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A pedagógiai program törvényi háttere 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 26. §-a szerint: A nevelő és oktató munka az 

óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot 

a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendel-

kezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 

egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

 

Törvények 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, for-

galmazásának egyes szabályairól 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

Kormányrendeletek 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásá-

ról 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátá-

sáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegy-

zék módosításának eljárásrendjéről 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
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13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével 

összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtá-

sáról 

 

Miniszteri rendeletek 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közneve-

lési intézmények névhasználatáról 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
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Küldetésnyilatkozat  
 

„Az idő titokban repül el és mindenkit becsap.  

Semmi sem múlik gyorsabban, mint az évek,  

ám aki erényt vet, az hírnevet arat.” 

Leonardo da Vinci 

 

 

Az intézmény pedagógiai tevékenysége középpontjában az emberközpontú nevelés áll. 

Arra törekszünk, hogy az iskolánkban megszerzett tudás biztos alapja lehessen bármilyen irányú 

tudományos vagy szakmai képzésnek. Az egyes tantárgyak tanításával olyan sokoldalú, kreatív, 

produktív gondolkodásmód kialakítására törekszünk, amely képessé teszi diákjainkat bármilyen 

probléma megoldására. 

Pedagógiai munkánk alapja, hogy jó értelemben vett becsvágyó embereket neveljünk, akik - az eu-

rópai polgári értékeket befogadva - céljaikat összhangba tudják hozni képességükkel, valamint a 

demokratikus társadalom érdekeivel. 

Az oktatás és  nevelés terén kiemelt célunk, hogy tanulóink továbbfejleszthető és piacképes tudás 

megszerzésére törekedjenek, kialakuljon bennük az önművelés igénye. 

Rendelkezzenek realis énképpel, mely tantárgyak magas szintű elsajátítása mellett a pályaválasztás 

egyik garanciája. 

Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra és a környezettudatosságra való nevelést.  

Vállaljuk a szociokulturális hátránnyal érkezők, tanulási nehézségekkel küzdők beiskolázását, fej-

lesztését is.  

Az iskola innovatív szemléletével hozzá kíván járulni az oktatási rendszer megújításához.  

  



NEVELÉSI PROGRAM 
 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

Pedagógiai Programunkat a Nemzeti Alaptanterv elvei határozzák meg.  

Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közös-

ségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre 

történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az er-

kölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek 

különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, 

tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megala-

pozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttér-

zés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az 

elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át 

intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállá-

sukat a munka világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles 

magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkás-

ságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenysége-

ket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, meg-

becsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, 

hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság 

tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az 

ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári rész-

vétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó 



között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betar-

tása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jel-

lemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a 

közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakul-

túra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajá-

títását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési 

eljárások. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 

fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló ked-

vező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifeje-

zésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé 

váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az em-

pátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folya-

matban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazda-

godjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a 

saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önis-

meret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, 

az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező za-

varok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési 

intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közös-

ségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak 

a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konflik-

tusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megélésé-

hez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 



mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk meg-

óvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a 

családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a 

szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok fel-

ismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a 

káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a 

hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás 

kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a cso-

portoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és 

fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -

megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a ter-

mészetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és fe-

lelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet 

ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a 

környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy 

a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, vál-

ságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, 

sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyúj-

tania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, ame-

lyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, 

valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kap-

csolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 



A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nem-

zetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézmények-

ről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, 

a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú 

távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alap-

ismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek 

és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új 

és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállító-

dás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és 

a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos ala-

kítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és 

a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők 

jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdek-

lődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáfé-

résével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet 

módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az 

előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működ-

hetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint pél-

dául szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új hely-

zetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás 

tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesít-

ményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő-oktatómunka áll. Arra törekszünk, 

hogy a diákok alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és 



tágabb környezetükben. Általános célunk, hogy tanulóink képesek legyenek felelősségteljesen gon-

dolkodni, tisztelettel legyenek mások iránt, legyenek elkötelezettek és keményen dolgozzanak, ta-

nuljanak. 

A tanítás során figyelembe vesszük a NAT által meghatározott általános kompetenciákat. 

Ezek a következők:  

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A fenti kompetenciák fejlesztése minden pedagógus feladata.  

 

Az iskolánkban tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt 

pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni:  

 az egyenrangúság elve: A tanuló teljes jogú résztvevője a pedagógiai folyamatnak. Pedagó-

gus és diák közösen, egyenlő félként vesz részt benne, tiszteletben tartva egymás személyi-

ségét. A tanáré a vezető szerep, segítő-tanácsadó, tudásközvetítő feladata van. Bizalom, to-

lerancia, humánum, megértés, tisztelet jellemzi a kapcsolatot.  

 a felelősség elve: A pedagógusok felelősek tanítványaiknak a tőlük telhető legmagasabb 

szintű oktatásért és neveléséért. Példamutató magatartásukkal, a gyerekek döntésekbe való 

bevonásával a felelősségtudatot átadják a tanulóknak, megértetve velük, hogy vállalniuk kell 

tetteik következményeit.  

 a következetesség elve: Megvalósul a tantestület oktató és nevelő munkájában, partnerekkel 

való kapcsolatában. Tevékenységeinket ugyanazok az elvárások jellemzik: igényesség, ha-

tározott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, a Házirend betartása és betarta-

tása, a teljesítmények folyamatos és azonos mércével való mérése  

 az esélyegyenlőség biztosításának elve: Minden gyerek pozitív tulajdonságait emeljük ki. 

