hit és erkölcstan
 Osztályfőnöki (tanulás, pályaorientáció, etika, viselkedéskultúra,
emberismeret)


Délután
Tehetségfejlesztő szakköröket, második idegen nyelvi foglalkozásokat,

felzárkóztató, korrepetáló órákat, tanulószobát, tömegsportot, énekkart tervezünk.
Napközis csoportjaink igény szerint vagy évfolyamonként szerveződnek.


Tervezett szakkörök:
 Japán,
 Angol,
 Német,
 Háztartási ismeret,
 Matematika,
 Fizika,
 Kémia,
 Tánc,
 Kórus,
 Környezetvédelem,
 Informatika,
 Tömegsport.



Tervezett körrepetálások évfolyamonként:
 Matematika,
 Magyar,
 Idegen nyelv tantárgyakból.
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Az 1-4. évfolyamon a 2001/2002-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be
Tantárgy

1.
K

Magyar nyelv és irodalom

SZ

V

8

2.
Ö

CS

8

K

SZ

V

8

3.
Ö

CS

8

K

SZ

V

8

Idegen nyelv (angol, német)

4.
Ö

CS

8
1

2

3

K

SZ

V

8
3

Ö
8

3

1

4

1

4

Matematika

4

4

4

4

4

4

3

Környezetismeret

1

1

1

1

2

2

2

2

Ének-zene

1

1

1

1

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

1,5

1,5

2

1

2

1

1

1

1

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Rajz
Technika

1,5
1

Testnevelés

2,5

Kötött óraszám

19

Szabadon tervezhető óraszám
Kötelező óraszám

1

1

19
1

21,5
1

20

4

22,5
1

20

22,5

22,5

Választható*

2

2

2

2

A tanulók maximális terhelhetősége

22

22

24,5

24,5

K: kötelező óra

CS

Sz: szabadon tervezhető órákból

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
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A bevezető és kezdő szakaszon a 2003/2004-ös tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be (2003. évi költségvetési törvény 103.§(4) bekezdés alapján)
Tantárgy

1.
K

Magyar nyelv és irodalom

SZ

V

8

2.
Ö

CS

8

K

SZ

V

8

3.
Ö

CS

8

K

V

8

Idegen nyelv (angol, német)
Matematika

SZ

4

4

4

CS

8
2

4

4.
Ö

4

2

K
7

2

4

Informatika

SZ

V

Ö

1

8

3
3

3
1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

1

1

1

1

1,5

1,5

1

1

Rajz

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Technika

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés

3

3

3

3

3

3

Kötött óraszám

20

20

3

4

1

Környezetismeret

20

CS

3

3

22,5

24,5

1

Szabadon tervezhető óraszám
Kötelező óraszám

20

20

20

22,5

Választható*

2

2

2

2

A tanulók maximális terhelhetősége

22

22

22

24,5

K: kötelező óra

Sz: szabadon tervezhető órákból

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
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A bevezető és kezdő szakaszon a 2004/2005-ös tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be
Tantárgy

1.
K

Magyar nyelv és irodalom

SZ

V

8

2.
Ö

CS

8

K

SZ

V

8

3.
Ö

CS

8

K

V

8

Idegen nyelv (angol, német)
Matematika

SZ

4

4

4

CS

8
2

4

4.
Ö

4

2

7
2

4

Informatika
Környezetismeret
Ének-zene
Rajz
Technika
Testnevelés
Kötött óraszám
Szabadon tervezhető óraszám

1

1

1

1

8

3
3

3
1

1

2

2

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

19,5

20

CS

3

4

1

2

1

0,5

1

1

1

19,5

Ö

1

1,5

0,5

V

1

2

0,5

SZ

1

1

1,5

K

1

22,5

0,5

Kötelező óraszám

20

20

20

22,5

Választható*

2

2

2

2

A tanulók maximális terhelhetősége

22

22

22

24,5

K: kötelező óra

Sz: szabadon tervezhető órákból

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
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A bevezető és kezdő szakaszon a 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be
Tantárgy

1.
K

Magyar nyelv és irodalom

SZ

8

2.
Ö

CS

8

Idegen nyelv (angol, német)
Matematika

V

2
4

K

SZ

V

8

CS

8

2

2

4

3.
Ö

4

K

SZ

V

8

2

CS

8
2

4

4.
Ö

4

2

7
2

4

Informatika
Környezetismeret
Ének-zene
Rajz
Technika
Testnevelés
Kötött óraszám
Szabadon tervezhető óraszám

1

1

1

1

8

3
3

3
1

1

2

2

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

19,5

20

CS

3

4

1

2

1

0,5

1

1

1

19,5

Ö

1

1,5

0,5

V

1

2

0,5

SZ

1

1

1,5

K

1

22,5

0,5

Kötelező óraszám

20

20

20

22,5

Választható*

2

2

2

2

A tanulók maximális terhelhetősége

22

22

22

24,5

K: kötelező óra

Sz: szabadon tervezhető órákból

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
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A bevezető és kezdő szakaszon a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be
Tantárgy

1.
K

Magyar nyelv és irodalom

SZ

8

Ö

CS

8

Idegen nyelv (angol, német)
Matematika

V

2.

2

K

SZ

V

8

3.
Ö

CS

8

2

2

K

SZ

V

8

2

4.
Ö

CS

8
2

2

K
7

2

SZ

V

Ö

1

8

3

4

4

4

4

4

4

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

1

1

2

2

Ének-zene

1

1

1

1

1,5

1,5

1

1

Informatika

Rajz

2

1,5

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

5

5

5

5

21,5

0,5

21,5
0,5

22

3

4

1

Szabadon tervezhető óraszám

0,5

1

Technika

Kötött óraszám

1,5

3

3

CS

1

24,5

0,5

Kötelező óraszám

22

22

22

24,5

Választható*

2

2

2

2

A tanulók maximális terhelhetősége

22

22

22

24,5

K: kötelező óra

Sz: szabadon tervezhető órákból

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
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Az alsó tagozaton a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be
Tantárgy

1.
K

Magyar nyelv és irodalom
Erkölcstan/ hit és erkölcstan

1

V

2.
Ö

CS

K

SZ

V

3.
Ö

CS

K

7

7

7

7

6

1

1

1

1

1

Idegen nyelv (angol, német)
Matematika

SZ

2
4

2

2

4

4

2

SZ

Ö

1

7

6

1

1

2

4

4.

