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1. Az intézmény küldetésnyilatkozata 

1.1. Rövid áttekintés intézményünkről – iskolatörténet 

 

 A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, 

Általános Iskolája és Óvodája (a továbbiakban: Intézmény) a város fiatal intézményei közé 

tartozik. A pécsi református közoktatás – és ezzel együtt Intézményünk – újraalapítója és 

fenntartója a Baranyai Református Egyházmegye. 

 Intézményünk hagyományai közel fél évezredre, egészen a magyar reformáció koráig 

nyúlnak vissza. Már a 16. század közepétől működött Pécsett református iskola. Az írott 

hagyomány azonban csak a 20. század elején létesített, és 1932-ben Siklósról Pécsre költözött 

Református Polgári Leányiskola emlékeit őrzi. Az internátussal és könyvtárral működött 

Református Polgári 1948-as államosítása adta az 1990-es rendszerváltás után a jogalapot a 

református közoktatás újraépítésére Pécsett. 

 1992-ben a Kodály Zoltán Gimnázium református keresztyén tagozataként indult, 

majd az 1994-es alapításától kezdhette meg gimnáziumunk önálló életét. Fenntartónk, a 

Baranyai Református Egyházmegye 1994-ben az egykori ingatlanának kártalanítási 

összegéből vásárolta meg a jelenlegi telephelyünket, mely az 1995-ös átalakítás és teljes 

birtokba vétel óta folyamatosan bővül. A gimnáziumi képzés és internátusi ellátás mellett az 

általános iskolai oktatás-nevelés is beindult 1996 őszétől. Az akkori négy osztállyal szemben 

immár 25 osztálynak kell helyet biztosítanunk 1-13. évfolyamainkon. Az évek során az 

Intézménybe költözött az egyházmegyei levéltár, a könyvtár és a néprajzi múzeumi állomány 

is 2008-tól a drávafoki, 2010-től a nagyharsányi általános iskolával és a pécsi óvodával bővült 

az Intézmény. Így alakult ki a több célú, hagyományos református kollégiumi rendszer. 

 Szűkebb beiskolázási területünkön túl (Baranya, Tolna és Somogy megye) a határon túli 

magyar diákok számára is kezdettől biztosítunk továbbtanulási lehetőséget. 

 

1.2. Intézményünk vezérigéje: 

 

„Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azért okosak, mint a 

kígyók, és szelídek, mint a galambok.” Mt 10,16 

 

 Vezérigénk értelmezése: a jelenvaló világ a maga farkastörvényeivel a keresztyén 

ember számára is valós élettér. Nem ehhez való azonosulást vár Tőlünk az Úr, hanem a nagy 

missziós parancs ("Tegyetek tanítványokká minden népeket!") előtt, a tudást (okosak, mint a 

kígyó) és a szelídséget (krisztusi magatartás) megszerző, a szorító körülményeket számba 

vevő, cselekvő, etikus magatartást követel ebben a valós világban, amely a krisztusi 

cselekvési program megvalósításának terepe. A krisztusi buzdítás arra indít bennünket, hogy 

ne vonuljunk ki ebből a világból, hanem hittel álljunk helyt. 
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2. Az intézmény nevelési programja 

2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

2.1.1. Az intézményi nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

 

Lelkiségünk 

 

Célok Feladatok 

Isten szeretetének, Jézus 
Krisztus tanítványi 

hívogatásának közvetítése a 
fiatalok számára (tanítvánnyá 

tétel), és a tanítványi lét 
megélésének a segítése 

- A hit kialakulását és fejlődését támogathatjuk. 
- A személyiséget a keresztyén értékrend szerint 
támogatjuk és formáljuk. 
- Törekszünk a hit megélésének pozitív és vonzó 
élményét adni a tanulók számára. 
- Személyes példaadással törekszünk arra, hogy 
diákjaink előtt ezen értékeket hitelesen képviseljük. 
Ilyenek pl.:  
-- tantestületi alkalmakon, csendesnapokon való 
részvétel,  
-- diák-csendesnapok levezetésében aktív részvétel 
-- intézményi istentiszteleti alkalmakon és 
áhítatokon való (aktív) részvétel  
(ld. bővebben a Házirendet) 

A keresztyénség alapfogalmainak 

és világának megismertetése, ill. 

a felekezeti hitéletbe való 

bekapcsolódás segítése 

 

A gyülekezeti lét megismerése érdekében 
bevonásra kerülnek a helyi gyülekezet 
szolgálattevői (lelkipásztor, presbiter, ifjúsági 
csoport vezetője stb.). 
A helyi, vagy környékbeli gyülekezetben történő 
látogatások, istentiszteleti és alkalmi szolgálatok is 
ezt a célt szolgálják. 

Hitéleti alkalmak 

Életkori sajátosságaiknak, egyéni adottságaiknak 
megfelelően szervezünk áhítatokat, csendes napokat, 
gyülekezeti szolgálatokat. 

A keresztyén nevelés három 

alappillérének megvalósítása 

(keresztyén család, keresztyén 

gyülekezet, keresztyén iskola), 

Szoros együttműködés a Fenntartóval, a Baranyai 
Református Egyházmegye egyházközségeivel. Ennek 
megnyilvánulási formái:  

- családi istentiszteletek 
- szupplikációk 
- áhítatok, bibliaórák, csendesnapok, imaórák, 

napkezdő igeolvasás 

 

 A Magyarországi Református Egyház – az évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai 

igényének megfelelően, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a Magyarországi Református 

Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 

szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján – közoktatási intézményeket tart 

fenn. 

 A református közoktatási intézményekben a nevelés és oktatás – figyelemmel az állami 

(önkormányzati) iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm 
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életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra – Istennek a teljes Szentírásban 

adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban 

megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. 

 Tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek 

tisztelőjévé, a magyar haza és a nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá kell 

formálni, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, 

gyarapítani és közvetíteni. 

 A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

Általános Iskolája és Óvodája vállalja a magyar református pedagógiai gondolkodás 

évszázadok során kikristályosodott elveit. Ezek az alábbiak: 

 

- A szószék és a katedra közös célt szolgál: az utóbbi feladata, hogy Isten 

dicsőségét hirdesse, amint az a művészetben, tudományban, természetben 

megnyilatkozik. 

- A Teremtő képességekkel és talentumokkal ajándékozta meg az embert. 

Az iskola feladata, hogy segítse a diákot ezek felismerésében, s ráébressze 

az ezzel járó felelősségre.  

- A reformátori szemlélet szerint hivatás és hivatás között nincsen rangsor, 

különbséget e téren csupán a hivatás betöltésének mértéke jelenthet. 

- Reformátoraink vallották, hogy nemcsak az egyénnek, hanem egész 

közösségeknek, népeknek is Istentől rendelt küldetése van. A református 

iskola ennek jegyében osztozott és osztozik a nemzeti sorskérdésekben. 

 

Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: 

 

- keresztyén értékrend; 

- az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; 

- egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; 

- intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységben; 

- az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban 

tartása; 

- az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; 

- a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; 

- építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

- a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív 

együttműködés. 

 

 A Pécsi Református Kollégium egyházi jellegéből adódóan elkötelezett a keresztyén 

értékrend gyakorlatban megmutatkozó közvetítésében. Fontosnak tartjuk, hogy az 

életvezetésben, az önazonosság meghatározását, a családi, baráti és osztálytársi/munkatársi 

kapcsolatokban, a szolidaritás, odafigyelés, megértés és tolerancia keresztyén értékeinek 

tolmácsolását tapasztalati úton is megerősítsük. A gimnáziumi tagintézményben ennek 

formája a diakóniai/ szeretetszolgálati szolgálat mindennapos megélésében is megmutatkozik 

azzal, hogy vállaljuk vak és látássérült tanulók fogadását. A vakok és látássérültek integrált 

oktatásának egyházi elköteleződésből fakadó alapjai mellett a feltételek biztosításához 

irányadó dokumentum a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 

 



 11 

2.1.2. Az intézményi nevelő-oktató munka célja 

 

 Pedagógiai munkánk célja, hogy: 

 

- A gyermekeket, diákokat segítsük abban, hogy a keresztyén értékekre építve művelt 

emberré, gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá 

váljanak. 

- A gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjünk, hangsúlyozva a 

hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát. 

- A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsuk, kognitív és 

kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét 

fejlesszük. 

- A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsünk, alapvető 

képességeket és alapkészségeket fejlesszünk. 

- Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítsunk ki. 

- A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlesszük. 

- Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és készségeit kimunkáljuk. 

- Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával 

fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a 

kreativitást. 

- Magyarságunk gyökereit megismertessük. 

- Hagyományainkat, ünnepeinket megismertessük, átörökítsük.   

- A kollégiumi nevelés a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával a tanulók szocializációját, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődését, 

tanulását, a sikeres életpályára való felkészítését segítsük, keresztyén személyiségét 

fejlesszük. 

- A hiteles Krisztuskövetés vonzó személyes példáját a nevelők által is a tanulók elé 

állítsuk. 

- Az iskola hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős 

részvételre indítsuk tanulóinkat. 

- Növendékeinkben tudásvágyat felkeltésük, és a magas szintű önművelés igényét 

magalapozzuk. 

- Növendékeinket a tudományok segítségével rávezessük a teremtett világ 

megismerésének és megőrzésének fontosságára, a kultúra időtálló értékeinek 

közvetítése által fogékonnyá tegyük őket a szépre. 

- A reál és humán tudás átadásával kifejlesszük a józan, kritikus és önálló gondolkodás 

és a felelős cselekvés képességét. 

 

 Oktatási tevékenységünk hármas célt szolgál: 

 

1. az iskola valamennyi tanulója szerezzen olyan általános majd középfokú képzettséget, 

mely alkalmassá teszi az emelt- vagy középszintű érettségi vizsga letételére, 

2. az arra alkalmas diákokat minél szélesebb körben készítse fel felsőfokú 

tanulmányokra, 

3. az iskola diákjai szerezzenek olyan, a keresztyén értékeket is magába foglaló általános 

műveltséget, mely őket alkalmassá teszi nemcsak a társadalmi, hanem az egyházi 

közéletben való eligazodásra és helytállásra is. 

 

 Végső soron nevelési, oktatási célunk a sikereknek örülő és értük Istennek hálát adó, a 

kudarcokat méltósággal elviselő, harmonikus, magával és a környezetével békességre törekvő 

személyiség formálása.  
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2.1.3. Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai 

 

 A református közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének 

keresztyén szellemű formálását. 

Ezért intézményünk feladata, hogy: 

 

- Segítse elő az egyéni életélmények megszerzését, az egyéni képességek 

kibontakozását a hitélet erősítését szolgáló programokban, az órai munkában és a 

tanórán kívüli tevékenységekben. 

- Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a 

morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő 

intézkedések és a különböző tantárgyak anyagának elsajátítása során. 

- Mutasson fel ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példákat. 

- Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztyén világszemlélet és világkép 

kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre 

szabott feladatok alapján. 

- Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős szellemi arculattal 

rendelkező alkotó közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját. 

- Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek 

szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

- Iskolánk támogatja a diákok országos és helyi versenyzését, versenyeztetését, hiszen 

az adott területen kiemelkedő adottságú diákok fejlődésének a verseny fontos segítője 

lehet. Ugyanakkor valljuk, hogy a tanulmányi verseny nem célja, hanem eszköze az 

iskolai munkának. 

- A tanulási és szellemi képességek kibontakoztatása mellett tanulóinkat az élet 

tiszteletére, a természet szeretetére neveljük, fizikai erőnlétük fejlesztésére 

ösztönözzük. 

 

 

 A vak és látássérült fogyatékossággal élők elfogadása, támogatása, integrálása 

értelmében a nevelő-oktató munka alapelveiben, céljaiban, feladataiban, eszközeiben és 

eljárásaiban a látássérült gyermek érdekében, a gimnáziumban mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy segítsük e tanulóinkat a vakság/ látássérülés hátrányos következményeinek 

leküzdésében. 

 

2.1.4. Az intézményi nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

 Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 

felkészültségéhez. 

 Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások 

kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, 

jutalmazást, stb. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el: 

 

- A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, 

tudatosítás, stb.). 
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- A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás, stb.). 

- A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.). 

- A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, 

jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút, stb.). 

- A büntetés formái: szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, igazgatói figyelmeztetés, nevelőtestületi 

szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való áthelyezés, stb.) 

- A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). 

 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 A mai magyar valóságot jellemző szociokulturális adottságok nem kedveznek a 

kiegyensúlyozott, stabil személyiség kialakulásának. Iskolánk ezért különös hangsúllyal 

kezeli a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat. Ennek elvi alapjait a 

szeretetparancs hármas egysége alapján határozzuk meg: szeretni Istent, szeretni 

embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony 

az igazra, a jóra és a szépre. 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: 

 

„Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14) 

 

 A legfőbb általános emberi értékek keresztyén hitünkben gyökereznek, és Jézus 

életében mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust kell 

állítanunk.  

 A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának szerves része, minden tanár a 

diákjaihoz, környezetéhez és szakterületéhez való hozzáállásával, azaz egyéniségével 

formálja a diákokat. 

 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célunk, hogy diákjaink különböző szintű 

adottságaikkal, képességeikkel, iskolai tanulásukkal, individuális fejlődésükkel, más, 

érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel összhangban minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket.  

 

A személyiségfejlesztést a következő pedagógiai feladatok köré csoportosíthatjuk: 

 

- A kognitív képességek fejlesztése játékkal, a lehetőség szerinti tapasztalati és 

értelmező tanulás elsajátítása, a tanulási vágy felébresztése, az érdeklődés fejlesztése. 

Konkrétan ezt segíti elő az első két tanévben a felzárkóztatás, szintre hozás, és főleg 

az általános műveltséget megerősítő szakasz, amit az utolsó két évben a 

pályaválasztást elősegítő, arra való felkészülésben segítséget nyújtó időszak követ.  

- Közösségi életre nevelés: pozitív és egészséges életvezetés, konfliktusok kezelése, 

egyéni szociális értékrend fejlesztése, olyan iskolai és iskolán kívüli életrend, légkör 

kialakítása, amely az iskolai közösség mindennapi életében elősegíti, hogy a tanuló 

folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, 

együttérzésének, segítőkészségének előnyeit és valóságát. Ennek a lehetősége 

leginkább internátusi keretben adott. 

- Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, a külső és belső igényességre ösztönzés, 

ugyanakkor az alkohol, drog, dohánytermékek fogyasztásának veszélye az 

osztályfőnöki órák anyagán túl a hit-és erkölcstan, valamint a biológiaórák anyaga is, 

de a legfontosabb itt is a személyes példaadás. 
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2.3. A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

2.3.1. Alapfogalmak 

 

 Az iskola által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek 

eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a 

helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a szülő részvételét 

a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

 

 A WHO (1948) megfogalmazása szerint „az egészség a teljes fizikai, szellemi, 

társadalmi jóllét állapota, és nem csupán a betegség, illetve a képességcsökkenés hiánya”. 

 

„Az egészség nem cél, hanem a mindennapi élet erőforrása.” (Ottawai Nyilatkozat). 

 

2.3.2. Az egészségnevelés célja 

 

 A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az iskolában eltöltött időben minden 

gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, az intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben. 

 

Intézményünk vezérigéje („Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé: 

legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” Máté 10,16) 

megvalósul az egészségfejlesztés során is. 

 

Alapvető célunk, hogy olyan tudást adjunk át gyermekeinknek, mely segíti őket abban, hogy: 

- felelősen tudjanak dönteni jó és rossz között (szem előtt tartva, hogy: „minden szabad 

nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de ne váljak semminek a 

rabjává”- 1. Kor. 6,12), 

- folyamatos kontroll alatt tudják tartani és javítsák egészségüket, 

- megfelelő önismeretre, önbecsülésre, hazaszeretetre tegyenek szert, 

- tanulják meg a hatékony kommunikáció és konfliktus-kezelés technikáit (szem előtt 

tartva, hogy „Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 

ugyanazt cselekedjétek velük” - Mt. 7,12). 

 

2.3.3. Az egészségnevelés alapelvei 

 

 Az iskola mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a 

tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

- az egészséges táplálkozás, 

- a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

- a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 
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- a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

- a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

- a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

 A teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, tanulók biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló 

átfogó prevenciós programokba. 

 

 Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, 

nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai 

program részét képező egészségfejlesztési program keretében. 

 

 A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi 

szolgálat közreműködésével készíti el. 
 

 Az intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál 

beszerzi 

a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus, 

b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá 

c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

véleményét. 
 

2.3.4. Az egészségnevelés fejlesztési területei 

 

 Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a 

helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés helyes módszereinek alkalmazására. 

Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, 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, testi 

higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. 

 A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető 

szokások kialakulásának megelőzésében. 

 Egészséges táplálkozás megvalósítása a közétkeztetés terén, a szakmai ajánlások 

figyelembevételével, lehetőleg az EVSZ 2001. évi ajánlása szerint a helyi termelés- helyi 

fogyasztás összekapcsolásával. 

 

 A gyermek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel, az érzelmi intelligencia fejlesztésével (mely magában foglalja az önismeretet, 

hatékony kommunikációt, konfliktuskezelést), és a művészetek személyiségfejlesztő 

hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi 

rítusjátékok).  

 

A családi életre nevelés 

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

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. 
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 Az iskolának ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a 

családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a 

gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a 

családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a 

szexuális kultúra kérdéseivel is. 

 

Egészségfejlesztő team létrehozása elengedhetetlen a hatékonyság érdekében, mely az 

alábbi szereplőkből áll: 

- intézményvezető vagy megbízottja 

- az egészségnevelő pedagógus 

- iskolaorvos, iskolavédőnő 

- a Diákpresbitériumot segítő pedagógus 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat szaktanáraink látják el pedagógiai 

kompetenciájuk keretében 

- szaktanárok, akiknek az óráin kiemelten zajlik az egészségfejlesztés (biológia, kémia, 

testnevelés, földrajz, technika) és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője  

 

2.3.5. Az egészségnevelés színterei 

 

- tanórai foglalkozások (tantárgyakba beépített egészségnevelés a tantárgyi helyi 

tanterveknek megfelelően) 

- tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, táborok, túrák, meghívott előadók, külső 

helyszínek, kiállítások látogatása) 

- gyógytestnevelés (iskolaorvosi besorolás alapján) 

- iskolaorvosi és védőnői ellátás 

- példamutató iskolai hatás (a pedagógusok, a dolgozók példamutatása, termek, folyosók, 

udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása)  

- ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, reggeli 

elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb. 

- az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend 

összeállításában való részvétel 

- az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása 

- tematikus napok: egészségnap, sportnap 

- egészség- és környezetvédelemmel kapcsolatos versenyeken való részvétel 
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2.3.6. Mindennapos testnevelés 

 

 A mindennapos testnevelést, testmozgást a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. A megvalósítás módját az 

intézményegységek, tagintézmények helyi tantervei taglalják részletesen. 