Személyes törődéssel, méltányossággal, igazságossággal, küzdeni tudásuk felkeltésével 

megakadályozzuk a hátrányos helyzetűek leszakadását, segítjük szociális helyzetükből 

adódó hátrányaik csökkenését.  



 a motiváció elve: Felkeltjük tanulóinkban a megismerési, felfedezési vágyat, hogy örömmel, 

kedvvel jussanak el az ismeretekig. Pedagógusaink olyan új tanulási lehetőségeket ajánla-

nak, változatos szervezési megoldásokat alkalmaznak, amelyek fokozzák a gyerekek aktivi-

tását, olyan módszerek birtokában vannak, amelyekkel pozitív attitűdöt alakítanak ki, pozi-

tív érzelmeket keltenek bennük. Így kreatív, alkotó tagjaivá válhatnak egy – egy közösség-

nek.  

 a tanulók mindenekfelett álló érdekének elve:  

o maradéktalanul betartjuk a gyermeki jogokat tartalmazó törvényeket 

o megfelelő színvonalon aránytalan terhek nélkül biztosítjuk a szolgáltatások igénybe-

vételének lehetőségét,  

o segítjük képességeik, tehetségük kibontakoztatását, személyiségfejlődésüket,  

o lehetőséget biztosítunk ismereteik folyamatos bővítésére, korszerűsítésére  

o ügyeikben méltányosan, humánusan, a többi tanuló érdekeit is mérlegelve, járunk el 

úgy, hogy a legkedvezőbb döntés szülessen 

o személyiségi jogaikat tiszteletben tartjuk  

 az azonos életkorú gyerekek különbözőségének elve: Kellő toleranciával vesszük figye-

lembe a gyerekek eltérő egyéni képességeit, sajátosságait, megismerjük személyiségüket. 

Méltányoljuk az intelligenciájuk különbözőségét, megfelelve ezzel a gyerekek, családok és 

a társadalmi elvárások különbözőségének. Ehhez kellő tájékozottsággal kell rendelkeznünk 

pszichológiai és pedagógiai tekintetben is. Gondot fordítunk a különleges bánásmódot 

igénylő tanulókra, sajátos tanulásszervezéssel, egyéni fejlesztéssel segítjük őket. Változatos 

pedagógiai és pszichológiai módszerek birtokában megoldjuk, hogy leküzdjék tanulási és 

beilleszkedési nehézségeiket, segítjük a kiemelkedő teljesítmények felszínre hozását. Arra 

törekszünk, hogy a különbözőség tisztelete a gyerekekben is kialakuljon, így akadályozva 

meg a kirekesztést. A pedagógus a tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák alapján 

segíteni tudó különböző szakemberekkel együtt (gyógypedagógus, gyógytestnevelő, iskola-

pszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó pedagógus, gyer-

mekvédelmi jelzőrendszer szakembere) kialakított foglalkozások keretében, valamint a szü-

lők és a tanuló folyamatos bevonásával, a pedagógiai tevékenység részeként elismert kon-

zultációs tevékenységet folytatva végzi pedagógiai munkáját. 

 

  



 

Didaktikai alapelveink:  

 

Figyelembe vesszük a NAT-ban megfogalmazott alapelveket: 

 

 Az aktív, öntevékeny tanulás elve:  

o a tanulónak a tanulási tevékenységekben aktív részvételét szorgalmazzuk  

o Pedagógiai munkánk során a megismerési, felfedezési vágy felkeltésével, új 

módszerekkel biztosítjuk tanítványaink számára a saját tapasztalatok, önálló is-

meretek megszerzését, értelmezését. Ehhez használható eljárásokat javaslunk, 

segítjük saját tanulási stratégiák kiépítését, amelyekkel önművelésre is képessé 

válhatnak. Ezt megköveteli a kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az 

információáradat. Helyes önértékelésük kialakításával el tudják dönteni, meddig 

terjednek képességeik. Szabad mozgásteret adunk kreativitásuknak. Önszervezői 

és vezetői feladatokat is kapnak. Egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek 

és adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat képezünk.  

o olyan tanulói kompetenciákat fejlesztünk, amelyek lehetővé teszik az ismeretek-

nek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását 

o ki kell használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált 

egyéni munka adta lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett 

felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást.  

o a tanulási eredmények elérését segítik elő: 

 minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyfor-

mán hozzáférhető tanulási környezet,  

 a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához rugalmasan és 

gyorsan átalakítható, az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni 

szükségleteihez illeszkedő osztálytermi berendezések,  

 IKT és digitális eszközök (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), 

internetkapcsolat és prezentációs eszközök igénybe vétele,  

  hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárakhoz való hozzáférés 

biztosítása 

 a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölés, 



  többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, 

  fejlesztő, tanulást támogató értékelés. 

 egyéni rétegmunka, adaptált szövegváltozatok felhasználása.  

 a hátránykompenzáció elve során az alábbi elvek érvényesülnek:  

o az együttnevelés során a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése 

o a hátránykompenzáció biztosítása érdekében (SNI, BTMN, HH, HHH) a tanuló 

szükségleteihez, képességeihez, készségeihez illeszkedő módszertani eljárások 

(eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a 

gyógypedagógus módszertani iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési 

terv készítése és rendszeres ellenőrzése 

o  az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszol-

gálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények, valamint az 

utazó gyógypedagógiai hálózatok működtetésére kijelölt intézmények és más 

szakemberek szolgáltatásainak igénybevétele 

o a tehetséges tanulók tekintetében a tanulási fókuszt és az érdeklődést a megfele-

lően motiváló feladatokkal lehet fenntartani.  

o a tanulás egyéni lehetőségeinek és a személyre szabott nevelés-oktatás biztosí-

tása 

o a hátrányok hatásainak, csökkentése, optimális esetben ezek kiküszöbölés Ezek 

közül kiemelten fontos a családi és településszerkezeti hátrányokból eredő, az 

eltérő kulturális és nyelvi elsajátítási lehetőségekhez köthető, valamint a külön-

leges bánásmódot igénylő tanulókhoz illeszkedő fejlesztő tevékenység. 

 digitális technológiával támogatott oktatási módszerek alkalmazásának elve  

o Olyan tanulási folyamatra adnak lehetőséget, amely nemcsak a pedagógus-diák 

együttműködést, hanem a hagyományos tanulási folyamatot is jelentősen meg-

változtathatja, új típusú szerepben jelenik meg a folyamatban mind a tanuló, 

mind a pedagógus.  

 a komplexitás elve:  

o A nevelés és oktatás során számolunk a biológiai, fiziológiai, pszichikai és tár-

sadalmi törvényszerűségek hatásaival. Úgy és olyan jártasságokat közvetítünk 

(emberről, társadalomról, művészetekről, tudományokról, természetről), ame-

lyek megalapozzák a tanulók műveltségét.  



o Az iskolán kívül és az oktatásban szerzett ismeretekkel, a tantárgyak egymáshoz 

kapcsolódásával kamatoztatható tudást igyekszünk nyújtani.  