V

4

2

CS

2

4

K

2

SZ

V

Ö

1

7
1

1

4

Informatika

3

1

Környezetismeret

1

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés (tánc)

5

5

5

5

5

5

5

5

Kötött óraszám

23

22

2

2

Kötelező óraszám

23

23

22

24

Választható*

2

2

3

3

A tanulók maximális terhelhetősége

25

25

25

27

Sz: szabadon tervezhető órákból

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

1

24

Szabadon tervezhető óraszám

K: kötelező óra

3

4
1

23

CS

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
1:

2017. 01-től etika/ hit és erkölcstan
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5-8. évfolyamon 2001/2002-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be
Tantárgy

5.
K

SZ

V

6.
Ö

CS

K

SZ

V

7.
Ö

CS

K

SZ

V

8.
Ö

CS

K

SZ

V

Ö

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

4

4

4

4

Történelem és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

2

2

2

2

Idegen nyelv (angol, német)

3

Matematika

4

Informatika
Természetismeret

2

1,5
2

5

5

3

4

4

3

1,5

1,5

2

2

1,5
2

5

5

3

3

3

3

1,5

1,5

1

2

0,5

5

5

3

3

3

3

1,5

1,5

1

2

0,5

5
3

3

1,5

1,5

2

2

1,5

1,5

Biológia

1,5

1,5

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

1,5

1,5

Földrajz

Rajz
Technika
Testnevelés
Osztályfőnöki
Tánc és dráma modul magyarban

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1
2,5

1
0,5

1

1

3

2,5

1

1

0,5

0,5

1
0,5

1

1

3

2

1

1

1

0,5

0,5

1
0,5

1

történelemben

0,5

0,5

0,5

1

Informatika modul informatikában

0,5

0,5

Egészségtan modul biológiában

0,5

0,5

Szabadon tervezhető óraszám

23

0,5

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

26,5
2

26,5
1

1

Kötelező óraszám

25

25

27,5

27,5

Választható*

2

2

3

3

A tanulók maximális terhelhetősége

27

27

30,5

30,5

K: kötelező óra

1

2,5

0,5

23
2

1

2

0,5

Etika modul történelemben

Kötött óraszám

1

2,5

Média modul magyarban
Hon és népismereti modul

5

2

Fizika

Ének-zene

CS

Sz: szabadon tervezhető órákból

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
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Az alapozó és a fejlesztő szakaszon 2003/2004-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be (2003. évi költségvetési törvény 103.§(4) bekezdés alapján)
Tantárgy

5.
K

Magyar nyelv és irodalom

4

Történelem és állampolgári ismeretek

2

Idegen nyelv (angol, német)

3

Matematika

SZ

6.
Ö

V

CS

4

SZ

V

4

2
2

K

5

3

4

4

4

Informatika

0,5

0,5

0,5

Természetismeret

1,5

1,5

CS

4

2

5

7.
Ö

SZ

V

4

2
2

K

8.
Ö

CS

4

2

K

SZ

V

4

2

5

3

2

5

5

3

3

3

3

3

0,5

3,5

3,5

0,5

0,5

1

1

2

2

2
2

5

5

3

3

3

1

1

1

Fizika

1,5

1,5

1,5

1,5

Biológia

1,5

1,5

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

1,5

1,5

Ének-zene

1

1

1

1

1

1

1

Rajz

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Testnevelés

3

3

3

Osztályfőnöki

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Technika

Tánc és dráma modul magyarban

0,5

0,5

1

Hon és népismereti modul

0,5

1

3

2,5

0,5

3

2,5

0,5

3

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Informatika modul informatikában

0,5

0,5

Egészségtan modul biológiában

0,5

0,5

történelemben

0,5

0,5

Etika modul történelemben

Kötött óraszám

0,5

22,5

1

0,5

Média modul magyarban

CS

4

2

5

Ö

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

22,5

25

25

Szabadon tervezhető óraszám
Kötelező óraszám
Választható*
A tanulók maximális terhelhetősége

22,5

22,5

25

25

2

2

4

4

24,5

24,5

29

29

K: kötelező óra

Sz: szabadon tervezhető órákból

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
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Az alapozó és a fejlesztő szakaszon 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be
Tantárgy

5.
K

Magyar nyelv és irodalom (dráma)
Történelem és állampolgári ismeretek
(hon és népismeret)
Idegen nyelv (angol, német)

SZ

6.
Ö

V

CS

K

SZ

V

7.
Ö

CS

K

4

4

4

4

3,5

2

2

2

2

2

3

1

2
3

3

3

3

3

1

4

4

1

1

1

1

1

1

Fizika

1

1

1,5

Biológia és egészségtan

1

1

1,5

2

4

1

2
5

Természetismeret

4

2

3,5

5

0,5

3

4

K

2

4

5

0,5

CS

3

0,5

5

Ö

5

Informatika

1,5

8.

V

5

Matematika

0,5

SZ

SZ

V

Ö

0,5

4
2

2

5

5

3

3

3

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

Kémia
Földrajz

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Ének-zene

1

1

1

1

1

1

1

1

Rajz

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Technika és életvitel
Testnevelés (tánc)
Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1

0,5

1

0,5
1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Etika

Szabadon tervezhető óraszám
Kötelező óraszám
Választható*
A tanulók maximális terhelhetősége

1

2,5

Mozgókép és médiaismeret

Kötött óraszám

CS

0,5
22

22,5
0,5

25
0

0,5

0
25

25

2

2

4

4

24,5

24,5

29

29

Sz: szabadon tervezhető órákból

1

0

22,5

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

1

25

22,5

K: kötelező óra

1
2,5

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
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A felső tagozaton 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be
Tantárgy

5.
K

Magyar nyelv és irodalom
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

SZ

V

6.
Ö

CS

K

SZ

V

7.
Ö

CS

K

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

Idegen nyelv (angol, német)

3

Matematika

4

1

SZ

8.