 

 A mindennapi testnevelés/testedzést biztosítjuk minden gyermeknek, ennek fontos 

része kell, hogy legyen a tartásjavító torna, légző torna, relaxáció, tánc. Ennek kiemelkedő 

szerepe van a krónikus nem fertőző betegségek megelőzésében, a lelki egészségvédelemben 

(fokozza a stressz tűrést, stressz feldolgozást, javítja a gyermeknek a társaival, szüleivel, 

tanáraival való kapcsolatát). 

 

2.3.7. Segítő kapcsolatok, partnerek 

 

 Az egészségfejlesztő tevékenység kiindulópontja és alapfeltétele a nevelőtestület 

elköteleződése a gyermek egészségének javítása érdekében. 

 A szülők bevonása a problémák felismerésébe és a kezelésüket szolgáló 

programok kialakításába alapvető tényezője a hatékonyságnak. A szülőtanács segíteni 

tud a problémák megfogalmazásában, aktív részvételük segíti az eredményességünket. A 

szülői értekezletek, a „Szülők Iskolája”, egészségnapok, családi rendezvények segítenek a 

szülők motivációját erősíteni gyermekük egészségfejlesztése érdekében. A szülőkkel való 

kapcsolatot - iskolánk szellemiségéből adódóan is - jellemzi az ítéletektől mentes, partneri 

viszony, melynek alapja a kölcsönösség, a bizalom, az őszinteség. 

 

 Az Iskola-egészségügyi Szolgálattal való szoros együttműködés segíti a gyermekek 

teljes testi-lelki-szellemi fejlődésének nyomon követését, fejlesztését a rendszeres 

szűrővizsgálatokkal, a kiszűrtek nyomon követésével, a tervszerű egészségneveléssel.  

 

Egyéb, kapcsolódó szervezetek, szakemberek: 

- Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó  

- Iskolapszichológus  

- Iskolafogászat 

- Tudatosan a Környezetünkért Egyesület  

- Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Intézete, Egészségfejlesztési Osztálya és Szociális– és Gyámhivatala 

- Fenntartó 

- Rendvédelmi szervek 

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

 

2.4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

 A mindennapi élet során számos alkalommal találkozhatunk potenciális 

veszélyforrásokkal, melyek súlyos egészségkárosodást eredményezhetnek, ezen kívül a 

szervezetben hirtelen kialakuló változások gyors lefolyásukkal jelenthetnek fokozott veszélyt 

az egyén számára. Ilyenkor az első észlelő szerepe kulcsfontosságú. Késlekedés esetén 

csökken a beteg túlélési esélye, illetve nő a maradandó egészségkárosodás valószínűsége.  
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 Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, amelyet hirtelen egészségkárosodás esetén 

annak elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő 

személy. Legfontosabb szerepe, hogy helyes alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség 

minimálisra csökkentése, ami a maradandó károsodás nélküli túlélés alapvető feltétele.  

 

 Jóllehet a tőle elvárható segítség nyújtására törvény kötelez mindenkit (1997. évi 

CLIV. Törvény az egészségügyről, 5. § e.), és annak elmulasztását a Büntető Törvénykönyv 

1978. évi IV. törvény 172. § 1.) szankcionálja, a magyarországi helyzet meglehetősen 

aggasztó. Az Országos Mentőszolgálat 2005. évi adatai alapján a szakellátás előtt az esetek 

mindössze 2,5%-ban történt valamiféle segítségnyújtás, melynek hátterében nagyrészt az 

ismeretek alacsony szintje állt. 

. 

 A gyermekkorban (lehetőleg már az óvodáskorban) elkezdett oktatás megfelelő 

alapot biztosíthat ahhoz, hogy az egyén könnyebben felismerje a számára veszélyes 

helyzeteket, illetve felismerve a problémát hatékonyan, gyorsan tudjon reagálni, 

tudásának megfelelően nyújtson segítséget, mindig szem előtt tartva, hogy elsődleges 

szempont a segélynyújtó biztonsága. 

 

 Alapvető célunk korszerű ismeretek nyújtása, annak gyakorlatba való átültetése 

készségek, jártasságok kialakításával, figyelembe véve a gyermekek, tanulók biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait. 

 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának módszertani elemei, színterei 

 

 Előnyben részesítjük az ún. részvéten alapuló pedagógiai módszereket, hiszen ez által 

alakulhat ki a „saját élmény”, ezáltal válhat bensővé az ismeretanyag. 

 

  Módszertani elemek: ötletbörze, szerepjáték, demonstráció, gyakorlás, szemléltetés, 

helyzetgyakorlat. 

 

 Óvodában az elsősegély-oktatás célja, hogy a gyermekekben empatikus, segítő attitűd 

alakuljon ki, felismerjék a számukra veszélyt rejtő helyzeteket (pl. forrázás, égés veszélye), 

kémiai anyagokat, mérgező növényeket és gyógyszereket, baj esetén tudjanak segítséget 

kérni. Tanulják meg a biztonságos közlekedés alapszabályait, egyszerűbb sérülések (pl. égési 

sebek) megelőzésének lehetőségét, elsősegélyét. 

  

 Általános iskola alsó tagozatában cél a már meglévő ismeretekre alapozva, azt 

felfrissítve, spirálisan építkezve megtanulni a mentőhívás lépéseit, a veszélyt rejtő helyzetek 

felismerését, a vegyi anyagokon szereplő piktogramok jelentését, mérgező növények 

felismerését, szituációs játékokkal gyakorolni az elsősegély-nyújtás lépéseit, egyszerűbb 

sebek ellátását. 

 

 Általános iskola felső tagozatában cél a baleseti helyszín pontos felmérésének a 

megtanítása, a mentőhívás gyakorlása, eszméletlen beteg vizsgálata (légzés, keringés 

vizsgálata, átjárható légút biztosítása, amennyiben nincs kizáró tényező, stabil oldalfekvés 
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kivitelezése, sérülések osztályozása, megfelelő ellátása, légúti idegentest esetén a teendők, 

szituációs játékokkal a készségek, jártasságok kialakítása, szem előtt tartva: elsődleges 

szempont az elsősegélynyújtó biztonsága. 

 

 Gimnáziumban cél a már rendelkezésre álló ismeretekre alapozva gyakorolni a 

tanultakat, továbbfejlesztve az ismereteket: különböző fektetési módok, a sérülésnek, 

betegségnek megfelelően, az újraélesztés szabályai, annak ambu babán való gyakorlása, 

különböző sérülések esetén a teendők, a kötözések típusai, egyéb rosszullétek (pl. 

szívinfarktus, diabetes, epilepszia). 

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításának tantárgyi keretei 

 

 A technika-életvitel és osztályfőnöki órákon a védőnők tartják a foglalkozásokat, a 

tanulók igény szerint délutáni elsősegély-szakkör keretén belül bővíthetik 

elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteiket. 

 A tanórákon (pl. biológia, kémia) pedig a helyi tantervekben meghatározott keretek 

között és tartalmakkal történik az oktatás a szaktanárok segítségével. 

 

2.5. Projektnapok 

 

A PRK intézményegységei és tagintézményei közül a nagyharsányi általános iskolában folyik 

projektoktatás. A pedagógiai program 6.7. fejezete részletesen ismerteti a megvalósítás 

módját. 

 

2.6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egy csoport tagjai közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti, fejleszti. A közösség nagyobb teljesítményre képes az 

érdekérvényesítésben, mint az egyén (diákpresbitériumok, sportkörök). 

 A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának szintén feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

A különféle iskolai tanulóközösségek megszervezése. 

 Az iskolai élet egyes területeihez / tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez / 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése (DP, osztályok, szakkörök stb.). 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

 A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz, különös tekintettel az SNI tanulókra, a kisgyermekek a 

felnőttek elvárásainak megfelelni akaró- személyiségének lassú átalakulásától az autonóm- 

önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásig. 

Az önkormányozás képességének kialakítása. 
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 A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

 A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése. Törekedni kell arra, hogy 

tanulóink aktívan részt vegyenek a közösségi életben. 

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 

formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

2.6.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

 

 A tanítási órák a közösség fejlesztésének meghatározó színtere. 

 Az iskola nevelői a tanítás-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten 

fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását. 

 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 

gyermekeket tanulásra ösztönzik és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók közös tevékenységét, 

vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

 Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, 

hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb 

mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes 

tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez, és ezt a közösségben is kamatoztatni tudja.  

 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a 

tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

A megvalósítás lehetőségei: 

- az anyanyelvi nevelésben szituációs játékok során irodalmi művek, párbeszédek 

megjelenítésével, a tánc és dráma elemeinek felhasználásával 

- környezetvédelmi akciók, gyűjtések során 

- technikai jellegű közös alkotómunka lehetőségeinek megteremtésével (plakátfestés, 

díszlet-és jelmezkészítés, rendezvények előkészítése) 

- testnevelés órán a csoportkohézió erősítésével (csapatjátékok, váltóversenyek, 

páros gyakorlatok) énekórákon a közös éneklés örömének megismertetésével 

(játékos kánon, felelgető játék, népi gyermekjátékok, körjátékok) 
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- bármely tantárgyban a csoportmunka, kooperatív és az érzelmi intelligencia 

fejlesztését is célzó módszerek rendszeres alkalmazásával. 

- Osztályfőnöki órák alkalmával az érzelmi intelligencia fejlesztését célzó 

közösségformáló játékokkal és foglalkozásokkal 

 

2.6.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 

- A közösséggé szerveződést segítő szokások, hagyományok, alapvető erkölcsi szabályok 

megteremtése, őrzése, művelése és továbbfejlesztése, a személyiség erkölcsi arculatának 

értelmi és érzelmi úton történő alakítása. 

- Bizalmon és megbecsülésen alapuló pozitív gyermek-nevelő kapcsolat. 

- Egyéni, kiscsoportos és csoportos beszélgetések. 

- A társadalmi együttélés alapvető szabályainak megismertetése, közösségben való 

megtapasztaltatása, gyakoroltatása. 

- Konfliktushelyzetek, problémaszituációk megoldási lehetőségeinek megismertetése, a 

tapasztalatok különböző helyzetekben történő alkalmazása. 

- Gyermek és felnőtt példaképek bemutatása, követésre ösztönzés. 

- Együttes kellemes élmények biztosítása, hangulatos csoportlégkör megteremtése – mozi- 

és színházlátogatások, séta, kirándulás stb. 

- A közösség tagjainak együvé tartozását erősítő közös tevékenységek szervezése: pl. az év 

jeles eseményeinek megünneplése. 

- Baráti kapcsolatok kialakulásának támogatása, ösztönzése. 

- Kommunikációs játékok, gyakorlatok végzése. 

- Az áldozatvállalás értelmének tudatosítása. 

- A felnőttek, idősek iránt érzett tisztelet felébresztése, a velük szembeni magatartás 

gyakoroltatása. 

- Vonzó családmodellek bemutatása – a családi munkamegosztás szerepének tudatosítása. 

- Különböző életmódok, szokások, kultúrák megismertetése. 

- Hazánkban és más országokban élő népcsoportok, népek értékeinek, hagyományainak, 

eredményeinek ismertetése, megbecsülése, tisztelete. 

- A különböző népek békés egymás mellett élési igényének megértetése. 

 

2.6.3 A diákpresbiteri munka közösségfejlesztési feladatai: 

 

 A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére az iskolában 

diákönkormányzat működik, melyet – a protestáns hagyományok alapján – 

diákpresbitériumnak nevezünk. Az iskolai diákpresbitérium munkáját az osztályokban 

megválasztott küldöttekből álló diákpresbiterek irányítják. 
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 A diákpresbitérium munkáját az intézményegység vagy tagintézmény igazgatója által 

öt évre megbízott pedagógus segíti. 

 Az intézményegységek és tagintézmények diákpresbitériumainak működését a DP 

SZMSZ-ek részletesen szabályozzák. 

 

2.6.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánjuk a tanulókat felkészíteni azzal, 

hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervezünk. 

 Olyan közös rendezvények szervezésére törekszünk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, 

hogy gyermekeink, tanulóink megismerjék egymást, egymás értékeit, lehetőségeit. 

 Folyamatosan gondot fordítunk az igények felmérésére a diákpresbitériumon 

keresztül, hiszen a diákok szabadidejéről van szó. Kiemelt feladatnak tekintjük a 

testvériskolákkal, valamint az írott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartást. 

 Törekszünk az igényesen szervezett rendezvények nevelő hatásának kiaknázására, a 

„külsősök” bevonásának és az iskola falain belüli erők által létrehozott programok ésszerű 

arányára, továbbá: 

- az iskola külföldi kapcsolatainak ápolására, a látogatások szervezésére, 

- színházlátogatás, filmklub, táncház, tánciskola szervezésére, 

- filharmóniai és egyéb koncertek szervezésére, 

- irodalmi estek, kollégiumi esték, egyházi ünnepek szervezésére, 

- szavalóverseny rendezésére, 

- a DP napok programjának lebonyolítására, 

- sportnapok, gyalogtúrák szervezésére, 

- gólyatábor, csendesnapok, osztálykirándulások megszervezésére. 

 

Mindezen rendezvények jelentős közösségformáló ereje vitathatatlan. 

 

2.7. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

2.7.1. A pedagógusok intézményi feladatai 

 

A pedagógus a feladatait az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett végzi. Pedagógiai, 

szakmai munkáját a szakmai munkaközösség vezetője segíti és ellenőrzi.  

Munkáltatója a főigazgató, munkahelyi vezetője a tagintézmény vezetője.  

A munkavállalónak – tekintet nélkül munkakörére és vallására – figyelembe kell vennie, 

hogy református-keresztyén közösség munkatársa és köteles megjelenésével, 

megnyilatkozásaival, valamint életvitelével is segíteni az ifjúság evangéliumi hit- és erkölcs 

szerinti nevelését és ebben a szellemben végezni oktató-nevelő munkáját. Köteles részt venni 

azokon a hitéleti alkalmakon, amelyek a diákság számára is kötelezőek. Ezek alól munkaköri 

beosztásának megfelelően és indokolt esetben az igazgató adhat felmentést. Ajánlott 

részvétele a saját gyülekezetében az istentiszteleti alkalmakon.  
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A pedagógus feladatai:  

 

- a tantárgyfelosztás és az órarend alapján a végzettségének megfelelő tantárgy(ak) 

tanítása, 

- a tanítási órákra való lelkiismeretes felkészülés, 

- a tanítási órák rendjének, fegyelmének, szakszerűségének biztosítása, 

- a tanulók írásbeli és szóbeli munkáinak előkészítése, javítása, értékelése, beleértve a 

vizsgák és versenyek szervezését, felügyeletét, értékelését, 

- az osztályfőnök értesítése a tanuló aggasztó tanulmányi eredményéről, 

- a munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, különös tekintettel a 

pontos és naprakész naplóbeírásra, érdemjegyek beírására, és a tanórai hiányzások 

regisztrálására,  

- kísérletek és egyéb tanítási segédletek előkészítése, használata, rendbetétele, a 

taneszközök bővítése, 

- a tanulók felügyelete a tanítási órák szünetében, ebédidőben, oktatási-, kulturális-, 

egyházi-, sport- és egyéb rendezvényeken az aktuálisan meghatározott rend szerint, 

- részvétel az éves munkatervben tervezett hitéleti alkalmakon és lehetőség szerint 

egyéb egyházi alkalmakon,  

- az osztályfőnöki munka segítése,  

- leltározás, az iskola vagyonának védelme, az iskolai dokumentumok készítésében, 

felülvizsgálatában való közreműködés, 

- a tanulók és a szülők érdemi tájékoztatása, részvétel fogadóórákon, 

- a heti munkatervben kijelölt (heti 2 óra) órákon állandó helyettesítőként készen állni,  

- a túlóra és a helyettesítési elszámolásokat az adott hónap utolsó munkanapján leadni,  

- minden év szeptemberében tanmeneteit elkészíteni,  

- szakmai továbbképzéseken való részvétel, 

- kirándulásokon kísérőként segíteni az osztályfőnök munkáját,  

- tehetséggondozás, szakkörök, művészeti körök, sportkörök tartása,  

- lemaradó tanulók felzárkóztatása, korrepetálás, 

- iskolai kulturális- és sportprogramok, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek 

szervezése, munkaközösségi, diákpresbitériumi munka segítése, 

- ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

- ügyelettel (pl. folyosóügyelet) kapcsolatos teendők ellátása, 

- tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való egyéni foglalkozás, szakemberek 

bevonásával. 

 

2.7.2 . Az osztályfőnöki munka tartalma és feladatai 

 

 Az osztályfőnököt a nevelőtestület és az iskolavezetőség véleményének meghallgatása 

után az igazgató jelöli ki. A megbízás az osztály iskolai tanulmányainak végéig, illetve 

visszavonásig érvényes. 

 Az osztályfőnöki munka elvégzéséért osztályfőnöki pótlék jár.  

 Az osztályfőnök az osztályközösségnek felelős vezetője. 

 

 A pedagógusra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően szakmai 

feladat- és hatásköre a következő:  

 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat: beíratás, osztálynapló naprakész 

vezetése, különös tekintettel a hiányzások regisztrálása, igazolása, félévi és év végi 
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statisztikák elkészítése, törzslapban a változások bejegyzése, továbbtanulással, 

gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.. 

- Ismeri, betartja és betartatja a Házirend, az SzMSz és a Pedagógiai program előírásait. 

- Nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít. 

- Ismeri tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai programja szerint neveli 

osztályának tanulóit.  

- Figyelembe veszi a személyiségfejlődés sajátos jegyeit.  

- Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében.  

- Osztályával jó kapcsolatot ápol. Segíti a jó osztályközösség kialakulását, az iskola 

szellemiségének megfelelő fejlődését. 

- Együttműködik és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, lehetőség szerint 

szakórákat látogat. Közvetít az osztályközösség és a szaktanárok között az esetlegesen 

felmerülő problémákban. Észrevételeit az érintett nevelőkkel megbeszéli, ha szükségesnek 

látja, tájékoztatja az iskolavezetést. Szükség esetén - az igazgató hozzájárulásával – az 

osztályban tanító tanárokat és az érintett más pedagógusokat összehívja tanácskozásra. 

- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülőinek közösségével, és a tanulók 

életét, tanulmányait segítő más személyekkel (fejlesztő pedagógus, védőnő, lelkész, 

iskolapszichológus). Tevékenységüket az osztályt érintő kérdésekben összehangolja.  

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, valamint az osztály fegyelmi 

helyzetét.  

- A naplóban rendszeresen ellenőrzi, hogy az egyes tárgyakból megfelelő mennyiségű 

érdemjeggyel rendelkeznek-e a tanulók. Jelzi a szaktanárnak és az igazgatóhelyettesnek, 

ha az egyes tárgyakból nincsenek osztályzatok. 