o A pedagógus lehetővé teszi iskolán kívüli szakemberek bevonását, valamint a 

külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználását (könyvtár, mú-

zeum, levéltár, színház, koncert).  

o A pedagógus együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, 

hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus 

hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, 

iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcso-

lódó tartalmainak integrálására.  

o Teamtanítás során több tantárgy ismereteit integráló témákat dolgozunk fel kö-

zös tanítás keretében. A teamtanítás az együttnevelést megvalósító iskolában a 

tanulót tanító pedagógus és a gyógypedagógus közösen tervezett tanulási-tanítási 

programjára, a közös tanításra, valamint az e tevékenységet követő közös érté-

kelésre épül. 

 a koncentráció elve: Az ismeretek minél szélesebb összefüggéseiben adjuk át, bevonva a 

tanulók tájékozottságát, mindennapos tapasztalatait. Az egyes tartárgyak témáinak közös 

vonásai, tananyagtartalmai, a tantárgycsoportok között összefüggéseket kerestetünk,  meg-

értetünk. Rávilágítunk a különböző tudományágak összefüggéseire. 

 a fokozatosság elve: Az új ismereteket megfelelő ütemezéssel vezetjük be, követjük a tan-

anyag részeinek belső logikáját. A tananyagot, a módszereket a nehézségi szinteket mérle-

gelve optimálisan választjuk meg: a könnyebbtől a nehezebb, az egyszerűtől az összetett felé 

haladunk, fokozatosan eljuttatva tanulóinkat a tudásig. A fokozatossággal hozzájárulunk az 

új helyzetekhez való könnyebb alkalmazkodáshoz, a változások elfogadásához.  

 a rendszeresség elve: Tanításunk menetében, módjában, a tanítási egységekben , az ellenőr-

zésben, értékelésben és az iskolai élet minden területén szem előtt tartjuk a rendszerességet. 

Egy kiforrott, tanulók által is jól ismert rendet alakítunk ki a tanulási órák menetében és az 

iskolai szokásokban, amellyel stabilitást, kiszámíthatóságot eredményezünk, növeljük biz-

tonságérzetüket.  

 a konkrétumok és absztrakciók egységének elve: Minél több érzékszervvel szereztetünk ta-

pasztalatokat a fizikai valóságról. Szemléltetéssel rögzítjük a fogalmakat a valóság tárgyai-

hoz. Minden lehetőt bemutatunk (modell, makett, film, fénykép stb.), hiszen az absztrakció 



alapja a sokszínű konkrétum. Mindig a konkrétumból, az érzékletesből indulunk el, és jutunk 

el az absztraktig.  

 a tudatosság, tudományosság és szakszerűség elve: Csak tudományosan megalapozott igaz-

ságokat tanítunk, pontos, szakmai követelményeknek megfelelő közlésmóddal. A külön-

böző tantárgyak anyagánál figyelembe vesszük az adott szaktudomány eredményeit, azokat 

hitelesen közvetítjük. Pontos, világos, tiszta fogalmakat tanítunk. A szakmai precizitás nem 

mehet az érthetőség rovására. Tudatosan alapozzuk meg az ismereteket, tudjuk honnan hova 

akarjuk eljuttatni a gyerekeket. 

 az életkori sajátosságok figyelembe vételének elve: A tananyag kiválasztásánál, sorrendisé-

gének meghatározásánál, a különböző módszerek alkalmazásánál, az ellenőrzésnél figye-

lembe vesszük tanulóink életkori sajátosságait. Biztosítjuk az ehhez, mért fejlődésüket, a 

megfelelő alapismeretek elsajátítását. Nem állítjuk se túl magasra, se túl alacsonyra a mér-

cét, ez gátolná az eredményességet – ebben a terhelhetőségük helyes megállapítása segít. 

Figyelembe vesszük értelmi, érzelmi, pszichikai, szociális fejlettségüket.  

 a szakmai önállóság elve: Munkánkat a jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, belső 

szabályzatok határozzák meg, amelyek mindenki számára kötelezőek. A kitűzött célok el-

éréséhez vezető utat a pedagógusok saját maguk jelölik ki: mentalitásuknak, gondolkodás-

módjuknak, képzettségüknek megfelelően – ez jelenti iskolánk sokszínűségét is. Minden 

pedagógus olyan módszereket választ, amelyekkel a legjobb eredményt tudja elérni. A mi-

nőségi munkavégzés alapvető elvárás, amelynek szakmai szabadságuk megtartásával a pe-

dagógusok megfelelnek.  

 

Erkölcsi alapelvek:  

 

 az anyanyelven való tanulás joga: Tanulóink magyar állampolgárok, minden tantárgy taní-

tása az idegen nyelvek kivételével magyar nyelven történik.  

 az erkölcsösségre nevelés elve: Pedagógusaink egyéni és testületi magatartása tükrözi azt a 

közösségi értékrendet, amire a tanulókat is nevelni akarjuk. Felismertetjük velük a jó és a 

rossz, az igaz és hamis, értékes és értéktelen között különbséget. Erősítjük bennük az alap-

vető erkölcsi normákat (segítőkészség, felelősségtudat, szolidaritás, tolerancia, megbízható-

ság, közösségi érzés, fejlődési igény, az ember tisztelete stb).  



 hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve: Tanulóinkat a nevelés – oktatás során semmi-

lyen módon nem hozzuk hátrányos helyzetbe, nem különböztetjük meg őket semmilyen 

szempontból sem. Elutasítjuk a társadalmi kirekesztettség minden formáját, valljuk az 

egyenlő bánásmód elvét.  

 

Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére a tanulmányi munkájában és éle-

tének egyéb problémáiban.  

Törekszünk az emberek közötti érintkezés elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. 

Célunk a reális önismeret és életszemlélet kialakítását, mert ez a feltétele  a megfelelő továbbtanu-

lási irány megválasztásának, illetve a pályaválasztásnak  

 

Értékek 

 

Értékrendszerünk emberközpontúságon alapul, a humánum pedagógiáját valljuk, mely emberből 

kiinduló és emberléptékű. Tartalmi megvalósítása a jellemnevelés.  

Nevelési tevékenységünkben az emberi kultúra általános alapértékei döntő jelentőségűek.  