V

Ö

1

4

4

4

2

2

2

CS

K

SZ

V

Ö

CS

4

4

3

1

4

4

3

1

4

4

3

1

4

4

4

4

3

1

4

4

3

1

4

4

3

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Fizika

1,5

1,5

1,5

1,5

Biológia és egészségtan

1,5

1,5

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

Informatika
Természetismeret

1
2

2

Földrajz
Ének-zene

1

1

Vizuális kultúra

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

Testnevelés (tánc)

5

Osztályfőnöki
Dráma és tánc/ hon- és népismeret

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Erkölcstan/ hit és erkölcstan 1

1

1

1

1

1

1

Kötött óraszám

25

Szabadon tervezhető óraszám
Kötelező óraszám

1

1
1

1

1

28
0

25

1

1

1

1

28
0

25

0
28

28

Választható*

2

3

3

3

A tanulók maximális terhelhetősége

28

28

31

31

K: kötelező óra

Sz: szabadon tervezhető órákból

Ö: a tantárgy óraszáma összesen

1

1

25
0

1
1

V: választható órák

CS: csoportbontásra szánt órák

*: emelt szintű idegen nyelvi oktatásra, sport foglalkozásokra és tehetséggondozó szakkörökre hasznosítjuk
1:

2017. 01-től etika/ hit és erkölcstan
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IX.2. Választható foglalkozások
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:


Napközi otthon



Tanulószoba



Egyéb tanórán kívüli foglalkozások
 Szakkörök
 Énekkar
 Diáksportkör
 Felzárkóztató foglalkozások
 Tehetségfejlesztő foglalkozások
 Továbbtanulásra előkészítő foglalkozások
 DÖK összejövetelek

IX.2.1.



A napközi otthon és a tanulószoba működésére vonatkozó általános
szabályok:

A napközi otthonba és a tanulószobába történő felvétel a szülő kérésére
történik az SZMSZ előírásai alapján.



A napközi otthon működésének rendjét a napközis nevelők munkaközössége
dolgozza ki az SZMSZ előírásai alapján, és azt a napközis tanulók
házirendjében rögzítik. A napközis tanulók házirendje az iskolai házirend
mellékletét képezik.



A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy
írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli
esetben –szülői kérés hiányában– az eltávozásra az igazgató, vagy az
igazgatóhelyettesek adhatnak engedélyt.
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IX.2.2.



Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános
szabályok:

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés- a felzárkóztató
foglalkozások kivételével- önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő
jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. A felzárkóztató
foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik
alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató
foglalkozáson kötelező.



A

tanórán

kívüli

foglalkozások

megszervezését

(a

foglalkozások

megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát)
minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.


A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői
igényeket a lehetőség szerint figyelembe kell venni.



A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. Tanórán kívüli
foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.

X. Mellékletek
X.1.

Záró rendelkezések

A Virányos Általános Iskola módosított pedagógiai programjának hatályba
lépése: 2017. szeptember 1.
A program hatálya addig érvényes, amíg a módosításokat az esetleges
törvényi változás nem igényli.
A pedagógiai programot a nevelő testület négy évente felülvizsgálja.
2017-08-30
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Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes
Igazgató
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X.2.

Szakmai munkaközösségek véleménye

A Virányos Általános Iskola módosított pedagógiai programját a szakmai
munkaközösségek a mai napon véleményezték és elfogadták. A jegyzőkönyvet
csatoljuk.
Budapest, 2017. 08 30.

Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes
Igazgató

X.3.

Szülői munkaközösség véleménye

A Virányos Általános Iskola Szülői Munkaközössége a módosított pedagógiai
programot megismerte és azt elfogadta.
Budapest, 2017. szeptember 1.

Bárkovits Márta
Szülői Munkaközösség elnöke
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X.4.

A

Virányos

Diákönkormányzat véleménye

Általános

Iskola

módosított

pedagógiai

programját

a

Diákönkormányzat megismerte és azt elfogadta.
Budapest, 2017. szeptember 1.

DÖK vezető testülete

Harmat József
DÖK segítő tanár
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XI. Függelék
XI.1. Szöveges értékelés 1 és 2. osztályban
XI.1.1.

Az 1. osztályosok negyedéves szöveges értékelése

MAGATARTÁS:
SZORGALOM:
MAGYAR NYELV
Írás:
 Ceruzafogása: megfelelő – bizonytalan
 Füzetvezetése: tiszta – rendezett – rendezetlen
 A tanult betűelemek ismerete: biztos – bizonytalan – gyakran tévesztő
MAGYAR IRODALOM:
Beszéd:
 Tiszta, érthető, bizonytalan.
 Szóbeli kifejezőkészsége: korosztályának megfelelő – korosztályáénál szerényebb
Olvasás:
 A tanult hangokat a szavakban felismeri - segítséggel ismeri fel-nem ismeri fel
 A szavakat, rövid mondatokat: megérti - segítséggel érti meg- nem érti meg
MATEMATIKA:
 Számfogalma: biztos –bizonytalan
 Tájékozódása számegyenesen: jó – pontatlan
 A tanult matematikai jelek (<,>,=) ismerete és alkalmazása: biztos – bizonytalan
 Az 5-ös számkörben műveletet: önállóan – kevés segítséggel – sok segítséggel tud elvégezni
KÖRNYEZETISMERET:
 A tanult napok, hónapok és az évszakok neveit: ismeri – nem ismeri
 Néhány ház körül és erdőben élő állatot, növényt: meg tud nevezni – nem tud megnevezni
ÉNEK-ZENE:
 A tanult dalokat szívesen – csak bíztatásra énekli
 Hallás után, egyszerű ritmus visszaadására: képes – bizonytalan – nem képes
 A közös éneklésben, dalos játékokban: szívesen – vonakodva vesz részt
VIZUÁLIS KULTÚRA:
 A rajz és festés iránti érdeklődése: élénk – mérsékelt –közömbös
 Színhasználata: változatos – egyhangú
 A rajzfelület kitöltésére: törekszik – nem törekszik
ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT:
 Munkái: szépek – igényesek – pontosak – gyakran pontatlanok
 Az eszközökkel és az anyagokkal: ügyesen – biztonságosan – bizonytalanul bánik
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TESTNEVELÉS (TÁNC):
 Az órákon, foglalkozásokon: aktív – együttműködő – közömbös
 A szabályokat: önként, pontosan –csak utasításra – ritkán utasításra sem tartja be
 Mozgása: harmonikus – összerendezett – koordinálatlan
ANGOL:
 A tanult szavakat, kifejezéseket, utasításokat- önállóan – kevés - sok segítséggel megérti
 A feladatok megoldásában- önálló – kevés - sok segítséget igényel
 Az órán aktív – félénk – passzív
ETIKA /HIT – ÉS ERKÖLCSTAN:
 A tanuló részvétele az órai munkában: aktív, együttműködő – részben együttműködőelutasító
 A tanult témák iránt: érdeklődő, képes alkalmazni azokat – általában érdeklődő, részben
alkalmazza azokat – nem érdeklődő

XI.1.2.