- Az új és a pályakezdő kollégákat segíti a szaktárgyához kötődő adminisztrációban. 

- Segít az egységes adminisztrációs rendszer kialakításában. 

- Bukásveszély és súlyos fegyelmi vétség esetén a szülőket írásban értesíti (a 

bukásveszélyről a szaktanár ad tájékoztatást). 

- Különös gondot fordít a valamilyen területen tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű 

tanulók segítésére. 

- Félévkor és év végén az osztállyal együtt értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

magatartását és szorgalmát. 

- Az osztályozóértekezleteken, illetve nevelési értekezleten bemutatja osztályát, és minősíti 

a tanulók magatartását, szorgalmát. A velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, a 

tanártársai elé terjeszti.  

- Szülői értekezleteket tart (minimum évi 2 alkalommal), szükség esetén családot látogat, 

rendszeresen tájékoztatja a szülőket tanítványai magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről és hiányzásaikról. 

- A Szülői Tanács megbeszéléseiről tájékozódik.  

- A gyerekekkel minden érdemjegyet beírat az ellenőrzőbe, rendszeresen ellenőrzi, hogy 

beírták és aláíratták a tanulók az érdemjegyeket és bejegyzéseket. 

- Felel osztálytermének rendjéért, igényes dekorációjáért.  

- Szervezi, irányítja, felügyeli, illetve figyelemmel kíséri az osztály tanulóinak iskolán 

kívüli tevékenységét az iskolai és osztályszintű szervezett programokon.  

- Az éves munkatervben meghatározott osztálykirándulással kapcsolatos feladatokat lát el. 

- Gondoskodik arról, hogy az információk időben és megfelelő módon eljussanak minden 

tanulóhoz. 

- Bevonja a szülőközösséget az iskola tanórán kívüli életébe, hitéleti alkalmakon való 

részvételbe, kulturális programokba, kiállítások megtekintésébe, ünnepélyeinken való 

részvételre.  

- A diákpresbitérium tagjaival szoros kapcsolatot tart, segíti munkájukat.  

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, segélyezésére, alapítványi 

támogatásban való részesítésére. 
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- Tagja az osztályába járó tanulók ügyében eljáró fegyelmi bizottságnak. 

- Az éves munkatervben vállalt osztályszintű feladatokat vezeti és irányítja.  

- Segíti és nyomon követi osztálya orvosi vizsgálatát. 

- Kapcsolatot tart az ifjúságvédelmi felelőssel, kiemelt figyelmet fordít az osztályban 

végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

- Javaslatokat tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályában. 

- Tanév elején tájékoztatja a tanulókat az iskolai munka - és balesetvédelmi előírásokról, 

valamint felhívja a figyelmet ezek betartására. 

- A hivatali titkokat megőrzi. 

 

2.8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

 

2.8.1. A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló 

 

Az Nkt. 4.§ 11. bekezdése szerint a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

 

- a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

- a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 

 

2.8.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

 

Az SNI fogalomrendszere az elmúlt időszakban több változáson ment át. A jelenlegi 

meghatározás két nagy csoportba sorolja az érintetteket. Az elsőbe tartoznak a testi, 

érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint a 

megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő gyermekek, tanulók, a másodikba a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók.  

Alapító okiratunk meghatározza, hogy az adott tagintézmény vagy intézményegység, 

mely SNI gyermekek integrált nevelését vállalja. 

Az Nkt. 47.§ (1) kimondja, hogy az SNI gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges 

bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. 

A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani. 

A gimnáziumban integráltan oktatott vak és gyengénlátó tanulókkal kapcsolatos 

elvekről, feladatokról a pedagógiai program 2.1., 2.10., 3.3. és a 3.4.4. fejezeteiben foglaltak 

nyújtanak tájékoztatást. 

 

Pedagógiai tevékenységek, feladatok:  

 

 A probléma felismerése: szűrés, a vizsgálat kérelmezése, elindítása. 

A szakértői véleménynek megfelelően a gyógypedagógiai ellátás biztosítása egyéni 

fejlesztési terv alapján. A tervezés során figyelembe vesszük az Nkt., az Irányelv, és a 

Nemzeti alaptanterv rájuk vonatkozó előírásait. (a továbbiakban: Nat) A Nat a sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési 
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területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken 

megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. 

A sérült funkciók kompenzálás, vagy helyreállítása a meglévő ép funkciók 

bevonásával. 

Speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédletet biztosítása. Abban az esetben, ha 

speciális eszközre van szükség, annak elfogadtatása és használatának megtanítása.  

Habilitációs-rehabilitációs tartalmú foglalkozás elindítása. 

Megfelelő szakember biztosítása. 

Az egyes területen kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

 Kapcsolattartás a szülőkkel és a külső szakemberekkel a gyermek fejlődésének 

érdekében. 

 

Az adott osztályban tanító pedagógus a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi az 

adott tantárgyi- egyes SNI tanulókra jellemző- módosulásait. A pedagógiai folyamatban a 

gyógypedagógus és a külső szakember iránymutatásait beépíti. 

 A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények 

elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait. 

 Az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési 

helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;- alkalmazkodik az eltérő 

képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;- együttműködik különböző szakemberekkel, a 

gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 

 Célunk, hogy olyan együttnevelő intézménnyé váljunk, ahol megvalósulhat az SNI 

gyermekek eredményes szocializációja és iskolai pályafutása. 

 

 

SNI tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása: 

 A gyerekek különleges gondozása iskolánkban szakmaközi együttműködés által 

valósul meg. 

 Olyan tanítási-tanulási folyamatot biztosítunk számukra, melyben megvalósul az 

egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, 

módszerek, terápiák alkalmazása. 

 A SNI tanulók fejlesztésére egyéni fejlesztési terv készül. 

Iskolánkban a törvényben előírt szakember meghatározott időkeretben foglalkozik a 

gyerekekkel. 

 A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé. 

 

 

Magatartási zavarok: 

 

Jellemzője az agresszív vagy dacos magatartás, az életkorban elvárható szociális elvárásokat 

durván áthágja, nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva 

bánásmód, erőfitogtatás, indulatkitörések, hazudozás. 

Fejlesztés feladatai: 

- a tanuló helyének jó megválasztása az osztályban,  

- egyénhez igazodó követelmény kialakítása,  

- az alkalmazkodó készség fejlesztése,  
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- együttműködés a családdal, szakemberekkel,  

- sikerélmény biztosítása.  

 

 

Egészségügyi és pedagógiai rehabilitáció 

 

 Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, 

tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak 

folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi 

terápiákat foglalja magába. 

Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti 

vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás. 

 

2.8.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

 

A beilleszkedési- tanulási nehézséggel küzdő gyermekek jellemzői: 

- a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási követelményeknek, 

- passzív, vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak,  

- nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni,  

- testi és pszichés tünetei vannak,  

- személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok, hibás 

automatizmusok, pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztérikus görcsök stb.).  

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 

 

A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel (BTM) küzdő gyermekek fejlesztése 

egyénre szabottan történik a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében foglaltaknak 

megfelelően, melyhez egyéni fejlesztési tervet készítenek a fejlesztésben részt vevő 

szakemberek, gyermekenként, tanulónként a köznevelési törvényben meghatározott szerint. 

 

Feladataink: 

- szükség esetén különféle vizsgálatok megindítása, 

- differenciált bánásmód biztosítása, a tanulóink segítése az önértékelési problémák 

rendezésében, új értékrend kialakításában, az önszabályozás képességének 

fejlesztésében, 

- folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, illetve gondviselőkkel,  

- egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása,  

- tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, csoportfoglalkozások 

megszervezése,  

- olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenységek szervezése, ahol a tanulók minél 

több sikerélményhez juthatnak, 

- együttműködés a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel, az osztályban tanító 

pedagógusokkal, a gyermekvédelmi felelősökkel,  

- speciális osztályfőnöki órák szervezése, ahol személyiségfejlesztő tréningeken 

keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti képessége, 

- felzárkóztató fejlesztő foglalkozások biztosítása, 

- óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, általános iskola-középiskola közötti átmenet 

megkönnyítése. 

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók 

fejlődésének érdekében szoros kapcsolatot alakítunk ki nevelési tanácsadóval és a 

gyermekjóléti szolgálattal. 
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2.8.1.3. A kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 

rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

 

 Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, 

hogy megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről.  

 E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a 

legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal, valamint a tehetségek fejlesztésével 

foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.  

 A tehetségkutatás, tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében:  

- a korai felismerés,  

- a tehetségek számbavétele,  

- a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés 

színtereinek meghatározása.  

 

Az egyes szaktárgyi területeken tehetséges diák foglalkoztatása célirányosan az iskolai 

tehetséggondozás keretében folyik.  

 

A tehetséggondozás szervezett formái 

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül:  

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,  

- a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés,  

- csoportbontás, nívócsoportos oktatás,  

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata,  

- a továbbtanulásra felkészítés,  

- személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása.  

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül:  

versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.),  

- a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók 

megfelelő fejlesztéséről,  

- tehetséggondozó szakkörök,  

- iskolai sportkörben, versenyeken, bajnokságokon való részvétel,  

- szabadidős foglalkozások (pl.: színház, múzeumlátogatás),  

- az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes 

multimédiás tanuló programok).  
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2.8.2. A hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermek, tanuló 

 
 Egyre több tanuló kerül olyan helyzetbe, mely egészséges testi-lelki fejlődését, zavartalan 

tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek kiegyenlítése, a hátrányok 

csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése.  

 Hátrányos helyzetű tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző 

védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a 

jegyző megállapította.  

 E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek törvényes 

felügyeletét ellátó szülője – a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – tanuló esetében a tankötelezettség 

beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

 Veszélyeztetettség: (Gyvt.) olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében 

kialakult - állapot, amely a gyermek testi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 

akadályozza.  

 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység folyik intézményünkben.  

 Célunk segíteni a tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeretelsajátítását, 

egyéni ütemű fejlődését. 

 

Feladataink: 

 

- a segítő tevékenység formáinak és működési rendjének megszervezése,  

- a külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása (szakszolgálatok),  

- az anyagi források felkutatása (ösztöndíjak, pályázatok nyomon követése),  

- az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének kialakítása. 

 

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló lehetséges tevékenységek: 

 

- felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése,  

- napközi, tanulószoba, kollégiumi elhelyezés felajánlása,  

- önismereti foglalkozások tartása, technikák átadása, a tanuló problémamegoldó és 

konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése,  

- drog- és bűnmegelőzési programok, 

- mentálhigiénés programok,  

- pályaorientációs tevékenység,  

- felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről,  

- helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése,  

- a tanuló menzai ellátásának szorgalmazása, étkeztetési támogatás,  

- kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal,  

- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal,  

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata,  
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- ingyenes, illetve kedvezményes táborok, mozi-, színház-, múzeumlátogatás szervezése a 

rászoruló tanulóknak,  

- a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal,  

- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az 

osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.),  

- pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon,  

- tanulmányi verseny nevezési díjának befizetése a tanuló részére,  

- a DP, az iskola alapítványainak anyagi támogatása,  

- egészségügyi szűrővizsgálatok,  

- tankönyvtámogatás (a normatív tankönyvtámogatás részleteit a tankönyvellátási 

szabályzatok tartalmazzák),  

- az érintett tanulók érdek-és esélyérvényesülésének elősegítése. 

 

2.8.3. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

 Az intézményi gyermekvédelem tevékenységének három fő feladata: a gyermek 

fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése. 

 Az osztályfőnök feladata a tanulók, gyermekek és a szülők tájékoztatása azokról a 

lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében 

fordulhatnak. 

 A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit 

az intézmény a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat segítségével minél hatékonyabban 

tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Intézményünk alapvető feladatai a 

gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

 

- fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók, gyermekek problémáit, 

- meg kell keresni a problémák okait, 

- segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

- jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

 

Az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus feladatai: 

 

- családlátogatásokon való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

- a veszélyeztető okok megléte esetén a gyermekjóléti szolgálat értesítése, 

- a gyermekjóléti szolgálat tevékenységének segítése, 

- a tanulók, gyermekek anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapításának kezdeményezése, 

- tájékoztatás nyújtása a tanulók, gyermekek részére szervezett szabadidős 

programokról. 

 

A tanulók, gyermekek fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében 

intézményünk együttműködik: 

 

- a területileg illetékes nevelési tanácsadóval, 

- gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, 

- a területileg illetékes kormányhivatallal és jegyzővel, 

- gyermekorvossal, védőnővel, 
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- továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

- alapítványokkal. 

 

Intézményünk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 

- a felzárkóztató foglalkozások, 

- egyéni fejlesztés, 

- a tehetséggondozó foglalkozások, 

- az indulási hátrányok csökkentése, 

- óvoda-iskola átmenetet segítő program, 

- a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- a pályaválasztás, továbbtanulás segítése, 

- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, gyermeknek, szülőnek), 

- egészségvédő és mentálhigiénés programok, egészségvédelmi projektnap 

szervezése, 

- a családi életre történő nevelés, 

- a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

- az intézményi étkezési lehetőségek, 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, 

- szünidei programok), 

- a tanuló/gyermek balesetek megelőzését célzó tevékenységek, 

- a tanulók/gyermekek szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni 

támogatás), 

- a szülőkkel való együttműködés, 

- esetmegbeszélések, 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

2.9. A tanulók részvételi rendje az intézményi döntési folyamatban 

 

 Intézményünkben a tanulók az intézményi döntési folyamatban a diákpresbitérium 

fenntartásával vesznek részt. A diákpresbitérium működési rendjéről a Diákpresbitérium saját 

SzMSz-e rendelkezik. 

 Az intézményi döntési folyamatban a diákérdek-képviselet az alábbi esetekben 

rendelkezik véleményezési jogkörrel: 

 

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, a 

tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

- az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben, 

- a jogszabályban meghatározott ügyekben az iskola szervezeti és működési 

szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, 

- diákprogramokra biztosított támogatások felhasználásáról, 

- a házirend elfogadásakor, 

- az intézmény által kínált választható tantárgyakat tartalmazó tájékoztató kiadásáról, 
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- az első óra reggel 8 óra előtt kezdéséről. 

 

2.10. A szülők, tanulók, pedagógusok és az iskola partnerei közötti 

kapcsolattartás formái 

 

 A szülő az iskola egyik alapvető tényezője a tanulók és a nevelők mellett. Az 

iskolaválasztásban többnyire meghatározó szerepük van, másrészt szülői tisztükből 

következik, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik, ellenőrzik gyermekeik szellemi-lelki 

fejlődését, és azt szembesítik előzetes elvárásaikkal. 

  

A szülők elvárhatják az iskolától: 

 

- A beiskolázással kapcsolatos információk korrektek, részletesek, időben 

hozzáférhetőek legyenek. 

- Folyamatosan figyelemmel kísérhesse az iskola működését. 

- Gyermeke tanulmányi és magatartási helyzetéről folyamatos tájékoztatást 

kapjon. 

- Aktív szereplője, tevékeny részese is lehessen az iskola életének. 

 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

 

- Aktív részvételt az iskolai, kollégiumi rendezvényeken, családi 

istentiszteleteken. 

- Őszinte véleménynyilvánítást. 

- Együttműködő magatartást. 

- Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést. 

- Érdeklődő, segítő hozzáállást. 

- Esetleges szponzori segítségnyújtást. 

 

A szülői kapcsolattartás formái iskolánkban: 

 

- ismerkedő foglalkozások a leendő első osztályosok részére, 

- pályaválasztási szülői értekezlet a 7. és 8. évfolyamos tanulók és szüleik részére,  

- iskolai prospektus, 

- éves program publikálása folyamatosan az iskola honlapján, 

- családlátogatás, 

- szülői értekezlet,  

- fogadóóra, 

- szülők fogadása előre egyeztetett időpontban, 

- nyílt tanítási nap, személyes tájékozódás lehetősége, 

- írásbeli tájékoztató az ellenőrzőn keresztül, 

- pályaválasztási tanácsadás, 

- Szülői Tanács/ Szülői Munkaközösség, 

- iskola programjai, rendezvények. 

 

Szülői Tanács/Szülői Munkaközösség 

 

 Intézményünkben a szülők képviseletét a Szülői Tanács látja el, mely az egyes 

osztályokból delegál 2-2 főt (Drávafokon 1-1 főt).  
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A Szülői Tanács vezetője értesíti az iskola igazgatóját gyűléseikről, a felmerülő problémákra 

az iskola vezetőjétől kap tájékoztatást. Az iskola igazgatója köteles a felmerülő problémákra 

két héten belül reagálni szóban vagy írásban. 

 

A tanulói kapcsolattartás formái iskolánkban: 

 

- kötelező tanítási órák, 

- nem kötelező iskolai foglalkozások, 

- közös kirándulások, 

- közösen végzett hasznos munkák, 

- sportversenyek, vetélkedők, 

- diákfórumok, 

- személyes megbeszélések, 

- iskolai rendezvények, 

- hitéleti alkalmak. 

 

A tanulók véleménynyilvánításának formái iskolánkban: 

 

- diák-érdekképviselet biztosítása (diákpresbitérium), 

- a diákközgyűlés a tájékoztatás közvetlen fóruma (évente egyszer), 

- osztálygyűlés, osztályfőnöki óra, 

- fegyelmi bizottságban való képviselet, 

- diákparlament évente egy alkalommal. 

 

Diákpresbitérium 

 

 A tanulói részvétel legfontosabb fóruma a diákpresbitérium. Az iskolai 

diákpresbitérium az osztályokra mint feltételezett közösségekre épül, mind az általános 

iskolában (a negyediktől a nyolcadik osztályig), mind a gimnáziumban osztályonként két-két 

küldöttet választ az osztályközösség. A választott testület neve presbitérium, tagjai a 

presbiterek. Vezetője szükség szerinti időben tájékoztatja a tanulókat munkájukról. 

 Az iskola tanévenként bizonyos összeget elkülönít a diákpresbitérium működésének 

biztosítására. A tanári karral a koordináló tanár tartja a kapcsolatot.  

 Feladatait bővebben a diákpresbitérium SzMSz-e tartalmazza. 

 

A partneri kapcsolattartás formái iskolánkban 

 

 Az intézmény nevelő-oktató munkája során törekszik a civil és szakmai partnerek 

bevonására annak érdekében, hogy tanulói szellemi, érzelmi és testi fejlődése töretlen 

lehessen. 

Ennek eszközei és formái: 

- közös rendezvények szervezése, 

- intézménylátogatás, 

- szakmai fórumok, 

- segítségnyújtás. 