Munkánkban az vezérel, hogy a fontosnak tartott általános emberi értékeket tartalommal töltsük 

meg, és diákjaink életében meghatározóvá tegyük.  

Ezek az értékek a következők:  

 Az élet védelme. 

  A természet és a közvetlen környezet óvó- gondoskodó szeretete.  

 Az emberi és politikai szabadságjogok tisztelete. 

 A szeretet és az összetartozás értéke.  

 A közösségi életet szabályozó erkölcsi értékek: egyéni és közösségi érdek összhangja, har-

mónia, biztonságérzet, becsületesség, őszinteség, igazság és igazságosság.  

 Az egyéni értékek, a belső törvényszerűségek érvényesítése (Az önismeret, az önfegyelem 

az önértékelés összhangja az önnevelés képességének kialakítása érdekében, a helyes ítélő-

képesség és dönteni tudás, kitartás, állhatatosság, a kötelesség- és felelősségtudat).  

 A tolerancia erénye (türelem, megértés, az emberi méltóság és az emberi különbözőségek 

tisztelete).  

 A helyes magyarságtudat etikai értékének elfogadtatása. 

 



Nevelési céljaink:  

 Az alábbiakban felsorolt emberi tulajdonságok kialakítása:  

o a világ megismerésének igénye 

o az önképzés igénye.  

o felelősségtudat,  

o igény a folyamatos önművelésre, az önálló tanulás képességeinek kialakítására.  

o kreativitás,  

o megbízhatóság,  

o munkafegyelem,  

o nyitottság, fogékonyság a változásokra,  

o önállóság,  

 A család tisztelete. 

 A diszkrimináció elutasítása.   

 A felelősségvállalás saját sorsuk alakításáért.  

 A kommunikációs készségek fejlesztése. 

 A mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek, kulturált viselkedési normák kialakítása.  

 A szülőföld megismerése, szeretete, megóvása.  

 A tanulók szeressenek iskolába járni és kapják meg annak lehetőségét, hogy képzett felnőtté 

válhassanak. 

 Az egészséges életmódra nevelés. 

 Az egyetemes emberi értékek közvetítése.  

 Az önismeret fejlesztése, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye  

 Szűkebb és tágabb környezetének védelme. 

 

A pedagógusokkal szembeni elvárásaink: 

 

 A problémákat tapintatosan kezeljék.  

 A tantárgyak óravezetését a tanmeneteknek megfelelően végezzék.  

 A tanulók nevelését-oktatását fontosnak tartsák. 

 Egyéniségükkel, példamutatással neveljenek.  

 Felelősséget vállaljanak a rájuk bízott tanulókért, tárgyakért, oktatási eszközökért. 



 Folyamatosan fejlesszék önmagukat.  

 Igyekezzenek tanulóikhoz empátiával, türelemmel viszonyulni. 

 Kollégáikról a szülők és a tanulók előtt tisztelettel beszéljenek.  

 Következetesek, nem részrehajlóak.  

 Kövessék nyomon a szaktudományuk, a pedagógia, az oktatási módszerek fejlődését. 

 Odaadóan végezzék munkájukat, ezzel is példát mutatva.  

 Tiszteletben tartsák diákjaik, a szülők és munkatársaik méltóságát.  

 

A szülőkkel szembeni elvárásaink:  

 

 Figyelemmel kísérjék gyermekeik iskolai magatartását, tanulmányi munkáját.  

 Tartsák a kapcsolatot az iskolával. 

 

Oktatási céljaink:  

 A beiskolázott tanulók érettségihez vagy szakképzettséghez juttatása.  

 A tanulók ismerjék a tanulás helyes és hatékony módszereit.  

 A tanulók ismerjék meg a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kö-

telességeket.  

 A tanulók képességének és érdeklődésének megfelelő végzettség megszerzésére való felké-

szítés.  

 A tanulók szerezzék meg azokat az ismereteket, amelyek birtokában képessé válnak az új 

technológiák alkalmazására, a felnőttképzésbe, felnőttoktatásba, felsőoktatásba való ered-

ményes bekapcsolódásra. 

 Felkészítés a továbbtanulásra. 

 Tanulóink legyenek képesek az egész életen át tartó tanulásra. 

 Legyenek képesek az értő olvasásra, gondolataikat helyesen és szabatosan tudják megfogal-

mazni szóban és írásban. 

 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata a fenti célok elérése.  

 

 



A nevelés és tanulás eszközei és eljárásai 

 

Célok, feladatok A megvalósítás lehetőségei 

A pedagógiai kultúra fejlesztése Külső- és belső továbbképzéseken való részvétel. 

Módszertani tapasztalatcserék rendszeressé tétele 

A nevelési-oktatási eljárások egységesítése A nevelési program egységes megvalósítása, a fo-

lyamatos megvalósítás érdekében rendszeres meg-

beszélések szervezése. 

A pedagógiai munka színvonalának emelése Magas szintű szakmai felkészültség 

Korszerű eszközök beszerzése és azok rendszeres 

használata.  

Szaktárgyi vetélkedők, versenyek rendezése.  

A differenciált jellegű oktatás általánossá tétele. 

Változatos, új oktatási módszerek alkalmazása.  

A felzárkóztatás és a tehetséggondozás biztosítása. 

Időszakos belső teljesítményvizsgálatok végzése és 

elemzése.  

Bemeneti mérés elvégzése.  

A lemorzsolódás csökkentése 

Az iskola és a szülői ház közötti kapcsolat 

megteremtése 

A hagyományos kapcsolattartási lehetőségek meg-

tartása és megszervezése: szülői értekezlet, fogadó-

órás szülői értekezlet, családlátogatás.  

 

Sikerkritériumok 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, 

 ha iskolánk végzős diákjainak legalább hetven százaléka a képzés végén minden tantárgyból 

megfelel a továbbhaladás feltételeinek, 

 ha az intézményünkben tanuló SNI-s, BTMN-s diákok közül minél többen sikeresen el tud-

ják végezni a képzéseket, érettségi vagy komplex szakmai vizsgát tudnak tenni. 

 

 



Általános iskolai oktató-nevelő munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszkö-

zei, eljárásai 

Alapelveink 

Oktató-nevelő munkánk során a személyiségfejlesztés érdekében az alábbi alapelveket tartjuk szem 

előtt:  

Alapelvünk, hogy:  

 A tanulókat az intézménynek fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és önművelésre. 

Ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása.  

 Az intézményben minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak leküz-

désére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van szükség.  

 A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük kibontakoztatá-

sára.  

 Az emberi szuverenitás magába foglalja a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás 

képességét. Ehhez fejlett kommunikációs képességre és viselkedéskultúrára van szükség. Ez 

mind a társadalmi beilleszkedésnek, mind az egyén boldogulásának egyik alapvető feltétele.  

 A megfelelő továbbtanulási irány reális önismeret kialakítását feltételezi.  

 A harmonikus személyiségfejlődés a testi és lelki egészséget egyaránt magába foglalja.  

 Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk 

megismerésének és megóvásának igényét.  

 

Céljaink 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi–erkölcsi értékeknek a 

kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat 

megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.  

Ennek érdekében:  

 Célunk, hogy minden tevékenységünket – az oktatás és a nevelés területén – a gyerekek 

okos szeretete hassa át.  

 Célunk, hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden gyermekben személyi-

ségének saját értékeit.  

 Célunk, hogy a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg mindazokat a kommunikációs 

képességeket is, amelyek segítéségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani 

tudja.  

 A tehetség kibontakoztatása érdekében célunk az önbizalomnak, a versenyszellemnek a ki-

alakítása, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képessé-

get.  

 Célunk, hogy – elsősorban személyes példamutatással – neveljük gyermekeinket toleranci-

ára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.  



 Célunk, hogy lehetőleg minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésé-

nek megfelelő programokat, tevékenységi formákat.  

 Célunk, hogy a nyolcadik osztály elvégzése után minden tanuló továbbtanuljon, az érettségit 

adó intézményekben továbbtanulók aránya érje el legalább a 60%-ot.  

 Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi 

feltételeket, hogy a gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek 

az értelemi és érzelmi fejlődéshez.  

 Célunk a szülőkkel olyan szemléletben együttműködni, hogy az iskola és a szülő egyaránt 

érezze: közösek a céljaink és érdekeink.  

 Célunk az európai kultúra, szellem beépítése az alapműveltségbe.  

 Célunk kialakítani az integrációs nevelésben való gondolkodást és tudatosítani, hogy euró-

pai állampolgárok is vagyunk. 

 

Feladataink  
 

Az oktatás-nevelés feladata, hogy  

 az intézményben együtt élők, dolgozók kapcsolata az egymás tiszteletén, megbecsülésén 

alapuljon,  

 a nevelő, oktató munkát a gyermek tisztelete, szeretete, érzelmi viszonya jellemezze,  

 az egymással szembeni tolerancia jegyében az iskola elfogadja a másságot, az egyéniséget, 

az adottságbeli különbözőséget,  

 a felelősségtudat kiépítése, amely együtt jár a követeléssel,  

 a követelés személyre szabott és fejlesztő legyen,  

 az iskola tartsa tiszteletben az egyén és a közösség szabadságát,  

 a tanulás szervezési eljárásaiban törekszik a - humán és reálműveltségi területek, valamint a 

tárgyi tudás és a kommunikációs készségek egyensúlyára - a gyerekek aktív foglalkoztatá-

sára - gyerekek hazaszeretetének, magyarságtudatának erősítésére  

 a sokszínű tevékenységével biztosítson lehetőséget a tehetségekkel és a tanulásban lemara-

dókkal történő együttes foglalkozásra,  

 - mivel az élet a legfontosabb érték – a testi, lelki egészséges életmódra nevelést kiemelten 

kezelje, hangsúlyozza a környezeti nevelés fontosságát,  

 felvételi elbeszélgetés során vesszük fel tanulóinkat,  

 iskolánk tanulóitól elvárjuk a közösen meghatározott értékek és normák elfogadását. 

 

Eljárások, módszerek  

 

Elvárások a nevelők célmegvalósításához, eszközök, eljárások  

 Legyenek jártasak a tudományokban és a nevelés művészetében,  



 igyekezzenek minél több értéket közvetíteni, egységes követelményrendszert kialakítani,  

 munkájukban legyenek igényesek, pontosak és fegyelmezettek,  

 nevelőmunkájukban a gyermekcentrikusság, tolerancia, egyéni bánásmód és türelem tükrö-

ződjék. Szeressék tanítványaikat.  

 működjenek együtt a szülőkkel és az intézmény kapcsolatrendszerével.  

 

Legfontosabb nevelési tényező:  

 egyéni pedagógiai hitelesség,  

 egészséges életvezetés,  

 életigenlő, konstruktív optimizmus.  

A pedagógiai munka színvonalának emelését a következő tényezőkön keresztül valósíthatjuk 

meg:  

 szilárd, biztos ismeretek nyújtása a tanulóknak,  

 a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása,  

 az önálló ismeretszerzési igényének kialakítása,  

 hatékony tanulási módszerek elsajátítása,  

 a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása,  

 a műveltségbeli különbségek kiegyenlítése.  

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermek sokoldalú személyiség- és képességfej-

lesztése áll.  

Célunk:  

 tiszteletet ébreszteni az emberi értékek – tárgyi, művészeti, erkölcsi – iránt,  

 az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak 

a kialakítása  

A nevelőtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos emelésének útja: nevelési és oktatási témájú 

előadások, továbbképzések szervezése, a legújabb pedagógiai módszerek megismerése, egységes 

nevelési és oktatási eljárások, követelményrendszerek kialakítása. Hagyományaink ápolása, a nem-

zeti kultúra közvetítése. 



Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A köznevelés feladata: 

 a nemzeti műveltség,  

 a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése, 

  az egyetemes kultúra közvetítése, 

  az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése, 

  a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes 

fejlesztése, 

  az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, 

  a közjóra való törekvés megalapozása,  

 a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése 

 a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre nevelés az igazság és az igazságos-

ság, a jó és a szép iránt, 

 a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas 

és testi képességeke fejlesztése. 

 

 Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék 

– a haza felelős polgárává váljék; 

– kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 

– reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

– megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka 

világában; 

– törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

– legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 

illetően; 

– váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

– ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyama-

tokat; 

– tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 



A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak összhangban kell lennie hazánk jogállamiságával, 

az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és 

vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzet-

közi egyezményekkel. 