Az 1. osztályosok féléves szöveges értékelése

MAGATARTÁS:
 Társas kapcsolataiban segítőkész- együttműködő-türelmes-közömbös-türelmetlen- durva.
 Felnőttekhez való viszonyában együttműködő- udvarias- segítőkész-viselkedése gyakran
kifogásolható.
 Tanórán aktív-fegyelmezett-együttműködő-passzív-fegyelmezetlen-rendbontó.
 Tanórán kívül együttműködő-fegyelmezett-fegyelmezetlen-rendbontó.
SZORGALOM:
 Tanuláshoz való viszonya aktív-érdeklődő-kötelességtudó-felületes-érdektelen-hanyag.
 A tanulásban önálló-kitartó-néha segítségre szorul-önállótlan.
 Házi feladatát elkészíti-alkalmanként elfelejti-gyakran nem készíti el.
 Felszerelése hiánytalan-néha hiányos-gyakran hiányos.
MAGYAR NYELV:
Írás:
 Betűi és betűkapcsolatai szabályosak-kevésbé szabályosak-hibásak.
 Írásképe igényes-kevésbé igényes-igénytelen.
 Írástempója lendületes – megfelelő - lassú.
 Írottról írottra döntően hibátlanul- kevés hibával- sok hibával másol.
 Nyomtatottról írottra döntően hibátlanul- kevés hibával- sok hibával másol.
 Tollbamondás után döntően hibátlanul- kevés hibával- sok hibával ír.
 Emlékezetből döntően hibátlanul- kevés hibával- sok hibával ír.
MAGYAR IRODALOM:
Beszéd:
 Hangképzése pontos-javítást igényel-logopédiai fejlesztésre javasolt.
 Beszéde érthető-nehezen érthető.
 Beszédtempója megfelelő-lassú-hadaró-akadozó.
 Hangereje megfelelő-halk-harsány.
 A hallott szöveget önállóan megérti-segítséggel érti meg-nem érti meg.
 Szóbeli kifejezőkészsége választékos-jó- nehézkes.
 Szókincse gazdag-korosztályának megfelelő-hiányos.
Olvasás:
 Betűismerete biztos-kevésbé biztos-bizonytalan. Téveszti a …..betűket.
 Hangos olvasása folyamatos-szavanként olvasó-szótagoló-szavakat betűző.
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A szó- és mondathatárokat tartja - nem tartja.
Gyakori hibái:………………………………………………………….
Szövegértése pontos-megfelelő-bizonytalan-hibás.
Memoritert kifejezően-pontosan-kevés hibával-pontatlanul ad elő.

ANGOL:
 Beszédkészsége: folyamatos-jó-bizonytalan-gyenge.
 Szókincse: gazdag- jó-megfelelő- hiányos.
 Hallott szöveget jól- ismétlés után- segítséggel- nehezen érti meg.
 Kiejtése, hanglejtése: kiváló-megfelelő-kissé pontatlan-hibás.
 Az órán: aktív – félénk – passzív
ETIKA /HIT – ÉS ERKÖLCSTAN:
 A tanuló részvétele az órai munkában: aktív, együttműködő - részben együttműködőelutasító.
 A tanult témák iránt: érdeklődő, képes alkalmazni azokat - általában érdeklődő, részben
alkalmazza azokat-nem érdeklődő.
MATEMATIKA:
 Számfogalma kialakult- kevésbé kialakult-kialakulatlan.
 A relációkat felismeri-általában felismeri-segítséggel ismeri fel-nem ismeri fel.
 Összeadásokat hibátlanul-kevés hibával-sok hibával old meg.
 Kivonásokat hibátlanul-kevés hibával-sok hibával old meg.
 Sorozatok szabályát önállóan felismeri, folytatja-nem ismeri fel.
 Adott szabályú sorozatott önállóan-segítséggel-nem folytat.
 Geometriai ismeretekben kiemelkedő-jártas-bizonytalan-gyenge.
 Szöveges feladatokat önállóan-megfelelően-bizonytalanul-sok hibával old meg.

Logikai gondolkodása kiváló – jó- megfelelő-gyenge.
KÖRNYEZETISMERET:
 A természet jelenségei iránt érdeklődő-érdeklődése felkelthető-nem mutat érdeklődést.
 Tájékozottsága átlagon felüli-korának megfelelő-hiányos.
 Megfigyelései pontosak-felületesek-pontatlanok.
 Tapasztalatait önállóan-segítséggel fogalmazza meg.
 A tanultakról kiemelkedő a tudása-biztos a tudása- hiányosak az ismeretei.
 Szokásrendje környezetével szemben igényes-kevésbé igényes-igénytelen.
ÉNEK-ZENE:
 A dalokat önállóan-szívesen- segítséggel-csak csoportban énekli.
 A tanult ritmusértékeket jól alkalmazza- pontatlanul alkalmazza-nem ismeri.
 A tanult dalok dallamát, szövegét jól – pontatlanul- nem ismeri.
 Zenehallgatás során csendben figyel a zeneműre-megfogalmazza észrevételeit- az ismert
hangszereket megnevezi.
VIZUÁLIS KULTÚRA:
 A festés-és rajzolás iránti érdeklődése kiemelkedő – megfelelő –mérsékelt.
 Munkáin változatosan- sajátosan – visszafogottan használja a színeket.
 Eszközhasználata kiemelkedő-jó- megfelelő- bátortalan.
 A rajzfelületet megfelelően- bátortalanul- aránytalanul használja.
 Kreativitása tele van ötlettel- inkább az utasításokat követi.
ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT:
 Órai tevékenysége érdeklődő- biztatásra aktív - változó-passzív-rendbontó.
 A tanult anyagokat, megmunkálási módjukat jól- megfelelően- felszínesen ismeri.
 Kézügyessége kiemelkedő- jó- megfelelő-fejlesztésre szorul.
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Munkadarabjai igényesek-megfelelőek- gyakran pontatlanok.
Az eszközöket jól- biztonságosan- megfelelően- bátortalanul használja.