 

Külső kapcsolatok: 

 

Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: 

− a fenntartóval, 

− a református közoktatási intézményekkel, 

− gyülekezetekkel, 
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− a Református Pedagógiai Intézettel 

− a megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézettel 

− az intézményt támogató intézményekkel és jogi személyekkel, 

− a minisztériumokkal, a Kormányhivatallal, 

− a külföldi partnerekkel, 

− a városi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal, 

− iskola-egészségügyi szolgálattal 

− a Humán Szolgáltató Központtal, 

− a Vöröskereszttel, 

− nevelési-oktatási intézményekkel 

− a közművelődési intézményekkel, 

 

A kapcsolattartás formái: 

 

− Az NEFMI-vel, a Kormányhivatallal, illetve a pedagógiai szolgáltató irodával az 

illetékes vezetők tartják a kapcsolatot, a felmerülő problémák megoldásában kikérik 

véleményüket, illetve szolgáltatásaikat igénybe veszik. Segítik a pedagógusok szakmai 

továbbképzését. 

− A beiskolázási területünkön működő óvodákkal, általános és középiskolákkal a 

kapcsolatot a főigazgató, illetve az általa megbízott igazgató tartja. Az óvodák és az 

általános iskolák meghívására a főigazgató személyesen vagy az iskolavezetőség más 

tagja útján tájékoztatót tart az intézményben folyó képzésről.  

− A közművelődési intézményekkel a kapcsolatot a könyvtáros és az osztályfőnöki 

munkaközösség-vezetők közvetlenül tartják. 

− A Gyermekjóléti Szolgálatokkal az ifjúságvédelmi felelős vagy az intézményegység 

vezetők tartják a kapcsolatot, igény szerinti időközökben. 

− A nappali tagozatos tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását végző, 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett Humán Szolgáltató 

Központ Iskolaegészségügyi Ellátásának főfoglalkozású iskolaorvosával az 

ifjúságvédelmi felelős vagy a tagintézmény vezetők tartják a rendszeres kapcsolatot. 

− A külföldi iskolákkal a főigazgató tarja a kapcsolatot. 

− A PRK széles körű szakmai kapcsolatot tart fenn a városi, megyei és országos szakmai 

szervezetekkel.  

− A külső kapcsolatok rendszerét és szintjeit az intézmény főigazgatója határozza meg.  

 

 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi 

ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola igazgatója 

biztosítja az alábbi személyekkel: 

− az iskolaorvos, 

− az iskolai védőnők, 

− az ÁNTSZ városi tiszti-főorvosa. 

 

A vak és gyengénlátó tanulóink esetében az alábbi szervezetekkel törekszünk a minél 

szorosabb együttműködésre: 

 

- Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (ezen belül is a Vakok és Gyengénlátók 

Baranya megyei Egyesülete, 7623 Pécs, Móricz Zsigmond u. 8.)  

- Módszertani Intézmények:  
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1. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona,  

2. Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménye és Diákotthona 

3. valamint ezek képviselőivel, utazótanáraival. 

- Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság. 

- Együttműködés szükséges egyrészt az iskola valamennyi érintett pedagógusa, másrészt a 

rendszeres kapcsolattartásra kijelölt koordinátor és az utazótanár között. 

 

2.11. A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata  

 

Az intézményi vizsgaszabályzat nem tartalmazza az állami (érettségi) vizsgát, arra egységesen 

magasabb rendű jogszabály [100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet] vonatkozik. 

A tanulmányok alatti vizsgákról a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet nyújt tájékoztatást 

(64.§ - 72.§). 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 
 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

- osztályozóvizsgákra, 

- különbözeti vizsgákra, 

- javítóvizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

- akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

2.11.1. Tanulmányi idő alatti vizsgák 

 

Osztályozóvizsga 

 

Osztályozóvizsgát tesz az a tanuló, aki: 

 

- a nevelőtestület döntése alapján, akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt 

mértéket (250 tanítási óra) meghaladja és jegyei alapján nem osztályozható, 

- a nevelőtestület döntése alapján, akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy 

óraszámának 30%-át meghaladta és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást, 

- aki tanulmányait magántanulóként végzi, (beszámoltató vizsgát tehet évente 2 

alkalommal, osztályozóvizsgát tehet félévi osztályzat megszerzéséhez igény szerint), 
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- aki előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, de még nem teljesítette a helyi tantervi 

követelményeket. 

 

További információk: 

 

- a vizsga konkrét időpontját az igazgató jelöli ki, 

- a vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő legalább a vizsga előtt két héttel 

értesítést kap, 

- az osztályozóvizsga követelményeit a tantárgyi helyi tantervek tartalmazzák, 

- az osztályozóvizsga követelményeiről a tanuló tájékoztatást kap, 

- az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége 

alól, 

- az osztályozóvizsga nem ismételhető meg, 

- sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak javítóvizsgát kell tennie, 

- az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni - az eredményhirdetésnek 

legkésőbb az utolsó vizsgát követő harmadik napon meg kell történnie - az 

osztályozóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és a 

bizonyítványba, és ezt az igazgató írja alá. 

- lehetőség van egy napon ugyanabból vagy több tárgyból két évre vonatkozó vizsga 

letételére is. Ebben az esetben a különböző tanévekre vonatkozóan ugyanazon napon 

belül, de külön vizsga keretében tehet eleget a tanuló a tantervi követelményeknek. 

 

 

Különbözeti vizsga 

 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki: 

 

- tanulói jogviszony átvétellel való létesítéshez más iskolatípusból kéri felvételét, 

- eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra 

jelentkezik. 

 

További információk: 

 

- különbözeti vizsga minden tekintetben megegyezik az egyéb tanulmányok alatti 

vizsgákkal, 

- a tantárgyi követelményeket a szaktanárok jelölik ki, 

- a különbözeti vizsga konkrét időpontját – türelmi idő biztosításával – az igazgató jelöli 

ki, 

- a különbözeti vizsga eredményét az osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és a 

bizonyítványba, és azt az igazgató írja alá. 

 

Javítóvizsga 

 
Javítóvizsgát tehet a tanuló, 

 

- ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- ha osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt vagy azt nem fejezte 

be, illetve az előírt időig nem tette le, 

- aki az osztályozó-, vagy pótlóvizsga követelményeinek nem felelt meg. 
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Pótlóvizsga 

 

Pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, 

 

- aki neki fel nem róható ok miatt nem tudott osztályozó- vagy javítóvizsgát tenni az 

igazgató által kijelölt időpontban. 

 

A tanulmányi idő alatti vizsgákkal kapcsolatos szabályok 

 

- Javítóvizsga és pótlóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell 

adni. 

- A vizsga eredményéről az osztályzatot, a szükséges záradékot a tanuló osztályfőnöke 

az osztálynaplóba, a bizonyítványba és a törzskönyvbe bejegyzi. 

- A kijavított, aláírt írásbeli dolgozatot a szaktanárok a tanév végéig őrzik. 

 

A vizsga eredményének beszámítása az év végi bizonyítványba: 

 

- az osztályozóvizsga eredménye egyben a tanuló félévi, illetve év végi osztályzata az 

adott tárgyból, 

- a különbözeti vizsga sikeres eredménye a feltétele annak, hogy a jelentkező a kívánt 

csoportban tanulhasson. 

 

A tanulók a vizsga halasztását kérhetik írásban az iskola igazgatójától. Az igazgató a 

szaktanár és az osztályfőnök véleményének meghallgatásával dönt. A halasztott vizsgákat 

a javítóvizsgával egy időben kell megszervezni. A halasztott vizsga csak egyedi elbírálás 

alapján, az igazgató engedélyével javítható. 

 

A diák a vizsgák témaköreit a vizsgát szervező szaktanártól írásban kapja meg, 

javítóvizsga esetén júniusban az osztályozó konferenciát követően, egyéb vizsgák esetén a 

vizsgára jelentkezéskor. 

Az egyes vizsgákra jelentkezni a titkárságon (Drávafokon az intézmény vezetőjénél vagy 

helyettesénél) lehet a vizsgaidőszak előtt három héttel írásban. A javítóvizsgára nem kell 

jelentkezni. 

 

Vizsgaformák, vizsgarészek 

 

- szóbeli vizsga, 

- írásbeli vizsga, 

- gyakorlati vizsga [informatika, testnevelés, rajz- és vizuális kultúra, ének-zene?] 

 

Vizsgaidőszakok 

 

szept. utolsó hete osztályozóvizsga (az őszi érettségi vizsgához) 

december vége - január eleje 
osztályozóvizsga (elsősorban magántanulóknak), 

különbözeti vizsga 

április 15-30. osztályozóvizsga (elsősorban előrehozott érettségire jelentkezőknek) 

május 15-31. 
osztályozóvizsga (elsősorban magántanulóknak), 

különbözeti vizsga 

utolsó öt tanítási nap év végi vizsgák 

augusztus 15-31. javítóvizsga – pótlóvizsga  
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- Osztályozóvizsga: - a tanév rendjében meghatározott négy időszakban, 

- de osztályozóvizsgát az iskola – a jelzett időpontokon kívül – 

bármikor szervezhet. 

- Különbözeti vizsga: igazgatói döntés szerint a jelentkezéstől számított legfeljebb egy 

hónapon belül. 

 

2.11.2. A vizsgák rendje 

 

Vizsgabizottság  

 

- Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

- Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, 

szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan 

pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

 

Jogszabályi előírások a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázók esetén 

 

A 20/2012. EMMI rendelet 68.§ (4) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató 

engedélye alapján  

- a szóbeli vizsga időtartamát legfeljebb 30 perccel meg kell növelni, 

- lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. 

számítógép, zsebszámológép) használja, 

- írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

- szóbeli vizsga helyett írásban vizsgázhat. 

 

Írásbeli vizsgák 

 

- A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a felügyelő tanár úgy köteles 

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. Az írásbeli 

vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával 

kell elkészíteni. 

- Az írásbeli vizsga időtartama vizsgatárgyanként hatvan perc.  

- Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák 

között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani. Az írásbeli dolgozatokat a vizsgázót tanító szaktanár javítja és értékeli. 

Minden feladatot pontozni kell! 

 

A szóbeli vizsgák rendje 

 

- A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg 

tanította. Az elnöki teendőket az igazgató vagy megbízottja látja el. A vizsgán az 

elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen 

kell lennie. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető 

szóbeli vizsga. A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A 

szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt. Minden vizsgázónak 

vizsgatárgyanként legalább harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a 

felkészülésre (kivétel az előrehozott érettségi miatt szervezett idegen nyelvi 
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osztályozóvizsga). A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 

- Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12 %-át, az elnök 

egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott 

felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész 

pontra fel kell kerekíteni. 

- Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás 

előtt, legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a 

vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

- Ha a vizsgázónak a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló rendelet 68.§-ának (4) bekezdése alapján a 

vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján engedélyezték, hogy az írásbeli 

vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből 

áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A vizsgázó kérésére a második tétel 

kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a 

vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 

Pontok átváltása osztályzattá 

 

Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből 

legalább 12%-ot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték 

alapján legalább elégséges osztályzatot kaphasson. Az elérhető pontszámok százalékos 

teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: 

 

Értékelés az általános iskolákban: 

 

Nagyharsány, Pécs: 

 

90 - 100 % elérése esetén jeles  (5) 

75 - 89 % elérése esetén jó  (4) 

60 - 74 % elérése esetén közepes  (3) 

40 - 59 % elérése esetén elégséges (2) 

  0 - 39 % elérése esetén elégtelen (1). 

 

Értékelés Drávafokon: 

 

Alsó tagozat:     Felső tagozat: 

91 – 100 % elérése esetén jeles  (5) 86 – 100 % elérése esetén jeles  (5) 

75 – 90 % elérése esetén jó  (4) 76 – 85 % elérése esetén jó   (4) 

50 – 74 % elérése esetén közepes (3) 51 – 75 % elérése esetén közepes (3) 

33 – 49 % elérése esetén elégséges  (2) 36 – 50 % elérése esetén elégséges (2) 

0 – 32 % elérése esetén elégtelen  (1) 0 – 35 % elérése esetén elégtelen  (1) 

 

Értékelés a gimnáziumban: 

 

85 - 100 % elérése esetén jeles  (5) 

70 - 84 % elérése esetén jó  (4) 

55 - 69 % elérése esetén közepes  (3) 

40 - 54 % elérése esetén elégséges (2) 

0-39 % elérése esetén elégtelen  (1). 
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Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető – vagy háromnál több elégtelen 

tantárgyi osztályzattal zárja a tanévet –, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

2.11.3. Félévi és év végi vizsgák a PRK intézményeiben 

 

Gimnázium és szakgimnázium 

 

 A nyelvi előkészítő évfolyamon félévkor és év végén és a 9-10-11. évfolyamokon az 

utolsó tanítási héten, év végi írásbeli és szóbeli vizsgák keretében a növendékeinknek számot 

kell adni a helyi tantervben előírt, tanévre vonatkozó tantervi követelményeik teljesítési 

szintjéről.  

 Ennek célja, hogy a kétszintű érettségire való felkészülést azáltal segítsük, hogy 

megismertessük és gyakoroltassuk az írásbeli és szóbeli vizsgák módjait, formáit. Ebből 

következően valamennyi vizsgatárgyból írásbeli és szóbeli feladatokat a középszintű érettségi 

követelményeknek megfelelően állítjuk össze, de arra a tanévre vonatkoztatva az írásbeli és 

szóbeli kérdéseket, témákat. Az értékelés is az OKÉV által meghatározott módon történik. Az 

év végi érdemjegy megállapítása úgy történik, hogy az első féléves teljesítmény, a második 

féléves teljesítmény és az év végi vizsgaeredmény együttesen és arányosan számít, azzal a 

megszorítással, hogy amennyiben az év végi vizsgaeredmény nem éri el az érettségi 

vizsgakövetelményekben is meghatározott 12 %-ot, úgy a tanév végi osztályzat elégtelen, 

függetlenül a két félév teljesítményétől. 

A 2013/14-es tanévtől kezdve a 9/Ny évfolyam 1. idegen nyelv tantárgyának az eredményét a 

félévi és év végi vizsgajegyek ¼ - ¼ arányban befolyásolják (az első és a második félév 

tanulmányi átlagai mellett). 

 

Vizsgafajták évfolyamonként 

 

Osztály Tantárgy vizsga típusa hónap 

 9.Ny Informatika gyakorlati szóbeli júniusban 

 1. idegen nyelv (angol / német) írásbeli szóbeli júniusban 

9.A és 9.C Magyar nyelvtan  szóbeli júniusban 

9.B Magyar nyelvtan  szóbeli júniusban 

 1. idegen nyelv (angol / német) írásbeli szóbeli júniusban 

10.A 1. idegen nyelv írásbeli szóbeli júniusban 

10.C Szakmai vizsga  szóbeli júniusban 

 1. idegen nyelv írásbeli szóbeli júniusban 

10.B 1. idegen nyelv (angol / német) írásbeli szóbeli áprilisban 

 Informatika gyakorlat - áprilisban 

11.A és 11.C Irodalom  szóbeli júniusban 

 Történelem írásbeli szóbeli júniusban 

11.B Irodalom  szóbeli május 

 Történelem írásbeli szóbeli júniusban 

 
2. idegen nyelv (olasz /angol / 

német) 
írásbeli szóbeli februárban 
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Általános iskola – Pécs 

 
Osztály Tantárgy Vizsgafajta Időpont 

8. Angol idegen nyelv írásbeli szóbeli Félévkor 

 

A félévi vizsgára vonatkozó egyéb helyi rendelkezések: 

- A vizsga követelményeinek összeállítása a munkaközösség feladata. 

- A szóbeli és írásbeli vizsga követelményeit egyaránt ismertetni kell a 

tanulókkal még az adott tanév szeptember hónapjában. A szóbeli vizsgák konkrét 

tételsorát október 15-ig ismertetni kell a tanulókkal. 

- A félévi vizsga követelményeinek összeállításánál, valamint a teljesítmény 

értékelésénél a szaktanárnak figyelembe kell vennie az SNI tanulókra vonatkozó 

előírásokat. 

- A vizsgára való felkészítéshez a szaktanárnak kötelessége minden segítséget 

megadni a tanuló számára. Ugyanakkor a tanuló felelőssége és kötelessége a vizsgára 

való felkészülés. 

- A félévi írásbeli vizsga időpontját a téli szünet előtti utolsó tanítási hétre kell 

kijelölni. 

- A félévi szóbeli vizsgákat a téli szünet utáni első tanítási héten bonyolítjuk le, a 

félév zárását megelőzően. 

- A szóbeli vizsgák időpontjáról a szaktanárok időbeosztást készítenek, melyről 

az érintett tanulókat tájékoztatják. 

- A vizsgán szerzett érdemjegy beszámít a félévi osztályzatba. 

 

Általános iskola – Drávafok 

 

Nincsenek év végi vizsgák egyetlen tantárgyból sem. 

 

Általános iskola – Nagyharsány 

 

A 8. évfolyam félévi vizsga tantárgyai és a vizsga formája: 

  
Vizsgatárgy Vizsgaforma 

matematika írásbeli 

magyar nyelvtan írásbeli 

irodalom szóbeli 

történelem szóbeli 

idegen nyelv szóbeli 

hittan szóbeli 

 

A félévi vizsgára vonatkozó egyéb helyi rendelkezések: 

 

- A vizsga követelményeinek összeállítása az adott osztályban tanító szaktanár 

feladata. 

- A szóbeli és írásbeli vizsga követelményeit egyaránt ismertetni kell a 

tanulókkal még az adott tanév szeptember hónapjában. A szóbeli vizsgák 

konkrét tételsorát október 15-ig ismertetni kell a tanulókkal. 

- A félévi vizsga követelményeinek összeállításánál, valamint a teljesítmény 

értékelésénél a szaktanárnak figyelembe kell vennie az SNI tanulókra 

vonatkozó előírásokat. 

- A vizsgára való felkészítéshez a szaktanárnak kötelessége minden segítséget 

megadni a tanuló számára. Ugyanakkor a tanuló felelőssége és kötelessége a 

vizsgára való felkészülés. 
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- A félévi írásbeli vizsga időpontját a téli szünet előtti utolsó tanítási hétre kell 

kijelölni. 

- A félévi szóbeli vizsgákat a téli szünet utáni első tanítási héten bonyolítjuk le, a 

félév zárását megelőzően. 

- A szóbeli vizsgák időpontjáról a szaktanárok és az osztályfőnök időbeosztást 

készítenek, melyről az érintett tanulókat – a téli szünet előtti utolsó tanítási 

héten – az osztályfőnök tájékoztatja. 

- A vizsgán szerzett érdemjegy az első félévhez piros színnel írandó be az 

értékelési naplóba. 

- A szóbeli vizsgán a tanuló szülője jelen lehet, de csak gyermeke feleletét 

hallgathatja meg. 

- A vizsga napjára a vizsgáztató szaktanár helyettesítését az osztályfőnök írja ki. 

 

A vizsgatárgyak részletes követelményeit az intézmények helyi tanterve tartalmazza 

évfolyamonkénti, tantárgyankénti bontásban. 