Fontos a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolása. Kiemelten kezel-

jük a Kárpát-medence, különösen a környező országokban élő magyarság életének megismerését, 

Európához tartozásunk erősítését.  

Iskolánkban a fenti célok mellett az oktatás, a szakképzés és a nevelés teljes összhangjának 

megteremtésére törekszünk, figyelembe véve azt a tényt, hogy a beiskolázott tanulóink nagyon kü-

lönböző színvonalú általános iskolákból érkeznek, és a képességek szempontjából is nagy szóródást 

mutatnak. Célunk a szociokulturális hátrányok csökkentése az iskolánkban megvalósuló tanítási – 

tanulási, nevelési folyamat eredményeképpen. A gyermekcentrikus, humánus iskolai légkör meg-

valósítására törekszünk, mert az nagymértékben elősegíti a képzési célok megvalósítását. Alapvető 

feladatunk, hogy tanulóink a képzés végén a neveltségi szintjükben mutatkozó hiányosságok nagy 

részét pótolva hagyják el iskolánkat.  

Esélyegyenlőség megteremtése  

Az iskolai élet sajátosságaiból adódóan egyik legfontosabb alapelvünk az esélyegyenlőség 

megteremtése iskolánkban, ezt  

 az átjárhatóság lehetőségeinek biztosításával,  

 felzárkóztató programokkal,  

 képesség szerinti differenciálással, 

 objektív értékeléssel,   

 világos követelménytámasztással érjük el.  

 

A kívánt célok elérése során feladatunk a tanulók személyiségének mind teljesebb kibonta-

koztatása. E feladat megvalósítása során számolunk:  

 

 a nevelők személyes példaadásával, felelősségtudatával,  

 a szervezett ismeretközvetítéssel,  

 a szociális és egyéb környezeti tényezőkkel, 

 a szülői - társadalmi háttér támogatásával.  

 a tanulók eltérő szintű adottságaival, 



 a tanulók eltérő ütemű, mértékű fejlődésével,  

 az életkori sajátosságokkal,  

 az iskolai és az iskolán kívüli tanulással,  

 az osztály és iskolai közösség pozitív hatásával,  

 

 

A személyiségfejlesztés feladatai az általános iskolai oktatás- nevelésben 

 

Az intézmény személyiségközpontú iskolának vallja magát, így természetes, hogy működésé-

nek minden területén nagy súlyt fektet a tanulók személyiségének fejlesztésére. Arra törekszik, 

hogy a személyiségfejlesztés az iskolai élet minden mozzanatába beépítve, állandó cél legyen. 

A személyiségfejlesztés megvalósítására sokoldalú lehetőséget biztosít az általános iskolai ok-

tatás-nevelés folyamatában egész napos nevelés. 

Az iskola programja, a tanítók hitvallása az iskola szellemisége elfogadja, természetesnek tartja, 

hogy minden gyerek, fiatal más és más, önálló személyiség. 

Fontos a tanórai keretek között megvalósuló személyiségfejlesztés, a tananyag és a szabadidő- 

tevékenységek által nyújtott lehetőségek kihasználása. 

Emellett elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerése valóban megtörténjék, ne csupán tanul-

mányi eredményeik alapján legyenek információk az adott diákról. Ehhez gyerekek mélyebb 

megismerése szükséges. Teret kell biztosítani a tevékenységek más formáinak, a reggeli beszél-

gető-körök mellett a játéknak, más szabadidő-tevékenységnek is, amelyben bárki lehet eredmé-

nyes és a közösség hasznos tagja. Ennek érzése pozitívan hat a tanulók egész személyiségére, 

erősíti az elfogadást. 

Az iskola fontosnak tartja a diákok reális önismeretének, önértékelésének kialakítását, fejlesz-

tését. A személyiségfejlesztés legfontosabb lépcsője, hogy a tanulók tisztában legyenek saját 

magukkal, tulajdonságaikkal, lehetőségeikkel, és elfogadják azt. Ennek reális ismeretében való-

sulhat meg a személyiségfejlesztés bonyolult feladata. 

A program pedagógusainak értékelő magatartása, az elért eredmények megerősítése, az esetle-

ges hibák korrigálása segíti ezt a folyamatot, mintát nyújt a gyermekek számára. 



Hasznos e célból a szöveges értékelés gyakorlata is, hiszen nem egy érdemjegy formájában mi-

nősít, hanem megfogalmazza az elért eredményeket és a további teendőket is. Fontos a tanulók 

önértékelése is, amikor a félévi és év végi értékelés részeként maguk értékelik saját munkájukat, 

elért eredményeiket. 

Az integrált nevelés, oktatás személyiségfejlesztő hatása nagyon nagy. Az iskola tanulói az is-

kolai élet minden mozzanatában együtt élnek sajátos nevelési igényű társaikkal. Számukra egy-

értelmű a sérült emberek elfogadása, tisztelete. Megtanulják, hogy mindenki felelős a társáért, 

mindenki tud segíteni és szorulhat segítségre. 

Az iskolában folyó képzési irányok, sajátosságok  

Az iskola pedagógiai törekvései a klasszikus humanista szellemű értékek kialakítása, a szemé-

lyiség sokoldalú fejlesztése és a tanulók teljesítményre való ösztönzése határozza meg.  

 

Személyiségfejlesztés  

Iskolánkban olyan pedagógiai munkát szeretnénk végezni, amelyben a tanulók tudásának, ké-

pességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, 

hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység 

számos egyéb fóruma is.  

Nevelési módszereinket az alábbiak szerint válogatjuk meg:  

Elemi tevékenységet irányító nevelési módszerek: 

 tapasztalás, cselekvés (játék, utánzás, azonosulás)  

 szoktatás  

 követelés (célok, feladatok)  

 A tudatosítás nevelési módszerei  

 meggyőzés (erkölcsi tudatosság formálása)  

 jutalmazás, büntetés  

 A tudatos tevékenységet befolyásoló nevelési módszerek  

 akaratnevelés (motivációs rendszer kiépítése)  

 jellemformálás (világnézet formálása)  



Mindezekkel a módszerekkel tanulási folyamatokat irányítunk. A személyiségfejlődés a társa-

dalmi nevelő hatásokkal befolyásolt tanulási folyamatok eredménye. E módszerek tehát tanulási 

módszerek. Milyen diákot szeretnénk tanítani? 