TESTNEVELÉS (TÁNC):
 Órai tevékenysége aktív- biztatásra aktív- változó- passzív- rendbontó.
 Mozgása harmonikus- megfelelő- fejlesztésre szorul.
 Csapatjátékokban együttműködően- közömbösen- nem szívesen vesz részt.
 A gyakorlatokat könnyen- kevés segítséggel- sok segítséggel sajátítja el.

Labdakezelése kiemelkedő- biztos- megfelelő-bizonytalan.
Kiemelkedő eredményt ért el:
Fejlesztésre szorul:

XI.1.3.

Az 1. osztályosok három negyedéves szöveges értékelése

MAGATARTÁS:
SZORGALOM:
MAGYAR NYELV:
Írás:
 Ceruzafogása: megfelelő – bizonytalan
 Füzetvezetése: tiszta – rendezett – rendezetlen
 A tanult betűk ismerete: biztos – bizonytalan – gyakran tévesztő
 Írásának tempója: megfelelő – lassú – kapkodó
MAGYAR IRODALOM:
Beszéd:
 Tiszta, érthető, bizonytalan.
 Szóbeli kifejezőkészsége: korosztályának megfelelő – korosztályáénál szerényebb
Olvasás:
 A tanult betűk felismerése és olvasása: biztos - bizonytalan-tévesztő
 Olvasása: folyamatos - szótagoló-betűző
 A szavakat, rövid mondatokat: megérti - segítséggel érti meg- nem érti meg
 Az olvasott szöveg tartalmát: pontosan – pontatlanul - csak segítséggel-segítséggel sem
mondja el
MATEMATIKA:
 Számfogalma: biztos –bizonytalan
 Sorozatok szabályát: önállóan felismeri, folytatja – nem ismeri fel
 Szöveges feladatokat: önállóan- megfelelően – bizonytalanul- sok hibával old meg
 A tanult matematikai jelek (<,>,=) ismerete és alkalmazása: biztos – bizonytalan
 A 20-as számkörben műveletet: önállóan – kevés segítséggel – sok segítséggel tud elvégezni
KÖRNYEZETISMERET:
 A tanult napok, hónapok és az évszakok neveit: ismeri – nem ismeri
 Megfigyelései: pontosak – felületesek - pontatlanok
ÉNEK-ZENE:
 A tanult dalokat szívesen – csak bíztatásra énekli
 Hallás után, egyszerű ritmus visszaadására: képes – bizonytalan – nem képes
 A közös éneklésben, dalos játékokban: szívesen – vonakodva vesz részt
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VIZUÁLIS KULTÚRA
 A rajz és festés iránti érdeklődése: élénk – mérsékelt –közömbös
 Színhasználata: változatos – egyhangú
 A rajzfelület kitöltésére: törekszik – nem törekszik
ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT:
 Munkái: szépek – igényesek – pontosak – gyakran pontatlanok
 Az eszközökkel és az anyagokkal: ügyesen – biztonságosan – bizonytalanul bánik
TESTNEVELÉS (TÁNC):
 Az órákon, foglalkozásokon: aktív – együttműködő – közömbös
 A szabályokat: önként, pontosan –csak utasításra – ritkán utasításra sem tartja be
 Mozgása: harmonikus – összerendezett – koordinálatlan
ANGOL:
 Beszédkészsége: folyamatos-jó-bizonytalan-gyenge.
 Szókincse: gazdag- jó-megfelelő- hiányos.
 Hallott szöveget jól- ismétlés után- segítséggel- nehezen érti meg.
 Kiejtése, hanglejtése: kiváló-megfelelő-kissé pontatlan-hibás.
 Az órán: aktív – félénk – passzív
ETIKA / HIT – ÉS ERKÖLCSTAN:
 A tanuló részvétele az órai munkában: aktív, együttműködő – részben együttműködőelutasító
 A tanult témák iránt: érdeklődő, képes alkalmazni azokat – általában érdeklődő, részben
alkalmazza azokat – nem érdeklődő

XI.1.4.