 

2.12. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

Az iskola tanév elején vesz fel tanulót, tanév közben csak különösen indokolt esetben. 

Az átvétel elbírálásának szempontjai: az osztály létszáma, tanulmányi eredmény, a gyülekezeti 

tagság, lelkészi ajánlás. 

Amennyiben az osztály létszáma lehetővé teszi, a tanuló átvehető. 

Az átvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát, 

- a szülő, illetve a gyám személyi igazolványát, 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

-  

A felvétel során alkalmazott eljárás: elbeszélgetés a tanulóval, a tanuló szüleivel az iskola 

küldetéséről, elvárásairól, házirendjéről. Tájékozódás a tanuló előzetes tanulmányairól, 

füzeteinek, ellenőrzőjének áttekintése. 

Az átjelentkező tanulónak – ha a helyi tantervünktől eltérő oktatásban vett részt – 

matematikából, magyarból, idegen nyelvből, és azokból a tantárgyakból, amelyeket előző 

iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult, különbözeti vizsgát kell tennie. 

 

A drávafoki intézmény a beiskolázási körzetéből minden tanulót felvesz, illetve minden 

tanulót, aki iskolánkba jelentkezik és az iskola programját, házirendjét, keresztyén értékeit 

elfogadja. 

Fogadja az év közben érkezőket, kivéve, ha fegyelmi okok miatt bocsájtották el, akkor 

felvételéről a nevelőtestület hoz határozatot. Az iskolaváltáshoz szükséges iratok Drávafokon 

(a fentiekben fölsoroltakon túl): 

 

- esetleges nevelési tanácsadói javaslat, szakvélemény, 

- gyermekvédelmi kedvezményre jogosító irat. 
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2.13. A felvételi eljárás különös szabályai 

 

2.13.1. A tanulói jogviszony létesítésének feltételei a gimnáziumban 

 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 

Az iskola a törvényben meghatározott időben és módon közzéteszi a tervezett képzési 

formákat a következő tanévre vonatkozólag, azok kódszámaival együtt.  

A nyolcadikos tanulók jelentkezése szintén törvény által szabályozott módon és időben 

történik, és jutnak el iskolánkhoz a jelentkezési lapok.  

 

2.13.1.1 A felvételi eljárás - A szóbeli felvételi vizsga követelményei a 

gimnáziumban 

 

A felvételi eljárás során a végeredmény három tényezőből adódik össze: 

a) hozott eredmények  

b) központi matematika és magyar írásbeli felvételi során szerzett eredmények 

c) szóbeli felvételi során szerzett eredmények 

- Hozott eredmények fogalmán a 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy szabadon választott reál tárgy 

átlagának összegét értjük (összpontszám 25%-a).  

- A központi írásbelin elért eredmények beszámítása: az összpontszám 50%-a  

- A szóbeli felvételi az igazgató által kinevezett minimum háromtagú szaktanárokból 

álló vizsgabizottság előtt zajlik. Kötetlen beszélgetés formájában tesznek fel 

kérdéseket a vizsgabizottság tagjai a növendék tanulmányi szokásairól, eredményeiről, 

az iskolaválasztás motivációiról, családi és lakóhelyi viszonyairól, szabadidős 

tevékenységeiről, szórakozási formáiról és hobbijáról. Ekkor kérdezzük meg 

felekezeti hovatartozásáról, egyházhoz való viszonyáról, valamint arról, hogy mit tud 

konkrétan gimnáziumunkról, illetve milyennek képzel egy egyházi iskolát. Abban az 

esetben, ha a tanuló nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) 

idegen nyelvi képzésre (is) jelentkezik, úgy az iskola honlapján és felvételi 

tájékoztatójában feltüntetett keretek között idegen nyelvű elbeszélgetésen is részt vesz. 

A szóbeli felvételi eredménye – függetlenül attól, hogy milyen képzési formára 

jelentkezett - az összpontszám 25%-a.  

 Elvárás intézményünkben, hogy a jelentkezők felekezetük szerinti lelkészi ajánlást 

hozzanak magukkal. A lelkészi ajánlásnak vagy a felekezeti kötődésnek a hiánya nem 

feltétlen kizáró ok, de ilyen esetekben intézményünk egyházi jellege és az ebből fakadó 

elvárások iránt nyitott, elfogadó magatartást várunk. 

 A felvételi követelményeknek eleget tett tanulókat összpontszámuk alapján rangsorba 

állítjuk, és így hozzuk nyilvánosságra. 

A Pécsi Református Kollégium általános iskoláiból gimnáziumunk általános 

tagozatára jelentkező tanulóinkat 4,00 közismereti átlag esetén, a nyelvi előkészítő 

évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzésre jelentkezőket pedig 4,2 

közismereti átlag esetén maximális ponttal rangsoroljuk, tehát mentesülnek a teljes felvételi 

eljárás alól. 
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Középiskolánk egészségügyi szakközépiskolai képzésére jelentkező tanulók 3,50 

közismereti átlaggal felvételi nélkül válhatnak iskolánk diákjává. Nekik csak egy orvosi 

alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a szóbeli elbeszélgetés időpontjában. 

Az említett átlagok alatt teljesítő diákoknak a teljes felvételi eljárásban részt kell 

venniük, és pontszámaik alapján dől el, folytathatják-e nálunk tanulmányaikat. 

 Tekintve, hogy az internátus a gimnáziummal egy szervezeti egységet képez, a 

gimnáziumi felvételi eljárás vonatkozik az internátusi elhelyezésre is. Mindazoknak, akik 

felvételt nyertek a gimnáziumba, automatikusan internátusi (diákotthoni) elhelyezést 

biztosítunk intézményünkben a 9. évfolyamon, amelyet minden tanév végén meg kell újítani 

az internátusi szabályzatban előírtaknak megfelelően. A jelentkezési lapon kell feltüntetni, 

hogy a növendék igényel-e internátusi (diákotthoni) eljárást. 

Intézményünk sajátossága, hogy a református keresztyén kollégiumi hagyományoknak 

megfelelően pécsi illetékességű növendékeket is felveszünk internátusunkba, ha azt szociális 

vagy pedagógiai szempontok indokolják. Ennek mérlegelése szintén a gimnáziumi felvételi 

eljárás rendjében történik a szóbeli vizsgát követő értekezleten. 

 

A gimnáziumot elhagyó tanulóra vonatkozó szabályok: az osztályfőnöknél, a könyvtárban és 

a gazdasági irodában elszámol, és az aláírt igazolásával az iskolatitkárnál van módja átvenni a 

bizonyítványát. 

 

2.13.2. A kollégiumi tagsági viszony létesítésének feltételei 

 

A kollégiumi tagsági viszony létesítésének feltételeit a kollégium pedagógiai programja 

tartalmazza. 

 

2.13.3. A tanulói jogviszony létesítésének feltételei az általános iskolákban 

 

Általános szabályok 

 

Felvételi eljárás 

 

Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Kormányhivatal által 

meghatározott időszakban kell beíratni. Ez az időszak március 1-je és április 30-a közé esik. 

A beíratás pontos időpontját az iskola honlapján és a helyi médiában tesszük közzé.  

 

A jelentkezés és a beiratkozás a következő módon történik: 

 

1. Az iskola éves ütemtervében meghatározott időpontig a szülők beíratási 

szándékukat jelzik intézményünk felé. 

 

2. Elbeszélgetés a tanulókkal és szüleikkel az iskola küldetéséről, elvárásairól és 

házirendjéről. 

 

A gyülekezeti tagságot, illetve a gyermek megkeresztelését a gyülekezet/közösség 

lelkipásztora igazolja, amit a beíratáskor nyújt be a szülő. Az ehhez szükséges 

nyomtatvány az iskola honlapjáról letölthető. 

Az iskola szellemiségének elfogadásáról a szülők nyilatkozatot írnak alá. Keresztyén 

értékrendünk el nem fogadása elutasítást von maga után.  
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3. A kérelmek elbírálása. 

Ha intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi kérelmeket 

tud teljesíteni, akkor az alábbi rendet kell követni (20/2012 EMMI 24§): 

 

- vallását református gyülekezet tagjaként gyakorló család gyermeke (rendszeresen jár 

templomba), 

- református szertartás szerint megkeresztelt gyermek, 

- más keresztyén felekezetű vallását gyakorló család gyermeke, 

- más keresztyén felekezetben megkeresztelt, nem rendszeresen vallás gyakorló család 

gyermeke, 

- testvére az intézmény tanulója, 

- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi kérelmét kell teljesíteni. 

 

Közülük azokat kell előnyben részesíteni, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye, 

telephelye, feladatellátási helye található. 

 

- sajátos nevelési igényű tanuló, 

- különleges helyzetű tanuló az, aki: 

- szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő, vagy 

- munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében 

található, vagy 

- az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy 

kilométeren belül található. 

Amennyiben helyhiány miatt valamennyi különleges helyzetű tanulót nem tud 

felvenni, átvenni intézményünk, úgy azt a tanulót részesítjük előnyben, aki minél 

több pontban érintett. Azonos számú föltétel esetén sorsolás útján kell a döntést 

meghozni. 

 

A sorsolás lebonyolítása 

 

Ha iskolánk helyhiány miatt nem tudja teljesíteni az összes felvételi kérelmet, akkor sorsolás 

útján dönt. 

A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. 

 

A sorsolás időpontja: a jelentkezést követő 5-10 munkanapon belül. 

A sorsolás helyszíne: az intézmény kijelölt osztályterme. 

A sorsolásban közreműködnek: 

- az érintett tanulók és szüleik, 

- a sorsolási bizottság tagjai: az intézmény vezetője vagy helyettese, 

lelkész, 

     a leendő tanító, 

     a Szülői Tanács képviselője, 

     alsós munkaközösség-vezető, 

     diákpresbitérium képviselője, 

     jegyzőkönyvvezető. 
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A sorsolás menete: 

 

A sorsolás lebonyolításáról jegyzőkönyv készül, melyet a sorsolási bizottság tagjainak alá kell 

írni. 

A sorsolás megkezdése előtt tájékoztatni kell a jelen lévőket arról, hogy miért van szükség a 

sorsolásra, valamint a sorsolás menetéről. 

Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmeket zárt, jelöletlen borítékban a jelenlevők előtt 

egy sorsolási ládába helyezzük. 

- A ládából önként vállalkozó szülők elfordulva kihúznak 1-1 borítékot, 

- ezt követően jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, 

- ez azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. 

 

A sorsolás addig folytatódik, míg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. 

 

A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azok nevét, akiket kihúztak, ill. azok 

nevét is, akiket nem húztak ki. 

Mindkét névsort rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. 

Amennyiben a jelen lévők nem észleltek szabálytalanságot, rögzíteni kell azt is. 

 

Az érintett szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a sorsolás eredményéről. 

 

Az elutasítással kapcsolatos döntést határozatba kell foglalni. Ebben fel kell tüntetni a 

sorsolás eredményét, a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. 

 

4. Az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet 

elutasító döntést hoz, és erről indokolással és a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 

értesíti a szülőt. 

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 

- A gyermek személyazonosítására alkalmas hatósági igazolványt (a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló igazolványt). 

- Iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

- Anyakönyvi kivonatot. 

- Amennyiben a gyermek rendelkezik vele, úgy a nevelési tanácsadó vagy a szakértői 

bizottság szakvéleményét. 

 
Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról az igazgató dönt a 

szülő kérése alapján a helyi lehetőségek figyelembe vételével. 

 

A jogorvoslat rendje: Köznevelési tv. 37§. 38§. 40§ 

 

2.13.4. Felvétel az óvodába 

 

Az óvoda pedagógiai programja szabályozza. 
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3. A gimnázium és szakgimnázium (szakközépiskola) helyi 

tanterve 

 

3.1. A választott kerettantervek megnevezése 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 

 

A nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve – 9. évfolyam 

idegen 

nyelv 
testnevelés informatika 

képesség-

fejlesztés 

szabadon tervezhető 

órakeret 

rendelkezésre 

álló órakeret 

18 5 2 2 3 30 

 



 48 

 
A kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésre az idegen nyelvek vonatkozásában a 

következőket írja elő: a nyelvi előkészítő évfolyamon a rendelkezésre álló heti órakeret legalább 60 

százalékát, azaz heti 18 órát kell idegennyelv- oktatásra fordítani.  A heti öt testnevelés biztosítása a 

nyelvi előkészítő esetén is kötelező, a fennmaradó órakeret 50%-át pedig fele-fele arányban 

informatikai ismeretek oktatására, valamint képességfejlesztésre kell fordítani. 

 

A 9-10. évfolyamon az első idegen nyelv tanítására legkevesebb heti öt órát, a 11-12. évfolyamokon a 

haladás függvényében minimum heti három órát kell szánni. Ettől fölfelé az intézmények eltérhetnek. 

A második idegen nyelv oktatására szánt időkeretet a Nemzeti alaptanterv alapján az intézmény 

határozza meg, de javasolt a heti legalább 3 óra. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium (szakközépiskola) 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Művészetek*   1     

Informatika 1       

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra 

(szakmai irányú képzésre) szabadon tervezhető** 
6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

 

**A szakképzési kerettantervek alapján, ágazatonként különböző tartalommal. 
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3.2. A választott kerettantervek feletti óraszámok 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 3. számú mellékletében szereplő kerettantervi ajánlást alakítottuk a helyi igényekhez 

az általános tagozatú gimnáziumi képzésünk esetében. 

 

2015/2016-OS TANÉVTŐL 

 

Óraterv a kerettantervekhez: 9–12. évfolyam, gimnázium – általános tagozat 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3+1 3+2 3+1 3+1 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3+1 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 2 2 3 3+1 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc 1       

Művészetek*     2 2 

Informatika 1 1 2  

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Hit- és erkölcstan (etika)  2  2 1+1  2 

Egyházi ének 1    

Kötelezően választandó tantárgyak**   2 2 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hit- és erkölcstan és az egyházi ének 

tantárgyakkal megnövelt óraszám 
36 36 35 34 

* 11. évfolyambon a Művészetek 2 órából egyik Mozgóképkultúra és médiaismeret, a másik 

Ének-zene. 

12. évfolyamon a Művészetek 2 órából egyik Dráma és tánc, a másik Ének-zene. 

** Kötelezően választandó / választható tantárgyak (heti 2 óra / tantárgy): 

 

középszintű érettségire való felkészítés emelt szintű érettségire való felkészítés 

- földrajz 
- kémia 
- informatika 
- református hit- és erkölcstan  
- testnevelés 
- ének-zene 

- magyar nyelv és irodalom 
- idegen nyelv 
- matematika 
- történelem 

- biológia 
- fizika 
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2016/2017-ES TANÉVTŐL 

 

Óraterv a kerettantervekhez: 9–12. évfolyam, gimnázium – általános tagozat 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3+1 3+1 3+1 3+1 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 2 2 3 3+1 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc 1       

Művészetek*     2 2 

Informatika 1+1 1+1   

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Hit- és erkölcstan (etika)  2  2 1+1  2 

Egyházi ének 1    

Kötelezően választandó tantárgyak**   2 2 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 36 36 35 35 

Hit- és erkölcstan és az egyházi ének 

tantárgyakkal megnövelt óraszám 
36 36 34 34 

* 11. évfolyambon a Művészetek 2 órából egyik Mozgóképkultúra és médiaismeret, a másik 

Ének-zene. 

12. évfolyamon a Művészetek 2 órából egyik Dráma és tánc, a másik Ének-zene. 

** Kötelezően választandó / választható tantárgyak (heti 2 óra / tantárgy): 

 

középszintű érettségire való felkészítés emelt szintű érettségire való felkészítés 

- földrajz 
- kémia 
- informatika 
- református hit- és erkölcstan  
- testnevelés 
- ének-zene 

- magyar nyelv és irodalom 
- idegen nyelv 
- matematika 
- történelem 

- biológia 
- fizika 

 

 
A nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzés 

óraszámainak kialakításakor a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. számú mellékletében szereplő nyelvi előkészítő évfolyam 

kerettantervét vettük alapul, az emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzésnél pedig a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete 7. 

paragrafusában leírtakat vettük figyelembe. 
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Óraterv a kerettantervekhez 9Ny+9-12. évfolyam, gimnázium - 

- nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzés 

Tantárgyak 

nyelvi 

előkészítő 

évfolyam 

emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzés 

9Ny. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 1 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 13 5 5 5 5 

II. Idegen nyelv 5 5 5 5 5 

Matematika 1 3 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ism.  2 2 3 3+1 

Fizika  2 2 2  

Kémia  2 2     

Biológia – egészségtan    2 2 2 

Földrajz  2 2     

Ének-zene  1 1     

Vizuális kultúra  1 1     

Dráma és tánc  1       

Művészetek*      2 2 

Informatika 4 1 1     

Életvitel és gyakorlat         1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Hit- és erkölcstan (etika)  2  2 2 1+1  2 

Egyházi ének 1     

Kötelezően választandó tantárgyak** - - - 2 2 

Szabadon tervezhető órakeret - - - 2 4 

Rendelkezésre álló órakeret 30 35 36 35 35 

Hit- és erkölcstan és az egyházi ének 

tantárgyakkal megnövelt óraszám 
33 37 38 36 37 

 

* 11. évfolyamon a Művészetek 2 órából egyik Mozgóképkultúra és médiaismeret, a másik 

Ének-zene. 

12. évfolyamon a Művészetek 2 órából egyik Dráma és tánc, a másik Ének-zene. 

** Kötelezően választandó tantárgyak (heti 2 óra / tantárgy): 

 

középszintű érettségire való felkészítés emelt szintű érettségire való felkészítés 

- földrajz 
- kémia 
- informatika 
- református hit- és erkölcstan 
- testnevelés 
- ének-zene 

- magyar nyelv és irodalom 
- idegen nyelv 
- matematika 
- történelem 

- biológia 
- fizika 
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A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 6. számú mellékletében szereplő kerettantervi ajánlást alakítottuk a helyi igényekhez 

a szakközépiskolai (szakgimnáziumi) képzésünk esetében. 

 

2015/2016-OS TANÉVTŐL 

 

Óraterv a kerettantervekhez: 9-12. évfolyam – szakközépiskola (szakgimnázium) 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3+1 3+2 3+1 3+1 

Matematika 3+1 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 3+1 

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1+1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1+1     

Művészetek*   1     

Informatika 1      

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak 6 7 8 11 

Hit- és erkölcstan (etika) 2 2 1+1 2 

Egyházi ének 1    

Kötelezően választandó tantárgyak**   2  

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hit- és erkölcstan és az egyházi ének 

tantárgyakkal megnövelt óraszám 
36 36 36 36 

 

* 10. évfolyamon a Művészetek órakeretet Ének-zenével töltöttük fel. 