 Legyen nyitott - ha zárkózott, akkor igyekszünk nyitottá tenni (KAP, drámapedagógia, 

önismeret tréning).  

 Legyen eleven - ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani (KAP).  

 Legyen magabiztos - ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni benne 

(KAP).  Legyen kedves - ha rosszkedvű, akkor kedvességgel közeledünk hozzá (KAP, 

pozitív megerősítés).  

 Legyen barátkozó természetű - ha magányos, igyekszünk magányát oldani (KAP, ren-

dezvények, önbizalmat növelő tréninek).  

 Legyen szorgalmas - ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt (KAP).  

 Ha nem az okosság a fő erénye, akkor keresünk benne más értékeket (KAP, differenciált 

foglalkozás).  

 Legyen kitartó (KAP).  

A fenti kritériumoknak ismeretében, az életkori sajátosságnak megfelelően, az alábbiakra fordí-

tunk kiemelt figyelmet, elsősorban az osztályfőnöki órákon, a reggeli beszélgetőkörökön, az 

etika tantárgy keretében valamint az életgyakorlat alprogrami foglalkozások alatt. 

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a tanulók képességének kibontakoztatására, amelynek célja a 

tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a nevelő-oktató munka során. Tevékenységünk alap-

gondolata, hogy a mindennapi munkát multikulturális tartalom töltse meg.  

A nyírbátpri tagintézményünkben a Komplex Alapprogram (továbbiakban KAP) szerint végzik 

a pedagógusok oktató – nevelő munkájukat. 

A Komplex Alapprogramban felépítése:  

Alapelvek, célok, feladatok  

1.Célok:  

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia pre-

venciós célú beavatkozásainak megalapozása.  

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása. 



 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájá-

ruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. 

Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a 

továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét.  

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményező-

készség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzel-

mek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme 

a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 

Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az ön-

álló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.  

 

 

 

2. Alapelvek:  

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy a koherenciát bizto-

sító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok egységes 

rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

 adaptivitás  

 komplexitás  

 közösségiség  

 tanulástámogatás  

 méltányosság  

A Komplex Alapprogram (KAP) 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fej-

lesztést támogató módszereket;  

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási moti-

vációt növelő Komplex Instrukciós Programot;  

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására 

az alprogramok segítségével.  



A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú 

tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók 

aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. En-

nek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az 

együtt tanulás élménye. Feladatok, eljárások, eszközök, módszerek Fejlesztési feladatok Fej-

lesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő elképzelések) 

és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)!  

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak  

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag meny-

nyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják  

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással 

lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.  

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő straté-

giájának kialakításában és megvalósításában  

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák 

légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus 

csak facilitáló szorongásszintet tart fenn.  

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 

belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.  

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.  

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) 

kiépítése  

Kiemelt fejlesztési feladatok  

 énkép, önismeret,  

 európai azonosságtudat  

 hon-és népismeret,  

 egyetemes kultúra,  

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés  

 gazdasági nevelés,  

 környezettudatosság, fenntarthatóság  



 művészeti nevelés,  

 művészeti eszközökkel történő nevelés  

 a tanulás tanítása,  

 testi és lelki egészség,  

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe  

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak  

További feladatok  

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárá-

sok, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.  

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási 

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konk-

rét élmények és tapasztalatok gyűjtésére;  

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigye-

lés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, mo-

dellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.).  

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel.  

 Alkalmazzuk a DFHT (differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban), benne a stá-

tuszkezelő DFHT-KIP módszerét.  

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket!  

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi prob-

lémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.  

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer köz-

ponti eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.  

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.  

 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 

szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív 

méréseket.  

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés.  



 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is viszszajelzést kap a ta-

nuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben 

reálisan képes megoldani.  

A Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök  

A program szakmai anyagai:  

 Nevelési- oktatási program - KAK  

 Tanítási-tanulási stratégia – DFHT  

 Alprogrami koncepciók (5 db.)  

 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.)  

 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.)  

 Óraillusztrációk, példák  

 Foglalkozástervek  

 Tankockák  

További tanulást segítő eszközök  

 Az intelligencia- és kreativitás-fejlesztő egyéni programok.  

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere.  

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivi-

záló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat.  

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 

szélsőséges) alkalmazása.  

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs tech-

nikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok 

tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére.  

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése.  

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.  

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkor-

ban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munka-

formák alkalmazása.  



Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek  

Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek  

 a rend és fegyelem fenntartása  

 tanuló szabadságának biztosítása  

 tanulói viselkedés szabályozása  

 pozitív tanulási légkör biztosítása  

 csoportfolyamatok elősegítése  

Alkalmazott módszerek: A tanítási-tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát al-

kalmazzuk, mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. A DFHT-t a kötelező tanítási 

órák 20%-ban szükséges alkalmazni. Az alkalmazott órák fele módszerbeni gazdagság egyéni 

munka, páros munka, csoportmunka, dráma, projekt, tantermen kívüli munkaszervezés stb.), a 

másik fele a státuszkezelésre alkalmas DFHT-KIP. A DFHT célja:  

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

 A tanulók státuszproblémájának a kezelése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.  

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

DFHT koncepciója, módszerei:  

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka  

 teljesen egyénre szabott munka  

 részben egyénre szabott munka  

Párban folyó munka  

 páros munka  

 tanulópárok munkája  

Csoportban végzett munka  

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka  

 Komplex Instrukciós Program (DFHT-KIP)  



Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.  

Alapmódszerek:  

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés  

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer,  

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.  

Motiváló módszerek:  

 egyéni képességekhez mért feladatok  

 páros munka  

 csoportmunka (kooperatív és kollaboratív módszerek  

 projekt  

 drámajáték  

 játék, szerepjáték (drámapedagógia), szituációs játékok  

 nyitott végű feladatokat kijelölő csoportmunka segítségével építő vita generálása  

 kutató-felfedező módszer  

 státuszkezelésre alkalmas, többféle képességet/intelligenciát megmozgató feladatok ki-

jelölése  

 digitális eszközök használata.  