Az 1. osztályosok évvégi szöveges értékelése

MAGATARTÁS:
SZORGALOM:
MAGYAR NYELV:
Írás
 Betűi és betűkapcsolásai szabályosak-kevésbé szabályosak-hibásak
 Írásképe igényes-kevésbé igényes-igénytelen.
 Írástempója lendületes-megfelelő-lassú
 Írottról írottra döntően hibátlanul-kevés hibával-sok hibával másol.
 Nyomtatottról írottra döntően hibátlanul-kevés hibával-sok hibával másol.
 Tollbamondás után döntően hibátlanul-kevés hibával-sok hibával másol.
MAGYAR IRODALOM:
Irodalom:
 Beszéde érthető-nehezen érthető.
 Beszédtempója megfelelő-lassú-hadaró-akadozó
 Hangereje megfelelő-halk-harsány
 A hallott szöveget önállóan megérti-segítséggel érti meg-nem érti meg.
 Szóbeli kifejezőkészsége választékos-jó-nehézkes.
 Szókincse gazdag-korosztályának megfelelő
Olvasás:
 Betűismerete biztos-kevésbé biztos-bizonytalan.
Hangos olvasása folyamatosszavanként olvasó-szótagoló-szavanként betűző.
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A szó- és mondathatárokat tartja-nem tartja.
Szövegértése pontos-megfelelő-bizonytalan-hibás
Memoritert kifejezően-pontosan-kevés hibával-pontatlanul ad elő.
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MATEMATIKA:
 Számfogalma kialakult-kevésbé kialakult-kialakulatlan.
 A relációkat felismeri-általában felismeri-segítséggel ismeri fel-nem ismeri fel.
 Összeadásokat hibátlanul-kevés hibával-sok hibával old meg.
 Kivonásokat hibátlanul-kevés hibával- sok hibával old meg.
 Sorozatok szabályai önállóan felismeri, folytatja-nem ismeri fel.
 Adott szabályú sorozatot önállóan-segítséggel-nem folytat.
 Geometriai ismeretekben kiemelkedő-jártas-bizonytalan-gyenge.
 Szöv. feladatokat önállóan-megfelelően-bizonytalanul-sokat hibával old meg.
 Logikai gondolkodása kiváló-jó-megfelelő-gyenge.
ANGOL:
 Beszédkészsége folyamatos-jó-bizonytalan-gyenge
 Szókincse gazdag-jó-megfelelő-hiányos.
 Hallott szöveget jól-ismétlés után-segítséggel-nehezen ért meg.
 Kiejtése, hanglejtése kiváló-megfelelő-kissé pontatlan-hibás
 Az órán: aktív-félénk-passzív
ETIKA / HIT – ÉS ERKÖLCSTAN:
 Erkölcsi érzéke, ítélőképessége jól fejlett.
 A tanult ismereteket a mindennapi szituációkba, gondolkodásába beépíti, alkalmazza.
KÖRNYEZETISMERET:
 A természet jelenségei iránt érdeklődő-érdeklődése felkelthető-nem mutat érdeklődést.
 Tájékozottsága átlagon felüli-korának megfelelő-hiányos.
 Megfigyelései pontosak-felületesek-pontatlanok
 Tapasztalatait önállóan-segítséggel fogalmazza meg.
 A tanultakról kiemelkedő a tudása-biztos a tudása-hiányosak az ismeretei
 Szokásrendje körny.-vel szemben igényes-kevésbé igényes-igénytelen.
ÉNEK-ZENE:
 A dalokat önállóan-szívesen-segítséggel-csak csoportban énekli.
 A tanult ritmusértékeket jól alkalmazza-pontatlanul alkalmazza-nem ismeri.
 Dalos játékokban szívesen – vonakodva vesz részt.
VIZUÁLIS KULTÚRA
 A festés-rajzolás iránti érdeklődése kiemelkedő-megfelelő-mérsékelt.
 Munkáin változatosan-sajátosan-visszafogottan használja a színeket.
 Eszközhasználata kiemelkedő-jó-megfelelő-bátortalan.
 A rajzfelületet megfelelően-bátortalanul-aránytalanul használja.
 Kreativitása tele van ötlettel-inkább az utasításokat követi.
ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT:
 Órai tevékenysége érdeklődő-biztatásra aktív-változó-passzív-rendbontó.
 A tanult anyagokat, megmunkálási módjukat jól-megfelelően-felszínesen ismeri.
 Kézügyessége kiemelkedő-jó-megfelelő-fejlesztésre szorul.
 Munkadarabjai igényesek-megfelelőek-gyakran pontatlanok.
 Az eszközöket jól-biztonságosan-megfelelően-bátortalanul használja.
TESTNEVELÉS (TÁNC):
 Órai tevékenysége aktív-biztatásra aktív-változó-passzív-rendbontó.
 Mozgása harmonikus-megfelelő-fejlesztésre szorul.
 Csapatjátékban együttműködően-közömbösen-nem szívesen vesz részt.
 A gyakorlatokat könnyen-kevés segítséggel-sok segít.-gel sajátítja el

149

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA


Labdakezelése kiemelkedő-biztos-megfelelő-bizonytalan.

A tantervi követelményeket (kiválóan, jól)
felzárkóztatásra szorul)
Dicséretben részesül:

XI.1.5.

teljesítette. (A tantervi követelmények alapján

A 2. osztályosok negyedéves szöveges értékelése

MAGATARTÁS:
 Társaival: barátságos – együttműködő – közömbös - gyakran kerül konfliktusba – segítőkész
- nem segítőkész
 Közösségében: aktív – passzív – zárkózott – kezdeményező – hátráltató -konfliktust okozó
 Felnőttekhez: udvarias – tisztelettudó – közvetlen – tartózkodó – bizalmatlan –tiszteletlen
SZORGALOM:
 Munkáját: önállóan - kevés segítséggel - kizárólag segítséggel végzi
 Probléma esetén: segítséget kér - nem kér segítséget
 A közösségi munkát: ötletekkel segíti - utasításra teljesíti - gyakran hátráltatja
 Tanulmányi feladatainak teljesítése: pontos, hiánytalan – ritkán hiányos – gyakran hiányos
 Tanítási órákon: figyel – nem figyel – sokat jelentkezik – mással foglalkozik – a többiekkel
együtt halad – a többiektől gyakran lemarad
MAGYAR NYELV:
Írás
 Vonalvezetése, írásmozgása: biztos – bizonytalan
 Füzetvezetése: tiszta – áttekinthető – rendezett – rendezetlen
 Betűalakítása, betűkapcsolása: szabályos – szabálytalan – szép – nehezen olvasható
 Írásának tempója: lendületes – lassú – kapkodó
 Helyesírása: kiváló – megfelelő – gyakran tévesztő
MAGYAR IRODALOM:
Beszéd
 Tiszta, érthető – a .……….hang/ok képzése bizonytalan, a ………hang/ok képzése hibás
 Szókincse: gazdag – életkorának megfelelő – hiányos
 Szóbeli kifejezőkészsége: kiváló – korosztályának megfelelő – korosztályáénál szerényebb
 Összefüggő beszédre önállóan: képes – nem képes
Olvasás
 Olvasás iránti érdeklődése: élénk – mérsékelt –közömbös
 Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget hangosan: hibátlanul – kevés hibával – jól
hallhatóan – halkan – érthetően – alig érthetően –élőbeszéd közeli tempóban – lassan –
írásjelek figyelembevételével – írásjelek figyelembevétele nélkül olvassa.
 Az olvasott szöveg tartalmát: pontosan – pontatlanul – csak segítséggel – segítséggel sem
tudja felidézni
 Az olvasott szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban: egyedül – segítséggel – segítséggel
sem oldja meg
MATEMATIKA:
 Számfogalma a százas számkörben: kialakult – biztos – kialakulatlan
 A mennyiségekkel kapcsolatos feladatok (mérés, összehasonlítás, mértékváltás) elvégzése:
hibátlan – bizonytalan – pontatlan – eredménytelen
 A két alapműveletet: önállóan – kevés segítséggel – sok segítséggel tudja elvégezni
 Az összetett szám- és szöveges feladatokat: eszköz nélkül – eszközzel – hibátlanul – hibásan
– önállóan – segítséggel oldja meg
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A síkidomok, testek felismerése, előállítása, tulajdonságaik megállapítása: biztos –
bizonytalan – segítség nélkül sikertelen
Fejszámolásban: gyors – lassú – pontos – pontatlan