** Kötelezően választandó / választható tantárgyak (heti 2 óra / tantárgy): 

 

középszintű érettségire való felkészítés emelt szintű érettségire való felkészítés 

- földrajz 
- kémia 
- informatika 
- református hit- és erkölcstan 
- testnevelés 
- ének-zene 
- szakmai ismeretek 

- magyar nyelv és irodalom 
- idegen nyelv 
- matematika 
- történelem 

- biológia 
- fizika 
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A szakközépiskolai kerettantervek 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet1 értelmében a 

2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek - helyüket a 14. melléklet 

szakgimnáziumi kerettantervei veszik át. 

 

2016/2017-ES TANÉVTŐL 
 

Óraterv a kerettantervekhez: 9-12. évfolyam – szakgimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek - - 1* - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia 
- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy 

- - 2** 2*** 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 (1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35  35  

Hit- és erkölcstan (etika)  2  2 2  1+1    

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
 

31  

Éves összes óraszám 1260+72 1296+72 1260+72 1085+36 4901 1085 1085 

 

* A művészetek tantárgy keretében ének-zene tantárgy oktatása valósul meg. 

** Érettségi tantárgy: matematika és szakmai tantárgy 

*** Érettségi tantárgy: matematika és történelem 

 

                                                 
1 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról. 
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A gimnáziumi, szakgimnáziumi/szakközépiskolai képzésformák óraterveinek elkészítésekor 

figyelembe kellett venni a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvényében – és a 

törvény végrehajtásáról szóló zsinati határozatban – foglaltakat: 

 

31. § Református közoktatási intézményben: (1) A Nemzeti alaptanterv, illetve a kerettanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló jogszabályokban megfogalmazott hitoktatás 

tantárgy a hit- és erkölcstan és az egyházi ének tantárgy keretében valósul meg. Ezen 

tantárgyak óraszáma nem vehető figyelembe a tanuló kötelező és választható óraszámának 

napi és heti összegzésekor. (3) Az egyházi ének tantárgy iskolatípusonként legalább két évig 

(négyévfolyamos középiskola esetén legalább egy évig) rendes tantárgyként, tanrendbe 

iktatottan heti 1 órában kötelező, más órával nem helyettesíthető és nem vonható össze. 
(MRE 2005. évi II. tv. 31. § (1) - (3) bek.) 

 

A Magyarországi Református Egyház Zs-96/2006. számú Zsinati Határozat végrehajtási 

utasításának 2. paragrafusa az alábbiakat rendeli el az egyházi ének tantárgy bevezetésének 

végrehajtásáról: 

(2) A négy évfolyamos középiskola a 9. évfolyamon vezeti be az egyházi ének tantárgyat. 

(3) A nyelvi előkészítő évfolyamot szervező középiskolák legalább egy évfolyamon vezetik be 

az egyházi ének tantárgyat (Az előkészítő és/vagy a 9. évfolyamon.) 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Gimnáziumi képzésformák esetén: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Biológia A változat 

Fizika B változat 

Kémia A változat 

Egyházi ének RPI kerettanterve alapján 

 

3.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Egy-egy tantárgy tanításához felmenő rendszerben ugyanazt a tankönyvcsaládot használjuk. 

Szem előtt tartjuk, hogy jól tanítható-tanulható, tanulásra ösztönző, esztétikus és lehetőleg 

olcsó legyen. 

Törekszünk arra, hogy intézményünk elveinek, céljainak leginkább megfelelő szellemiségű 

tankönyveket válasszunk. 

A gimnáziumunk valamennyi szaktárgyat tanító tanára valamely szakmai munkaközösség 

tagja. Mivel a munkaközösségek jelentik az oktatott tudományok szakmai közösségét, így 

valamennyi használt tankönyv és taneszköz kiválasztása munkaközösségi szervezeti 

keretekben történik. A szaktanár leadja a javaslatát a munkaközösség-vezetőnek, és a döntés 

az egyeztetés után születik meg. Fontos szempont, hogy a tankönyvek, munkafüzetek és 

egyéb segédeszközök a párhuzamos osztályokban azonosak legyenek, az országos 

tankönyvjegyzék listáján szerepeljenek. 

Az is fontos szempont a tankönyvek kiválasztásánál (az ingyenes tankönyvellátás rendjéből 

következően), hogy lehetőleg hosszú távon tervezhessünk azokkal, hogy a nagyszámú 

könyvtári példányaink minél tovább használhatók legyenek. 
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A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának eldöntését, idejét a munkaközösségek éves 

munkatervükben előre meghatározzák, és a tankönyvrendelés határidejéhez tájolják. 

 

A vak és gyengénlátó tanulóink integrált oktatásához a jogszabályban meghatározott 

eszközigényt a Vakok Állami Intézetével kötött – speciális eszközökre vonatkozó – támogató 

szerződés alapján tudjuk biztosítani. 

 

3.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítása 

 

3.4.1. Célok, feladatok 

 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az 

egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 

akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 

 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú 

képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel 

készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmazzon 

átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban alakítsa ki 

tanulóinkban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú 

felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános 

műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol az ágazathoz tartozó, 

érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés 

mellett. A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás 

és a szakmai előkészítő oktatás szerves egységet alkot. 

 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú 

tájékozódási képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, 

hogy felkészíti tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, 

az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 

elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 

előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. 

 

3.4.2. Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 
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közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 

a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a 

törvények kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat 

értékkonfliktusok kezelésére. 
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló képes elhelyezni a magyarság kultúráját európai kontextusban. Megnevez és 

felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, sportolókat, 

tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a magyar, illetve magyar 

származású Nobel-díjasokat, munkásságuk legkiemelkedőbb eredményeit. Tisztában van 

nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a 

hazával való érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon és 

vallási gyökereken alapuló éves ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról, 

ismer ilyen témájú folklór- és műalkotásokat. Képes felidézni népi kultúránk néhány jelentős 

elemét, jellemzőjét. Értékeli a helytörténeti ismeretek fontosságát, ismeri lakóhelye és 

iskolája helytörténetének, kulturális és természeti örökségének főbb értékeit. Ismeri a nemzeti 

kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait. Tájegységekhez 

kötve is ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén 

keresztül értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Felismeri az egyetemes 

emberi örökség és az európai kultúra kiemelkedő eredményeit, az ennek megőrzésén 

munkálkodó szervezeteket, a nemzetközi összefogás jelentőségét. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével 

kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud 

példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja 

jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, 

törekszik a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való 

együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit. Érzékennyé 

válik a helyi közösségek problémái iránt, és ismeri beavatkozási lehetőségeit ezek 

megoldáskeresési folyamataiba. Tisztában van a civil társadalmi aktivitás értékével, 

jelentőségével. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló képes különbséget tenni az ideális és a reális énkép között és tisztában van azzal, 

hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Tudatosítja, hogy az 

önismeret természetes szükségleteink közé tartozik, és próbál ismeretet szerezni arról, milyen 

eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megismerjük, megmagyarázzuk önmagunkat. A 

tanuló tisztában van azzal, hogyan aknázhatja ki saját erőforrásait a mindennapi életben, és 

hogyan létesíthet, tarthat fenn kiegyensúlyozott társas kapcsolatokat. Rendelkezik a 

harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, 

empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival való kapcsolatát is. Érti az egyén 

felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. 

 

A családi életre nevelés 

A tanuló tisztában van azzal, hogy az ember magatartását szocializációja, társas környezete 

hogyan befolyásolja. Tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi 

életre. Jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, 

eredményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében 

alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes 

önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, 

rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a 

családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel 

kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat 

szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes 
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információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a 

gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban 

betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a 

szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és 

gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé 

válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend 

összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. 

Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. 

Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket 

alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját 

döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki 

egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti 

szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor 

fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek 

segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász 

szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás 

fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az 

orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető 

hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha környezetében, szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek 

vagy csoportok segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten 

kötelességének érzi a segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben 

képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és 

vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes 

helyzetekben kötelessége segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, 

formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit, képes az ezzel 

kapcsolatos különböző szakpolitikák, törekvések és folyamatok egyes hatásainak megértésére. 

Konkrét példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a 

gazdaságossági, a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Érti, 

hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek 

kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni 

egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti 

összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen 

tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Érti a hagyományok szerepét a harmonikus és 

fenntartható életvitel megalapozásában. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban 

információkat keresni és értelmezni. Ismeri egyes hazai és nemzetközi szervezetek, 

intézmények fenntarthatósággal kapcsolatos munkáját. 

 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Reális ismeretekkel rendelkezik saját 

képességeiről, adottságairól tervezett szakmájával, hivatásával összefüggésben, továbbá 

munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Tisztában van azzal, milyen 
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személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. 

Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit, 

végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét állással 

kapcsolatban nyújtani tud. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euroövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a 

GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében. Törekszik arra, hogy a fejlődési, 

megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, 

tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Felismeri, hogy az egyén életútját a külső tényezők, 

hatások is nagymértékben befolyásolják, alakítják, melyek végig jelen vannak az emberi élet 

során. Érti a gazdasági folyamatok összefüggéseit különböző globális problémákkal is. Képes 

információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, 

hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt 

használja. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 

kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 

stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megtanul jegyzetelni, rendszeresen használja az önálló, áttekinthető, lényegkiemelő 

jegyzetelési technikát hallott vagy olvasott szöveg alapján. Tisztában van azzal, hogy a 

jegyzetelés alkotás, hogy a gondolkodás által a meglévő ismeretekből egy új gondolatot 

hozhat létre. Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő 

tanulási stratégiák kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment 

jelentőségét, alkalmaz ezt segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző 

formában feldolgozni és rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A 

tanulás folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. 

A tanuló tud különböző természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, 

összehasonlítani; alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek 

értelmezésében. 

 

3.4.3. Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és 

elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes különböző 

műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek 

feltárására, értelmezésére és értékelésére. Kritikus és kreatív módon vesz részt az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Felismeri és tudja értelmezni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített üzenetrétegeket. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) 

élet minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb 

anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Képes a normakövető 

helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes az anyanyelvhez és az idegen 

nyelvhez kötődő sajátosságok összevetésére az általános nyelvészeti ismereteinek 
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felhasználásával. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására, 

értelmezésére.   

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet, és törekszik a célnyelvi kultúra 

megismerésére. Képes nyelvtudását önállóan fenntartani és fejleszteni, képes az idegen 

nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmányai során. Törekszik arra, hogy egy 

második idegen nyelven is képes legyen az alapszintű kommunikációra, így teljesíti a 

többnyelvűség igényét. Valós élethelyzetekben is tudja használni a nyelvet a produktív 

készségek (írás és beszéd) alkalmazásával is. Megérti a fontosabb információkat a világos, 

mindennapi szövegekben. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 

nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert 

vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző 

eseményeket, az érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a 

különböző álláspontokat és terveket. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 

eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a 

matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, 

biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezt tudja 

alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet 

különböző területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós 

tények feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismeretei birtokában megérti a természettudományos-technikai eredmények 

alkalmazásának szerepét a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek 

formálódásában. A technikai fejlődés fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott 

technikák és technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait. Bővülő ismeretei segítségével, 

illetve a megfelelő módszerek, algoritmusok kiválasztásával és alkalmazásával képes leírni és 

magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait, felismeri a folyamatok közötti 

összefüggéseket. Természettudományos tanulmányai végére a tanuló képessé válik arra is, 

hogy bizonyos feltételek mellett megfogalmazza a természeti-környezeti folyamatok várható 

kimenetelét. Képes meghatározott szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani 

megfigyeléseket, kísérleteket, és azok eredményeiből reális és helyes következtetéseket 

levonni. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a 

tanulásban és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Belátja a 

fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar is 

cselekedni ennek megvalósulása érdekében. Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és 

döntések egyes regionális és globális következményeit. 

 

Digitális kompetencia 

A középiskolában a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és 

a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. 

Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési 

körének megfelelő együttműködő hálózatokban a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. 

Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő 

feladatok, problémák megoldásában. Kialakul a tanulóban az IKT alkalmazásához kapcsolódó 

helyes magatartás, elfogadja és betartja a kommunikáció és az információfelhasználás etikai 
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elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik 

ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra 

vonatkozó jogi elveket, figyelembe veszi ezeket a digitális tartalmak felhasználása során. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás 

lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 

vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, meghallgatni és elfogadni mások véleményét. 

Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és 

empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni 

konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan 

készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt 

venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. 

Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes 

előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken 

nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve az Európához való kötődése.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 

vezetésére. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 

megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, 

boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági 

szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját 

jövőjét illetően. A pénz, a gazdaság, a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló 

vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét érintő 

pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott 

esetben képes ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, 

a kreativitás és az innováció jellemzi. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek 

kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott 

műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és 

képzőművészeti események önálló feldolgozására, életkorának megfelelő szintű 

értelmezésére, ennek során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, 

formai megoldások közötti kapcsolódási pontokat azonosítani, többféle értelmezési 

kontextusban elhelyezni. A tanuló képes képi, plasztikai, zenei és dramatikus megjelenítésre. 

Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló 

átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 

sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét 

összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, 

ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a 
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motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti 

attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, 

készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási 

és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját 

tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 

3.4.4. A NAT alkalmazása SNI tanulók esetében 

 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az 

irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 

kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat, 

mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye.  

A kerettantervi ajánlások esetükben is érvényesek, de igazodnak egyéni adottságaikhoz, és a 

tanítási-tanulási folyamat zömében speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel irányított. 

 

A vak és gyengénlátó tanulóinkkal kapcsolatos céljaink és feladataink: 

 

a) Egyenlő esélyeket teremtünk a tanulásban, lehetőséget nyújtva a továbbtanuláshoz, az 

életben való boldoguláshoz. A feladataink a vakok számára elérhető korszerű tanulási, 

információ-felhasználási módszerek megismertetésével bővülnek. 

b) A pályaorientáció és pályaválasztási tevékenység az oktató-nevelő munka szerves része. 

Elő kell készíteni a tanulókat a fogyatékosságuknak, képességüknek megfelelő pályák 

kiválasztására, a majdani munkában való helytállásra. 

c) A nevelő-oktató munka során mindvégig szem előtt tartjuk a tanulók személyiségének 

sokoldalú fejlesztését, a vakság és következményei okozta hátrányok csökkentését sajátos 

eszközök, módszerek segítségével. 

d) A látás nélküli élet perspektíváinak elfogadására, a meglévő adottságok felismerésére, 

illetve a korlátozott lehetőségek képességek szerinti kiaknázására való nevelés. 

e) A célok megvalósításához felhasználható eljárások körében nagy jelentőségűek az egyéni 

foglalkozások, melyek alkalmával a vak tanuló sajátos nevelési igényéből következő 

feladatok megoldása történhet – szaktanár, osztályfőnök, pszichológus, utazótanár, 

mozgástréner bevonásával. 

f) A vak tanuló alaposabb megismerése és hatékony megsegítése érdekében a nevelőtestület 

érintett tagjai részére az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által 

folyamatosan indított tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel ajánlott.  

g) A vak tanulók érzelmi és akarati tulajdonságainak megismerésében – a hagyományos 

kereteken kívül – az iskolai pedagógusok támaszkodhatnak az Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakembereinek segítségére is (pszichológus, 

tiflopedagógus, utazótanár). 

h) Törekedni kell a tanuló elszigetelődésének megelőzésére. Kiemelt feladat a vakságból 

adódó esetleges beilleszkedési problémák, kommunikációs nehézségek kezelése. Ennek 

kereteit az osztályfőnök és a lelkész együttműködő javaslata alapján az iskola biztosítja, 

külső szakemberek bevonását keresi és támogatja. 

i) Külön feladatot jelent a vak tanuló látó közösségbe való beilleszkedésének segítése, az 

elszigeteltség megelőzése, illetve fokozatos feloldása, a tanuló közösségbeli helyzetének 

meghatározása, a kölcsönösség – partnerség érvényesülésének támogatása.  

j) A vak tanulóknak minél több közvetlen tapasztalatot, állandóan bővíthető ismeretet kell 

kapniuk a természeti és társadalmi valóságról. Az oktató-nevelő munka terén törekszünk 

arra, hogy nyújtsunk sokoldalú lehetőséget a megfigyelőképesség, az emlékezet 

fejlesztéséhez, az információszerzés korlátozottsága következtében hiányos fogalmaik 
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tartalmi gazdagításához, tapasztalati bázisuk kiszélesítéséhez. Ezért a vizuális érzékelés 

útján megszerezhető tapasztalatok hiányában tanórán minél több- az épen maradt 

érzékszervek útján - megtapasztalható ismeretet nyújtunk a természeti és a technikai 

környezet kölcsönhatásainak, változásainak, folyamatainak megfigyelése, mérése, 

modellezése révén. Életkoruknak, fogyatékosságuknak megfelelően törekszünk arra, 

hogy bővítsük látókörüket a lokális ismereteken keresztül a globális felé. 

k) A vak és látássérült tanulók testi képességeit életkori sajátosságaik, egyéni adottságaik és 

szemészeti állapotuk figyelembevételével szükséges rendszeresen fejleszteni. Ennek 

megfelelően változatos, lehetőség szerint napi testmozgás szervezésével biztosítjuk a 

szervezet ellenálló-képességének, teherbírásának fokozását. Az iskolai élet minden 

területén törekszünk a látássérülésből fakadó kóros mozgásformák, helytelen fej- és 

testtartási szokások kiküszöbölésére. A vak gyermekek által is folytatható 

sporttevékenységek megismerésére, illetve a választott és végezhető aktív sportolásra 

(úszás, csörgőlabda, atlétika, stb.) való lehetőséget biztosítjuk. 

l) A vizualitás hiánya miatt nehezített és hosszadalmasabb az információ-átadás, a tanuló 

részéről pedig a befogadás. A tanítás-tanulás folyamatába és módszertanába beépíthető 

rehabilitációs órák megtartását támogatjuk. 

m) A gimnázium pedagógusainak az intézmény biztosítja az Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény szakembereinek segítségét, tanfolyamokat és továbbképzéseket 

szervez, ezzel gondoskodik a szükséges alapismeretek elsajátításának biztosításáról. 

Biztosítja a pszichológussal, tiflopedagógussal és utazótanárral való együttműködést. 

Mindezek szervezéséért a pedagógiai karból nevezi ki/meg a vakok és látássérültek 

oktatásáért és neveléséért felelős intézményi koordinátorát. 
 

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az 

egyéni sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 

a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  
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A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 

vonatkozóan. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 

együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 

 

3.5. Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

A 2013/14-es tanévtől kezdődően – felmenő rendszerben megszervezve – a tanulók három 

délelőtti és két délutáni testnevelés órán vesznek részt. 

A délutáni 2 testnevelés óráról – a köznevelés törvény alapján – felmentést kapnak az amatőr 

sportszerződéssel és versenyengedéllyel vagy sportegyesületi tagsággal rendelkező tanulók. 