A Komplex Alapprogram alprogramjai: Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, 

hetenként javasoltan, minimum egy órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához iga-

zítható (pl. művészeti iskolák, sportiskolák stb.)  

A testmozgásalapú alprogram (TA)  

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-

szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét:  

 testnevelés óra  

 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben  

 szabadidős mozgástevékenységek  

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, tanulástá-

mogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. Az aktív, kreatív, 

felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával teszi az alprogram a 



testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni felelősség életgyakorla-

tává. Cél továbbá az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.  

Az alprogram tartalma: Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módsze-

rek és kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, 

a differenciálásra építve. Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folya-

matba történő integrálása osztálytermi környezetben. Önkéntességre és befogadásra épülő in-

formális és nonformális tanulás testmozgás-alapú támogatása iskolai környezetben  

Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)  

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely hozzájárul 

az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és felelős alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek függvé-

nyében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. Minden egységen belül alternatív, a tanu-

lók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat 

ajánl. Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen 

a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel. Cél továbbá, hogy megala-

pozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló felelősségvállalást. Célunk még az élet-

formák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az egészséges énkép 

kialakítása. A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus vi-

szony van, így az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek 

megfelelően - kidolgozásra kerülnek.  

Az alprogram tartalma:  

 egészséges életmód, életvezetés  

 környezettudatosság (fenntarthatóság)  

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek)  

 életút-támogató pályaorientáció  

 család, párválasztás  

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)  

 



A művészetalapú alprogram (MA)  

Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként fel-

használó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén nevelő/oktató pe-

dagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsék-

lésének irányába. A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás 

megvalósítására. Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, sza-

badidős foglalkozások biztosítása a tanulók számára.  

Indirekt célok:  

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén  

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása  

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között  

 tanulásfejlesztés a művészetek révén  

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú gyakorla-

tokon keresztül  

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.  

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajátságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek alkal-

mazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.  

Az alprogram tartalma: A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a 

készségtárgyak körébe sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek 

szerint épüljenek fel alprogramjaik is. Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását tá-

mogató módszerek és kereszttantervi tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti ne-

velést szolgáló tanórai környezetben, a differenciálásra épülve. Művészetekre épülő tanulást tá-

mogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása osztálytermi környezet-

ben. Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú tá-

mogatása iskolai környezetben.  

A logikaalapú alprogram (LA)  

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és stra-

tégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az iskolai 



élet területein. Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játé-

kokkal, (legyen az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus 

fel tud használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz. 

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek segítség-

ével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben fejlesztő 

hatásúvá tehető. Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a 

játékosságra építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak. 

A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. A játék lehetőséget nyújt a differenci-

álásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális képességek fejlődése is várható.  

Az alprogram tartalma  

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és algorit-

musok.  

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.  

 Játék alapú megközelítések:  

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése  

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba  

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Játékstrukturált megközelítések:  

o Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

o Logikai játékok, logisztorik  

o Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok  

o Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok  

 



A digitális alapú alprogram (DA)  

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális megközelítés-

ben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű fejlesztését tekinti fel-

adatának. Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekint-

jük irányadónak. Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük 

elő, olyan korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környe-

zet kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a digi-

tális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. Az alprogram célja, hogy kialakítsa 

a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket értő és kritikus módon alkalmazó „digitális 

állampolgár” habitust, melynek révén az összetett problémák megoldása a technológia segítségét is 

igénybe veszi. Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a 

digitális alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns ismeretei-

ket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók személyiségformálásá-

hoz is hozzájáruljon.  

Az alprogram tartalma  

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:  

 Játékalapú megközelítések  

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat  

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és eszközhasz-

nálat  

 Digitális írástudás, IKT műveltség  

 IKT alapú óratervezés  

 Személyes tanulási környezet menedzselése  

 

Komplex óra  

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek 

együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a tu-

dástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák. A „Komplex órák” tekinteté-

ben a tudástartalmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT tanítási-tanulási stratégia, valamint 



az alprogrami kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi órák esetében a tantárgyakon átívelő transz-

verzális készségek fejlesztése is megvalósítható.  

Tartalmi fejlesztési pontok:  

 legalább 1 alprogrami kapcsolat megjelenik benne  

 kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári ké-

zikönyvben megjelenített órához  

 minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz. 

komplex óraszám)  

Ráhangolódás  

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók motiváltan kezdjék a napot az iskolában, és érzelmi biz-

tonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alkalommal javasolja a Komplex Alap-

program 20-45 perces foglalkozás keretén belül. A tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, 

hogy a tanulók körben ülhessenek székeken vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció 

feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

 Üdvözlés  

 Beszélgetés (képe, problémák, szenteciák, hírek stb.)  

 Közös tevékenység/játék  

 Zárás  

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye a nap 

kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében. Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 

„Te órád” „Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órá-

kon az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már meg-

lévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó és 

felzárkóztató programok stb. továbbvitele, de a foglalkozások középpontjába helyezve a tanulók 

szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti.  

Házi feladat  

Házi feladat kijelölés nem javasolt. Ez nem azt jelenti, hogy elmarad az otthoni gyakorlás, esetleg 

rögzítés (pl. verstanulás), hanem azt, hogy a pedagógus, a lehetőségeket kihasználva, tanóráját így 



szervezve, a tanórákon végezze el a rögzítést, a gyakorlást. Tanóráit úgy szervezze, hogy legyen 

elegendő idő a szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A peda-

gógusnak módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, 

hogy otthonra csak szorgalmi feladatok jussanak.  

Értékelés  

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik. Nincs ötös 

fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami foglalkozásokon, 

illetve azokon az órákon, illetve a DFHT-KIP órákon.  

A fenti foglalkozásokon kívül a Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van  

 a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)  

 a minősítő (szummatív értékelés)  

 a fejlesztő (formatív értékelés).  

 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja a peda-

gógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez határozza meg az oktatási 

tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején javasoljuk, ajánlott 

a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus 

értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A 

tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a 

tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a követelményeket. A 

minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró dolgozat 

írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. A minősítő 

értékelés igen gyakori a hazai iskolákban. A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a sze-

mélyre szabott, differenciált, fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem 

a tanulás támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanu-

lási cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni 

haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés alkalmazásánál 

a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad 

a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szem-