KÖRNYEZETISMERET:
 Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága: kiváló – megfelelő – hiányos
 Megfigyelései: pontosak – felületesek – pontatlanok
 Az összefüggések felismerésében: önálló – bizonytalan – segítségre szorul
 A gyalogos közlekedés elemi szabályait: ismeri – nem ismeri – alkalmazza – nem alkalmazza
ÉNEK-ZENE:
 Ritmikai készsége: fejlett – megfelelő – kialakulóban lévő
 Zenei hallása: kiváló – jó – fejlődő – bizonytalan
 A közös éneklésben, dalos játékokban: szívesen – vonakodva vesz részt.
VIZUÁLIS KULTÚRA
 A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységek iránt érdeklődése: élénk – mérsékelt –
közömbös
 Munkájára: önállóság – ötletszerűség – segítségvárás jellemző
 Színhasználata: bátor – változatos – egyhangú
 Fantáziája, kifejezésmódja: színes – színtelen – változatos – egyhangú – egyéni – fejletlen
ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT:
 Anyag- és eszközismerete: alapos – megfelelő – hiányos
 Az eszközökkel és az anyagokkal: ügyesen – biztonságosan – bizonytalanul bánik
 Munkái: szépek – igényesek – pontosak – gyakran pontatlanok
 Kézügyessége: kiváló – jó – korának megfelelő – koránál fejlettebb
TESTNEVELÉS (TÁNC):
 Az órákon, foglalkozásokon: aktív – együttműködő – közömbös – erőszakos
 Erőnléte, állóképessége: kiváló – korának megfelelő – csak kis terhelést bír
 A szabályokat: önként, pontosan – csak utasításra – ritkán utasításra sem tartja be
 Mozgása: harmonikus – összerendezett – összerendezetlen – bizonytalan
 Különösen ügyes:
ANGOL:
 Beszédkészsége: folyamatos-jó-bizonytalan-gyenge.
 Szókincse: gazdag- jó-megfelelő- hiányos.
 Hallott szöveget jól- ismétlés után- segítséggel- nehezen érti meg.
 Kiejtése, hanglejtése: kiváló-megfelelő-kissé pontatlan-hibás.
 Az órán: aktív – félénk – passzív
ETIKA / HIT – ÉS ERKÖLCSTAN:
 A tanuló részvétele az órai munkában: aktív – együttműködő – részben együttműködő –
elutasító
 A tanult témák iránt: érdeklődő, képes alkalmazni azokat – általában érdeklődő, részben
alkalmazza azokat – nem érdeklődő
A
tantárgyból dicséretes teljesítményt nyújtott.
A következő negyed évben
tantárgyból fokozott segítséget igényel.
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XI.1.6.

A 2. osztályosok féléves szöveges értékelése

MAGATARTÁS:
 Társas kapcsolataiban: segítőkész-barátságos-együttműködő-türelmes-közömböstürelmetlen-durva
 Felnőttekhez való viszonyában: együttműködő-udvarias-segítőkész-viselkedése gyakran
kifogásolható
 Tanórán: aktív-fegyelmezett-együttműködő-passzív-fegyelmezetlen-rendbontó
 Tanórán kívül: fegyelmezett-együttműködő- fegyelmezetlen-rendbontó
SZORGALOM:
 Tanuláshoz való viszonya aktív-érdeklődő-kötelességtudó-felületes-érdektelen-hanyag
 A tanulásban önálló -kitartó -gyakran szorul segítségre-önállótlan
 Munkája csoportban aktív-kezdeményező-kreatív-együttműködő-segítőkész-passzív-hárítóhátráltató
 Házi feladatait elkészíti-alkalmanként elfelejti-gyakran nem készíti el
 Felszerelése hiánytalan-néha hiányos-gyakran hiányos
MAGYAR NYELV:
Írása:
 Írásképe igényes-kevésbé igényes-igénytelen
 Írástempója lendületes-megfelelő-lassú
 Füzetvezetése rendezett-kevésbé rendezett-rendezetlen
Nyelvtani, helyesírási ismeretek
 Betűrendbe sorolni önállóan-segítséggel-segítséggel sem tud
 Szavakról tanult ismeretei biztosak-kevésbé biztosak-bizonytalanok
 Mondatokról tanult ismeretei: biztosak-kevésbé biztosak-pontatlanok
 Másolás után döntően hibátlanul-kevés hibával-sok hibával ír
 Tollbamondás után döntően hibátlanul-kevés hibával-sok hibával ír
 Gyakori hibái: ............................................................ ......................................
MAGYAR IRODALOM:
Irodalom:
 Hangképzése pontos-javítást igénylő
 Beszéde: tiszta-érthető-nehezen érthető
 Beszédtempója folyamatos-megfelelő-lassú-hadaró-akadozó
 Hangereje megfelelő-halk-harsány
 Memoritert kifejezően-pontosan-kevés hibával-pontatlanul ad elő
 A hallott szöveget önállóan megérti-segítséggel érti meg-nem érti meg
 Szókincse gazdag-korosztályának megfelelő-hiányos
 Szóbeli kifejezőkészsége választékos-jó-nehézkes
 Kérdések, utasítások megértése pontos-megfelelő-pontatlan
 Válaszadása pontos-nehézkes-pontatlan
Olvasás:
 Hangos olvasása folyamatos-szótagoló-betűző
 Szövegértése pontos-megfelelő-bizonytalan-hibás
ANGOL:
 Beszédkészsége: folyamatos-jó-bizonytalan-gyenge.
 Szókincse: gazdag- jó-megfelelő- hiányos
 Hallott szöveget jól- ismétlés után- segítséggel- nehezen érti meg.
 Kiejtése, hanglejtése: kiváló-megfelelő-kissé pontatlan-hibás.
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Az órán: aktív – félénk – passzív