 

3.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

3.6.1. Választható tantárgyak 

 

A gimnáziumi képzés 11. és 12. évfolyamain 2-2 órát építettünk be a diákok kötelező 

óraszámába, melyek kötelezően választandó tantárgy néven szerepelnek. A diákoknak a 

jelzett évfolyamokon választaniuk kell egy tantárgyat, melyek óráit heti 2 órában látogatni 

fogják. 

A választás biztosítja a tanuló számára azt a lehetőséget, hogy a továbbtanuláshoz szükséges 

tantárgyakból magasabb szintű tudásra tegyen szert. 
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A választási lehetőségeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

középszintű érettségire való felkészítés emelt szintű érettségire való felkészítés 

- földrajz 

- kémia 

- informatika 

- református hit- és erkölcstan 

- testnevelés 

- ének-zene 

- magyar nyelv és 

irodalom 

- idegen nyelvek 

- matematika 

- történelem 

- biológia 

- fizika 

 

A kötelezően választandó tantárgyak (középszinten három, emelt szinten kettő a kötelező 

tantárgyakon felül) azok lesznek, amelyet a mindenkori tizedikes tanulók többsége választ. 

 

3.6.2. Választható foglalkozások 

 

 A tehetséggondozás, a zenei és manuális készségfejlesztés érdekében kínáljuk 

diákjainknak az alábbi önképzőköri csoportokat: 

 

Énekkar  

 A délutáni programok között fontos szerepet foglal el a heti két alkalommal működő 

kórus. A református kollégiumok több évszázados énekkari tradícióját követi. Önálló 

közösség az iskolán belül, mely a debreceni Kántus XVIII. sz. óta tartó szervezeti 

felépítéséhez hasonlóan elöljárókat választ a maga köréből évente. Így a közösségi 

formálódást nagyban elősegíti a közös munka mellett ez a diákköztársaság jelleg. A kórus 

feladata kétirányú. Egyfelől a magyar és az európai kórusköltészet műveit megtanulva és 

megszólaltatva művészeti tevékenységet folytat, másfelől a gyülekezeti, iskolai alkalmakon 

egyházi szolgálatot végez. A megszólaltatott kórusművek túlnyomó része a magyar és európai 

református kórusirodalom repertoárjából való, így ezen keresztül is erősödik a négy-öt év alatt 

a kórus munkájában résztvevő diákok nemzeti és vallási identitástudata. Nem utolsó sorban 

pedig az éves menetrend kiszállásai, nagyobb utazásai kettős élménnyel járnak, hiszen a 

hallgatóság mellett a szolgáló kórus számára is élménydús emlékeket teremt egy-egy külföldi 

vagy belföldi énekes igehirdetés. 

 

Zeneiskola: 
 Iskolánk ad otthont néhány éve a Kontrasztok Kht. Zeneiskolájának, akik délután 

használják termeinket. Nagyon sok diákunk él a lehetőséggel, hogy helyben kínálkozik mód a 

zeneiskolai tanulmányok folytatására. 

 

Színjátszókör: 

Iskolánk fontosnak tartja a diákszínjátszás ápolását, működésének támogatását, segítését, 

hiszen az iskolai színjátszás történelmileg is a protestáns iskolákhoz kapcsolódott. Sajnos a 

mai kor nem kedvez az ilyen közösségi, az iskola utáni szabadidős programok szervezésének.  

Mégis mindig van néhány diák, akinek van erre igénye. 

Célunk, hogy tudatosítsuk, az érzések, gondolatok, vélemények művészi interpretálása nem 

öncélú művészet, hanem egy-egy problémakör mélyebb megértését szolgálja. 

Célunk az igényes magyar nyelv gondozása, művelése, annak használata. 

Célunk, hogy a játék, az improvizáció teret kínáljon a résztvevőknek a központi fogalommal 

kapcsolatos saját kérdéseik, problémáik behozatalára, azok is válhassanak közös vizsgálódás 

tárgyává. 

Célunk egy-egy ünnepi műsorban való részvétel, színházi előadás közös létrehozása, hogy 

megtapasztalhassák az alkotói folyamat nagyszerűségét. 
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Sportköri tevékenységek: 

A sportkör legfőbb célja, hogy olyan fizikailag egészséges, kitartó, küzdeni tudó fiatalokat 

neveljünk, akikben kialakul egy olyan fokú, testmozgás iránti természetes igény, mely 

elegendő ahhoz, hogy felnőtt életük során saját késztetésükre sportolni kezdjenek.  

 

A délutáni sportkörök – a tanulók igénye szerinti sportágakban – szeptember 15-e után 

kezdődnek.  

 

A sportági versenyeken való részvétel és nevezés is az év elején végzett sportköri 

jelentkezések alapján válik véglegessé. 

 

Gyógytestnevelés foglalkozásokat orvosi diagnózis alapján besorolt mozgásszervi 

problémával, asztmával küzdő tanulók részére biztosítunk. Ez heti 2,5 óra tornatermi 

foglalkozást és úszást jelent diplomás szakember irányításával. 

 

Informatika szakkör 

Ez a foglalkozás abban az esetben indul, ha a diákok részéről megfelelő az érdeklődés. Az 

informatika szakkör jó lehetőség az ismeretek elmélyítésére, gyakorlására, a tehetséges 

tanulók fejlesztésére, valamint a középiskolai tanulmányi versenyekre való felkészülésre. 

 

Kézműves (festészet) szakkör: 

Ez a foglalkozás abban az esetben indul, ha a diákok igényt tartanak rá. A diákok neves 

magyar festőművészekkel és a művészetről alkotott gondolataikkal ismerkednek meg. 

Megtanulják a festészet klasszikus törvényszerűségeit, mint pl. az arányosságot, a helyes 

tömegek felismerését, a komponálás rejtélyeit, a motiváló téma kiválasztását. Vázlatokat, 

skicceket készítenek. 

 

Cserkészet: Iskolánk tanulói részt vehetnek a 652. sz. I. Rákóczi György cserkészcsapat 

munkájában. 

 

Egyéb szabadidős tevékenységek 

 Folyamatosan gondot fordítunk az igények felmérésére a diákpresbitériumon 

keresztül, hiszen a diákok szabadidejéről van szó. Kiemelt feladatnak tekintjük a 

testvériskolákkal, valamint az írott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartást. Törekszünk 

az igényesen szervezett rendezvények nevelő hatásának kiaknázására, a „külsősök” 

bevonásának és az iskola falain belüli erők által létrehozott programok ésszerű arányára:  

- az iskola külföldi kapcsolatainak ápolása, a látogatások szervezése, 

- színházlátogatás, filmklub, táncház, tánciskola szervezése, 

- filharmóniai és egyéb koncertek szervezése, 

- irodalmi estek, kollégiumi esték szervezése, 

- a karácsonyi ünnepségek segítése, 

- szavalóverseny rendezése, 

- a diáknap programjának kialakítása, 

- sportnapok, gyalogtúrák szervezése, 

- osztálykirándulások szervezésének segítése. 

Mindezen rendezvények jelentős közösségformáló ereje vitathatatlan. 

3.6.2. A pedagógusválasztás szabályai 

 

Iskolánk személyi feltételei nem teszik lehetővé a pedagógusválasztást, a tanulók viszont 

szabadon dönthetnek arról, melyik szakkörben szeretnének tevékenykedni. 
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3.7. Projektoktatás 

 

A gimnáziumban nem folyik projektoktatás. 

 

3.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Intézményünk integráló jellegű intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges 

bánásmódot igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), ill. halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) tanulók integrált nevelésére-oktatására. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük: 

 

- a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a 

felvételi kérelmek elbírálása,  

- a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,  

- a teljesítmények értékelése,  

- a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,  

- a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,  

- a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek 

kiadása,  

- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint  

- a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során.  

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti 

- különösen valamely személy vagy csoport  

-  jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül 

létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, 

- olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott 

szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai 

szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok 

folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható 

felkészítés és felkészülés lehetőségét.  

 

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben:  

 

Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon  

- a megkülönböztetés megszüntetése,  

- az egyenlő bánásmód,  

- az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

- a társadalmi szolidaritás. 
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Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet 

kell fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igénylő tanulók nevelési/oktatási 

helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során.  

 

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

 

- a településen élők szociális helyzetét, 

- a közszolgáltatások elérhetőségét, 

- a tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes iskolai osztályokban,  

- a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, 

- a lemorzsolódás arányát, 

- a továbbtanulási mutatókat,  

- a kompetencia mérések eredményeit,  

- a humán-erőforrás hiányát, 

- az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést,  

- a módszertani képzettséget, 

- az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil 

szervezetek). 

A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 

tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok 

lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.  

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli 

tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való részvétel önkéntes, 

továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.  

 

Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére a köznevelési 

esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, 

gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. 

Tájékoztatja a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden 

panasztételről, a panasztételi eljárás lefolytatásába és a vizsgálat eredményének 

megállapításába a fenntartó képviselőjét és a panasztevő felet bevonja. 

 

Az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos teendőket Intézményünk Köznevelési 

Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve határozza meg. 

 

3.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

 

 A szaktárgyak szükségleteihez mérten minden közismereti tárgy él az iskolai írásbeli 

számonkérés lehetőségével. Ez elkerülhetetlen a tanulólétszám és az értékelési, mérési 

kötelezettség miatt.  

 Az írásbeli számonkérések két tipikus formája az írásbeli felelet (az ún. röpdolgozat), 

amely egy adott témakörön belül az éppen aktuális vagy azt közvetlenül megelőző leckékre 

vonatkozik. Ezek időtartama max. 15-20 perc és feleletértékű, egy érdemjegyet érnek 

(bizonyos tantárgyaknál ettől valamelyest lehet eltérés, a tantárgyi sajátosságok 
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következtében, pl. idegen nyelvek szódolgozatai). Ebben az esetben a tanárnak előzetes 

bejelentési kötelezettsége nincs.  

 A másik forma az ún. témazáró dolgozat, amely egy nagyobb egység, témakör átfogó 

számonkérése egész órás időtartamban, és a kérdések eltérő típusai némely tárgy esetében 

indokolttá teszik a két érdemjeggyel való osztályozást is. (pl. irodalomdolgozat irodalom és 

nyelvi jegye, történelem témazáró lexikai tudást mérő és kifejtendő esszé stb.). A témazáró 

dolgozatot a szaktanár köteles legkésőbb egy héttel korábban bejelenteni a 

tanulóközösségnek. 

A szóbeli számonkérések módját a tantárgyi helyi tantervek tartalmazzák. 

 A helyi tanterv tantárgyanként szabályozza és részletezi az írásbeli számonkérések 

rendjét, és tantárgyi sajátosságait. Általában az érdemjegyek ¾-ét az írásbeli számonkérések 

adják, de itt is tantárgyanként lehet jelentős eltérés (pl. idegen nyelvek). 

 

Iskolánkban általános gyakorlat, hogy a pedagógus félévenként minimum annyi érdemjegyet 

ad, amennyi az általa tanított tantárgy heti óraszámának kétszerese. 

 

3.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

 

 Az otthoni írásbeli feladatok kijelölésénél alapvető szempont az arányos terhelésre 

való törekvés, a szaktanárok önmérséklete és egymásra figyelése. Az írásbeli feladatok 

kapcsolódjanak az órai elvégzett munkához, az ahhoz kapcsolódó gyakorlati készségek 

fejlesztését szolgálják. A házi feladatok elkészítése a tanulói kötelességek közé tartozik. Ezek 

többszöri elmulasztása szankciókat von maga után, de ez nem lehet automatikusan elégtelen 

osztályzat. 

 A szóbeli otthoni feladatok kijelölésénél egyrészt a tananyag megértésére, logikai 

feldolgozására kell helyezni a hangsúlyt, másrészt a nyelvi kommunikáció fejlesztésére az 

adott téma önálló előadása által. Ezen kívül ún. memoritereket, bizonyos tantárgyakból 

indokolt feladni (irodalom, nyelvek stb.). 

 

3.11. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelv, az informatika és a hittan 

tantárgyakat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. 

 

Idegen nyelvi csoportbontások szervezési elve: 

 

Első idegen nyelv esetében a diák abba a nyelvi csoportba kerül, amely idegen nyelvet 

magasabb óraszámban tanulta az általános iskolában. A Pécsi Református Kollégium 

gimnáziumában és szakközépiskolájában ez a két nyelv az angol és a német. 
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Második idegen nyelv esetében a diákok a beiratkozásnál választhatnak négy nyelv közül, 

angol, német, francia és olasz. Általában egy osztály két nyelvi csoportra oszlik. Azt a két 

nyelvet tanítjuk második idegen nyelvként, amelyet a többség választ. 

 

Az informatika tantárgy csoportbontásának elve: 

 

Az állandó csoportbontás kiemelt szempontja, hogy az informatika tantárgy az I. idegen nyelv 

csoportbontásával egyezzen meg. 

 

A hittan tantárgy csoportbontásának szervezési elve: 

 

A református középiskola tanulói több keresztyén felekezethez tartozhatnak. A hit- és 

erkölcstan tantárgy minden évfolyamon csoportbontásban kerül megtartásra. Minden tanuló a 

szülő nyilatkozata alapján vesz részt a református/ protestáns és a római katolikus felekezetek 

szerinti hittancsoportban (közmegegyezés alapján a többi protestáns felekezethez tartozó 

diákok létszámukra való tekintet nélkül a református hittant látogatják). 

Csoportváltás szülői (nagykorú tanuló esetében tanulói) kérelemre, a jogszabályban előírt 

határidőig, (rendkívül indokolt esetben a tanév kezdetén), az igazgató engedélye alapján 

lehetséges. Áttérő tanulónak a csoportváltást az igazgató az illetékes egyház képviselőjének 

nyilatkozata után engedélyezheti. 

 

A csoportszervezés elve a kötelezően választandó tantárgyakra vonatkozóan: 

 

A jogszabályban meghatározott kötelezően indítandó csoportokon túl a jelentkezési igények 

függvényében, az iskola élhet az újabb csoportok indításának lehetőségével. 

 

A kötelezően választandó tantárgyak esetében a tanulók és a szülők a választásukat 

aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a 

magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai 

foglalkozás lenne. 

 

Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt 

pedagógust a kurzus vezetésére. 

 

3.12. Az előrehozott érettségi vizsga esetén a tantárgy további 

tanulásával kapcsolatos szabályok 

 

Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, az adott tantárgy 

tanulmányi követelményeit teljesítette, ezáltal mentesül a tantárgy tanóráinak további 

látogatása alól. 
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A nyelvi előkészítő oktatásban részt vett tanuló mentesül az idegen nyelv tanórák látogatása 

alól, amennyiben a nyelvi előkészítő oktatás-nevelés idegen nyelvéből rendelkezik a KER 

szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert 

nyelvvizsgával. 

 

A tanuló a lyukasóra alatt nem hagyhatja el az iskola területét. 

 

3.13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos feladatokat, a 

teljesítmény értékelésének rendjét és elveit a Nemzeti köznevelési törvény miniszteri 

rendeletben határozza meg. 

Iskolánkban a tanulók fizikai állapotának mérését szakképzett testnevelő tanárok végzik el a 

tanév második felében, április elejétől május végéig, a Hungarofit motorikus próbarendszer 

mérési és értékelési útmutatói alapján.  

Ez felmérés 5 feladatból áll: 

 

1. 2000 m síkfutás időre 

2. helyből távolugrás 

3. mellsőfekvőtámaszban karhajlítás 

4. hason fekvésből felülés 

5. hanyatt fekvésből törzsemelés 

 

Miután az összes felmérés elkészült, és mindegyikre megkapták pontjaikat, azokat összeadva 

az eredmények alapján, fizikai állapotuknak megfelelő csoportokba soroljuk a tanulókat. 

 

 

 A Hungarofit felmérésében 7 különböző edzettségi csoport található: 

 

1. 0-20 pontig  nagyon gyenge 

2. 21-40 pontig  gyenge 

3. 41-60 pontig  kifogásolható 

4. 61-80 pontig  közepes 

5. 81-100 pontig  jó 

6. 101-120 pontig kiváló 

7. 121-140 pontig extra 

 

A felmérés adatait elküldjük országos szintű feldolgozásra, amely konkrét és megbízható 

információt ad a testnevelés egészségfejlesztő, egészségmegőrző hatásainak tudatos, 

célirányos fejlesztéséhez. 

 

A tanulók fizikai állapotának rendszeres mérése – az elért teljesítményben történő változások 

irányának és mértékének nyomon követése – megbízható, objektív adatokat jelent a 

testnevelés tantárgyból való előmenetel érdemjegyben történő megállapításához. 
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3.14. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

3.14.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

 

Célok, alapelvek: 

 

Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni 

saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, 

elkerülésük módját. El kell érni, hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük 

érdekében. A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a 

betegségek hiánya, hanem testi-lelki és társadalmi jóllét, mely a fenntartható fejlődésnek is 

egyik elengedhetetlen alapfeltétele. 

Ennek teljesítéséhez – iskolánk szellemiségéből adódóan – alapvető fontosságú az ítéletektől 

mentes, partneri viszony kialakítása, melynek alapja a kölcsönösség, a bizalom és a nyíltság. 

A hangsúly azon van, hogy a tanuló személyiségét belülről vezérelve erősítsük meg, ne pedig 

külső „kényszer” hatására cselekedjen egészsége érdekében. Ennek megvalósítását 

dinamikus, interaktív, a tanulók részvételére és aktivitására építő egészségnevelő folyamatban 

képzeljük el. 

 

Céljaink: 

- a diákok rendelkezzenek korszerű ismeretekkel, és azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal; 

- váljanak képessé az egészségvédő magatartás szokásrendszerének elsajátítására; 

- tudatosuljon bennük, mit szabad és mit kell tenni szervezetük egészségének 

megőrzéséért; 

- érzékeljék egészségük sérülékenységét, a felelőtlen emberi magatartás, a káros 

szokások következményeit; 

- lássák meg környezetünk egészségkárosító tényezőit, a betegségmegelőzés 

lehetőségeit; 

- tudatosuljon bennük a mindennapos testedzés fontossága; 

- váljanak képessé a balesetek megelőzésére; 

- tudatosuljon bennük a felelős magatartás; 

- legyenek képesek kulturált párkapcsolatokat létesíteni, rendelkezzenek alapvető 

szexuális ismeretekkel. 