ETIKA / HIT – ÉS ERKÖLCSTAN:
 A tanuló részvétele az órai munkában: aktív, együttműködő - részben együttműködő-elutasító
 A tanult témák iránt: érdeklődő, képes alkalmazni azokat - általában érdeklődő, részben
alkalmazza azokat-nem érdeklődő
MATEMATIKA:
 Számfogalma kialakult-kevésbé kialakult-kialakulatlan
 A relációkat felismeri-segítséggel ismeri fel-nem ismeri fel
 Összeadásokat hibátlanul-kevés hibával-sok hibával old meg
 Kivonásokat hibátlanul-kevés hibával-sok hibával old meg
 Becslése biztos-kevésbé biztos-bizonytalan
 A sorozatok szabályát önállóan felismeri, folytatja-nem ismeri fel
 Adott szabályú sorozatot önállóan-segítséggel-nem folytat
 Mérésekben biztos-kevésbé biztos-bizonytalan
 Mértékegységek átváltásában biztos-megfelelő-bizonytalan-gyenge
 Geometriai ismeretekben kiemelkedő-megfelelő-bizonytalan-gyenge
 Szöveges feladatokat önállóan-megfelelően-bizonytalanul-sok hibával old meg
 Logikai gondolkodása kiváló-jó-megfelelő-gyenge
 Önellenőrzése kifogástalan-jó-elfogadható-pontatlan-kialakulatlan
KÖRNYEZETISMERET:
 A természet jelenségei iránt érdeklődő-érdeklődése felkelthető-nem mutat érdeklődést
 Tájékozottsága átlagon felüli-korának megfelelő-hiányos
 Megfigyelései pontosak-felületesek-pontatlanok
 Tapasztalatairól önállóan-kérdések segítségével számol be
 Az összefüggéseket felismeri-segítséggel ismeri fel-nehezen ismeri fel
 Szokásrendje kialakult-kialakulatlan
ÉNEK-ZENE:
 A dalokat önállóan-szívesen-segítséggel-csak csoportban énekli
 A tanult ritmusértékeket jól alkalmazza-pontatlanul alkalmazza-nem ismeri
 A tanult dalok dallamát, szövegét jól-pontatlanul-nem ismeri
 Zenehallgatás során csendben figyel a zeneműre-megfogalmazza észrevételeit-az ismert
hangszereket megnevezi
VIZUÁLIS KULTÚRA
 A festés-rajzolás iránti érdeklődése kiemelkedő-megfelelő-mérsékelt
 Munkáin változatosan-sajátosan-visszafogottan használja a színeket
 Eszközhasználata kiemelkedő-jó-megfelelő-bátortalan
 A rajzfelületet megfelelően-bátortalanul-aránytalanul használja

Kreativitása tele van ötlettel-inkább az utasításokat követi

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT:
 Órai tevékenysége érdeklődő-bíztatásra aktív-változó-passzív-rendbontó
 A tanult anyagokat, megmunkálásukat jól-megfelelően-felszínesen ismeri
 Kézügyessége kiemelkedő-jó-megfelelő-fejlesztésre szorul
 Munkadarabjai igényesek-megfelelőek-gyakran pontatlanok
 Az eszközöket jól-biztonságosan-megfelelően-bátortalanul használja
TESTNEVELÉS (TÁNC):
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Órai tevékenysége aktív-bíztatásra aktív-változó-passzív-rendbontó
Mozgása harmonikus-megfelelő-fejlesztésre szorul
A csapatjátékokban együttműködő-közömbös-nem szívesen vesz részt
A gyakorlatokat könnyen-kevés segítséggel - sok segítséggel sajátítja el
Labdakezelése biztos-megfelelő-bizonytalan

Kiemelkedő eredményt ért el: ................................................
Fejlesztésre szorul ..................................................................

XI.2. Boldog iskola

XI.2.1.

Boldogságprogram iskolánkban

Iskolánk, a Virányos Általános Iskola a 2017/18-as tanév végén megpályázta Boldog Iskola
címet.
A sikeres pályázat egyik feltétele a Boldogságprogram/Boldog Iskola program megjelenítése
pedagógiai programunkban, a másik feltétele boldogságórák tartása legalább egy osztályban,
mely feltételeknek iskolánk eleget tesz.
A
program a pozitív pszichológia alapelveire építve nyújt segítséget ötleteivel és
módszertanilag a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára, így
boldogabb, kitartóbb, tanulásban is eredményesebb gyermekek kerülhetnek ki az iskola falai
közül. Mindezek ismeretében döntött intézményünk Boldog Iskolákhoz való csatlakozás
mellett, mivel iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési célokkal,
gondolatokkal a boldogságprogramban leírtak erősen összecsengenek.
A
Programot Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával a Boldogság
Intézet szakmai csapata dolgozta ki, mely a diákok boldogságra való tanítását célozza meg.
Számos vizsgálat igazolja, hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, erősítik
önbizalmukat, ezáltal a gyerekek kiegyensúlyozottabbá válnak és javul az iskolai
teljesítményük is. A Boldogságórák tapasztalataiból születtek meg azok a kézikönyvek és
munkafüzetek, melyeket mi is használni kívánunk.

XI.2.2.

Boldogságórák célja

A Boldogságórák célja nem a problémamentes életmodell állítása a fiatalok elé, hanem az,
hogy útmutatót adjon nekik arra, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek
legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőivel
ismerkedhessenek meg.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra
ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. A témakörök a következők:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Boldogságfokozó hála
Optimizmus gyakorlása
Kapcsolatok ápolása
Boldogító jócselekedetek
Célok kitűzése és elérése
Megküzdési stratégiák
Apró örömök élvezete
Megbocsátás
Testmozgás
Fenntartható boldogság

Fontosnak tartjuk az értelmi nevelésen túl a gyerekek lelki nevelését, s hogy az
álalunk nevelt gyerekek olyan technikákat, megküzdési stratégiákat sajátíthassanak el, melyek
segítséget adhatnak a mindennapi élet problémás helyzeteiben.
Ezzel a technikával is bővíteni kívánjuk a problémás gyerekek nevelésének módszertani
palettáját.
Hiszünk abban, hogy
a pozitív megerősítés kihat a gyermek önismeretének egészséges fejlődésére, teljesítményére,
eredményeire és kapcsolataira. Minimum havi egy óra megtartása és egy feladat elvégzése
mellett igyekszünk bizonyos órák témáihoz az év során folyamatosan beépítve elsajátíttatni az
arra vállalkozó csoportban a boldogságfokozó technikát, hogy az minél jobban beépülhessen a
gyerekek szokásrendszerébe. Egy téma feldolgozása egy hónap alatt történik, hogy kellő idő
legyen az elmélyülésre és tapasztalatszerzésre.
A feladatok vidámak, játékosak, kreatívak,
melyek gyakorlati úton fejlesztik az optimista gondolkodást tapasztalati tanulás útján.

XII. Helyi tantervek

155