 

Feladataink: 

 

- biztosítani az egészségmegőrző környezetet, 

- alkalmassá tenni a testi-lelki szociális lehetőségeik kiteljesítésére; 

- fejleszteni önértékelésüket; 

- az egészségesebb életmód érdekében a mindennapos mozgás, helyes táplálkozás 

igénnyé alakítása; 

- az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások valamint az 

ezeket befolyásoló tényezők megismertetése; 

- támpontokat adni az életmódbeli döntések meghozatalához, segítve az egészséget 

támogató magatartásformák kialakulását; 

- segítséget nyújtani az együttműködési, konfliktuskezelési stratégiák 

elsajátításához; 
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- a családi életre nevelés szempontjából bővíteni az alapvető fontosságú szexuális 

ismereteket; 

- az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges ismeretek, 

képességek, jártasságok fejlesztése; 

- a káros szenvedélyek visszautasításának - a „nemet mondásnak” elsajátíttatása; 

- az önértékelés aktív fejlesztése; 

- az óvoda, az iskola, az otthon, a pedagógusok és a gyermekek közötti jó 

kapcsolatok fejlesztése; 

- az iskolaorvosi, védőnői szolgálat, ÁNTSZ szerepének növelése az 

egészségneveléssel kapcsolatos támogatás és tanácsadás rendszerében. 

 

Az egészségnevelési program kulcselemei: 

 

- az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódbeli tennivalók; 

- a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései; 

- az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód); 

- az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció; 

- az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése; 

- az egészségérték tudatosítása. 

 

Az egészségnevelés színterei: 

 

- tanórák (tantárgyakba beépített egészségnevelés, a tantárgyi helyi tanterveknek 

megfelelően); 

- gyógytestnevelés (iskolaorvosi besorolás alapján); 

- saját orvosi rendelő (rendszeres szűrések, állapotfelmérések, védőoltások, szoros 

együttműködés a védőnővel); 

- példamutató iskolai hatás (termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok 

kialakítása); 

- ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, reggeli 

elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés stb.; 

- az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend 

összeállításában való részvétel; 

- az iskolai büfében a gyermekek egészségmegőrzését segítő élelmiszerek árusítása; 

- tematikus napok: egészségnap, sportnap; 

- osztálykirándulások, szakkörök, különböző táboraink (sí-, nyelvi-, kórustábor stb.), 

túrák; 

- előadások, kiállítások; 

- pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása. 

 

3.14.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

A környezeti nevelés alapelve: a teremtett világnak, mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése. 

 

A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük 

megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az 

azok elleni tudatos fellépésre. 
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A felnövekvő nemzedéknek ismerni és becsülni kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, 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, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. 

A környezeti nevelés olyan összetett személyiség-, magatartás- és attitűdformálás, amely: 

- az egyént képessé teszi a másokkal való együttműködésre; 

- elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, életvitelét; 

- megismerési, cselekvési és döntési képességeket fejleszt; 

- tudatos mérlegelésre nevel, arra, hogy a jelent a lehetséges jövő felől közelítsük; 

- komplex és integrált nevelési terület. 

 

Céljaink: 

 

- alakuljon ki a tanulókban a környezetük iránti felelősség, tanuljanak meg 

környezetbarát módon élni; 

- ismereteik birtokában fedezzék fel a környezeti problémákat, értsék meg azok 

gazdasági, társadalmi okait; 

- legyenek képesek együttműködni, dönteni, cselekedni, válaszokat keresni a 

problémák megoldása érdekében; 

- értsék meg, hogy az ember – mint a természet része – csak úgy boldogulhat, hogy 

környezetével együttműködik, vele harmóniában él; 

- legyenek képesek mindennapi életükben a természeti, társadalmi, gazdasági, 

politikai konfliktusokat keresni, megoldani; 

- ismerjék meg lakóhelyük jellegzetességeit, hagyományait, az itt élő nemzetiségek 

népszokásait, nevezetes szülötteit, gazdasági életét; 

- a tanulók az elemző módszerek készségszintű alkalmazásával képesek legyenek 

életkoruknak megfelelően vizsgálni és jellemezni környezetük állapotát; 

- legyenek képesek az interneten, a környezet megóvása érdekében, a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk 

keresésére; 

- az informatikai eszközök használata során a tanulók törődjenek a testi és lelki 

egészségükkel; 

- munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék; 

- a jövőorientált gondolkodás kialakítása érdekében ismerjék meg az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos 

üzemmódokat. 

 

Feladataink: 

 

- a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 

szokásrendszer megalapozása; 
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- a környezet megóvásához szükséges képességek és készségek gyakoroltatása, 

amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését 

elősegíthetik; 

- tanulóinkat életkoruknak megfelelő szinten megismertetni – a tanórai és a tanórán 

kívüli foglalkozások keretében – a környezet megóvásának szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel: 

- a környezet fogalmával, 

- a földi rendszer egységével, 

- a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

- a környezetvédelem lehetőségeivel, 

- lakóhelyünk természeti értékeivel, 

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival 

- globális környezet- és természetvédelmi problémákkal. 

 

A környezeti nevelés színterei: 

 

- kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés (szaktárgyi órák, osztályfőnöki 

óra), ezeknek részletes elemei az egyes tantárgyi helyi tantervek részét képezik; 

- példamutató iskolai környezet: tantermek, folyosók, udvar, anyag- és 

energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés; 

- pedagógusok, dolgozók példamutatása; 

- szakkörök; 

- iskolán kívüli környezet (múzeum, terepgyakorlatok, kirándulások, gyülekezetek); 

- a külső programokhoz kötött környezetvédelmi előadások, tájékoztatók, gyakorlatok. 

 

A nemzeti összetartozás erősítése érdekében a határon kívül élő magyarokkal élő kapcsolat 

teremtése. TÉMANAP: nemzeti összetartozás napja – HATÁRTALANUL! – egy teljes 

tanítási nap terjedelemben. 

 

Az egészségnevelési és környezeti nevelési program megvalósítása elsősorban a tantestület 

elkötelezettségén, a személyes példamutatáson és azon múlik, hogy mennyire sikerül a 

családokat az általunk képviselt értékek és követelmények mellé állítani. 

 

3.15. Közösségi szolgálat 

A gimnázium 11. évfolyama a hit- és erkölcstan órák keretében diakóniai programot 

végez. Ez a program a MRE református hit- és erkölcstan kerettantervének keretében helyi 

modulként valósul meg. 

Lehetséges diakóniai feladatok: 

 

- szociális otthonok: közös séta, felolvasás, beszélgetés 

- gyermekotthonok: játék, beszélgetés, segítségnyújtás a tanulásban, szabadidős programok 

- fogyatékosok otthona: közös séta, játék, beszélgetés, „izgalmas” szabadidős programok 

- családok átmeneti otthona: játék, beszélgetés, „izgalmas” szabadidős programok 

- magányos, idős ember: ételkihordás, közös séta, bevásárlás, felolvasás, beszélgetés, 

esetleges segítség a takarításban, közös sütés-főzés 

- kórház: beteglátogatás, közös séta, felolvasás, beszélgetés 

- iskolák: korrepetálás 
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- óvoda: játék, beszélgetés 

- segélyszervezetek: ruha- és adománygyűjtés, válogatás, osztás, ételosztás. 

Az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési 

szabályzatában rögzíti. 

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kötnek, amely tartalmazza a megállapodást aláíró felek 

adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és 

feladatkörét. 

 

3.16. A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló 

tananyag 

A Pécsett élő nemzetiségek kultúrájának megismerését a 12. évfolyam történelem 

óráinak keretében – önálló tematikai egységként – valósítjuk meg. A történelemtanítás során a 

nemzetiségekkel kapcsolatos tananyagoknál kitérünk a baranyai-pécsi nemzetiségek 

betelepülésének körülményeire és sorsfordító történelmi eseményeire. 

 

3.17. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei  

 

A tanulók magatartás és szorgalom osztályzatáról félévkor és a tanév végén, az 

osztályozó értekezleten dönt a nevelőtestület. A magántanulónak magatartását és szorgalmát 

nem kell minősíteni.  

Az osztályfőnök a magatartás és szorgalom osztályzatok előkészítésében javaslattevő 

jelleggel bevonja az osztályközösséget, és a végleges osztályzat a nevelőtestület döntése révén 

az osztályozó értekezlet keretében történik. 

 

A magatartás értékelésének elvei 

 

Példás (5) magatartású az a tanuló, aki az alábbi szempontok többségének megfelel: 

 

- felelősségérzettel van az iskola közössége iránt;  

- azonosulni tud iskolánk nevelési céljaival és szellemiségével; 

- megtartja a Házirendet, és feladatkörében arra is törekszik, hogy iskolatársai is 

megtartsák azt; 

- önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért, s ezt megbízhatóan teljesíti;  

- emberi kapcsolataiban őszinte, művelt fiatalhoz illő hangot használ; 

- önnevelésre, önfegyelemre törekszik; 

- nem részesült fegyelmi intézkedésben vagy büntetésben;  

- nem bukott meg; 

- nincs igazolatlan mulasztása; 

- nem kapott osztályfőnöki intőnél magasabb fegyelmi fokozatot. 
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Jó (4) magatartású az a tanuló, aki: 

 

- egyéni magatartása kifogástalan, de ezen túl közösségi munkát nem végez; 

- az előbbi szempontok közül néhánynak nem felel meg kifogástalanul. 

 

Változó (3) magatartású az a tanuló, aki: 

 

- az előbbiek ellen ismételten kisebb mértékben vagy egy alkalommal súlyosabban 

vétett; 

- nincs igazgatói intőnél nagyobb fokozata. 

 

Rossz (2) magatartású az a tanuló, aki: 

 

- igazgatói vagy nevelőtestületi intőben részesült. 

 

 

A magatartás minősítése és a fegyelmi fokozatok összefüggése: 

 

- osztályfőnöki írásbeli vagy nevelői írásbeli fegyelmi fokozat esetén a magatartási jegy 

nem lehet példás, legfeljebb jó (4); 

- igazgatói fegyelmezési fokozat esetén nem lehet jobb változónál (3); 

- nevelőtestületi fegyelmi fokozat esetén nem lehet jobb rossznál (2); 

- az osztályfőnöki-nevelői fegyelmezési fokozatok és dicséretek közömbösítik egymást; 

 

Az igazolatlan hiányzások és fegyelmi fokozatok összefüggései: 

 

A tanuló: 

- a második igazolatlan óra után – osztályfőnöki (írásbeli) figyelmeztetőt, 

- a harmadik igazolatlan óra után – osztályfőnöki intőt, 

- a hatodik igazolatlan óra után – igazgatói figyelmeztetőt, 

- a tizedik igazolatlan órát követően – igazgatói intőt, 

- a huszadik igazolatlan óra elérésekor – nevelőtestületi intőt kap. 

 

 

A szorgalom értékelésének elvei 

 

A kiemelkedő tanulmányi versenyekért, pályamunkák helyezéseiért valamint 

sporteredményekért járó osztályfőnöki, igazgatói vagy nevelőtestületi dicséretek a szorgalom 

jegybe számítódnak. 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki 

- rendszeres, kötelességtudó, külön feladatokat vállal 

- képességeinek megfelelő teljesítményt mutat, két vagy több tárgyból javított 

- nevelőtestületi vagy igazgatói dicsérettel rendelkezik, és ez tanulmányi 

munkájával is összefügg 
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Jó szorgalmú az a tanuló, akinek 

- teljesítménye, kötelességtudása jó, de nem minden tárgyban kifogástalan 

- tanulmányi eredményében jelentősebb visszaesés nem tapasztalható 

- szaktanári dicsérete van valamilyen tanulmányi jellegű tevékenységért, és 

szorgalma általában egyenletes 

- munkavégzését alkalmanként ösztönözni kell, de önellenőrzésre törekszik, 

hiányosságait pótolja 

 

Változó szorgalmú az a tanuló, akinek 

- kötelességmulasztása gyakori az iskola és otthoni feladatok teljesítésében 

- gyakran kell szólni a tanítási órákon a munka elvégzése miatt  

- teljesítménye képességeihez képest alacsonyabb, ellenőrzésre szorul 

- osztályzatai egyenetlenek, és több tárgyból rontott 

- egy bukás esetén hármasnál jobb jegyet nem kaphat 

 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki 

- tanulmányi kötelességét rendszeresen elhanyagolja 

- nem érdeklődik a tanulás iránt, segítséget nem vesz igénybe, magatartásán 

figyelmeztetés ellenére sem változtat 

- lusta, olykor megtagadja a munkát, rendszeres ellenőrzésre szorul 

- képességeihez mérten jóval gyengébb teljesítményt mutat 

- több tárgyból bukott 

 

A jutalmazás  

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten  

- példamutató magatartást tanúsít,  

- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

- az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

- iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön sikerrel vesz részt, 

az iskola nevelőtestülete és az iskolavezetés jutalomba részesítheti. 

 

Az iskolai jutalmazás formái 

 

Dicséret az áhítaton – a heti eredmények, eredményes tanulók, tanulócsoportok közösség 

előtti dicsérete, a tanárok szerint erősítendő cselekvésformák kiemelése. 

Szaktanári dicséret – szaktárgyi, szakköri munkáért, házi verseny I. helyezésért. 
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Osztályfőnöki dicséret – több szóbeli dicséret után az osztályban végzett kiemelkedő 

munkáért; a megyei versenyek 4-6 helyezettjeinek, az osztályközösségért végzett kiemelkedő 

munkáért. 

 

Igazgatói dicséret – három különféle tevékenységért kapott osztályfőnöki dicséret után; a 

megyei versenyek 1-3 helyezettje vagy országos versenyek első tíz helyezettjeinek; az 

iskolaközösségért végzett kiemelkedő munkáért. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért, 

példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

 

Nevelőtestületi dicséretet akkor adhat a nevelőtestület, ha a tanuló kitűnő tanulmányi átlagot 

ért el, példamutató a magatartása és a szorgalma, esetleg kimagasló sporteredményt ért el, 

vagy tanulmányi versenyen jól szerepelt a tanév során. 

 

Könyv- és oklevéljutalmat kapnak tanév végén a jeles eredményt elért tanulók, vagy akik a 

tanév során valamilyen területen kiemelkedő eredményt értek el, vagy akik kiemelkedő 

közösségi munkát végeztek. Ezt a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetik át. 

 

Jó tanuló, jó sportoló díjban részesül az a tanuló, aki legalább 4,75 átlag felett megyei vagy 

diákolimpián 1-3. helyezést ért el. A nevelőtestület dönt erről. 

 

Református Értelmiségi Díjban olyan református felekezethez tartozó, utolsó éves tanuló 

részesülhet, aki gimnáziumi tanulmányait legalább 4,75 félévi átlagokkal teljesítette példás 

vagy jó magatartással, az osztályközösségben aktív munkát végzett, hitéletével példát 

mutatott társainak, valamint bármely területen olyan példaértékű teljesítményt nyújtott, 

mellyel iskolánk jó hírnevét erősítette. A díj odaítélését a nevelőtestület javaslatára a 

Belvárosi Református Egyházközség presbitériuma hagyja jóvá. 

 

Pro Schola Reformata díj: a tanulmányi téren, művészeti vagy sporttevékenység során, 

továbbá a közösség szolgálatában, illetőleg az egyház szolgálatában kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó tanulók kaphatják. A díj odaítéléséről a Pro Schola Reformata Pécs Alapítvány 

kuratóriuma dönt. 

 

Timóteus-díj: Kiváló tanulmányi munkáért, kitűnő érettségi eredményért és az iskola 

lelkiségének megfelelő közösségi magatartásért, felekezeti hovatartozástól függetlenül kapják 

tanulóink, a nevelőtestület döntése alapján, a tanévzáró ünnepély keretében. 

 

A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A 

jutalmak odaítéléséről nevelőtestület dönt.  

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az 

osztálynapló/bizonyítvány megfelelő rovatába be kell jegyezni. 
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3.18. A Pécsi Református Kollégium gimnáziumának és 

szakközépiskolájának tantárgyi helyi tantervei 

A tantárgyi helyi tanterveket az 1. számú melléklet tartalmazza. (CD melléklet) 

 

4. A szakközépiskola és a szakképzés szakmai programja 

 

4.1. Jogszabályi háttér 

 

- 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

- 2012. évi LXXI. Törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

módosításáról 

- A Kormány 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és 

az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

- 2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról 

- 2011. évi CLV. Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról 

- 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók 

juttatásairól  

- az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 

26.) OM rendelet, 

-  a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 

21.) SZMM rendelet 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

- az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet 

- az 52 723 01 gyakorló ápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet 

 

4.2. A képzés célja  

A szakközépiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse 

az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 

akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 

A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú 

felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános 

műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol az ágazathoz tartozó, 

érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés 

mellett. A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás 

és a szakmai előkészítő oktatás szerves egységet alkot. 

Az érettségi után bármely szakképző osztályban folytathatják tanulmányaikat a diákok. 

http://mediatar.eti.hu/webmedialib/media/C5D6A144-ECF1-4AC3-9912-FB5B22FA611A.pdf
http://mediatar.eti.hu/webmedialib/media/C5D6A144-ECF1-4AC3-9912-FB5B22FA611A.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200004.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200004.OM
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Amennyiben a szakközépiskolai képzésben az adott szakmai tantárgyból a megfelelő 

tananyagtartalmat megtanulta, a szakképző évfolyamon a szakmai vizsgára felkészítő szakasz 

lerövidül. 

 

4.3. Humán szakmacsoport 

 

A szakközépiskolai osztályokban a tanulók közismereti és szakmai tantárgyakat tanulnak, és 

érettségi vizsgát tehetnek a 12. osztály sikeres befejezése után. Ezt követően még 1 év 

szakmai képzésen vehetnek részt, melynek végén szakmai vizsgát tesznek és gyakorló ápoló 

szakképesítést szereznek. Így a képzés ideje 4+1 év. 

 

A szakközépiskolai képzési forma a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon felkészít az 

egészségügyi ágazatra előírt szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerint a kötelező 

érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára.   

A szakmai érettségit szerzett tanulót a szakképzési évfolyamon felkészítjük a gyakorló ápoló 

szakképesítésre. A tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamon az OKJ-ban 

meghatározottak szerint a szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés 

folyik.  

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségivel nem rendelkező, érettségi végzettséget 

szerzett tanulók részére a komplex szakmai vizsgára történő felkészítés a tizenharmadik-

tizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezzük meg. 

 

Az egészségügyi ágazatban az oktatás a kerettantervi program alapján készült helyi tanterv 

szerint folyik. 

A kompetencia alapú oktatás a Nemzeti Alaptanterv (NAT) és a szakközépiskolai kerettanterv 

előírásai szerint történik. Tanulóink a középiskola befejezésére alkalmassá válnak arra, hogy a 

humán szférában továbbtanuljanak. Célunk, hogy olyan idegen nyelvi tudással 

rendelkezzenek, amely lehetővé teszi számukra az idegen nyelven való gondolkodást, további 

tanulmányokat, vagy szakmai tudásuk idegen nyelven történő hasznosítását. A 

kommunikációs és önismereti tréningek fejlesztik tanulóink készségeit, önismeretét. 

Megismerkednek az egészséges életmód kritériumaival, az emberi szervezet általános 

jellemzőivel és működésével. Képesek lesznek környezettudatos magatartásra. A sikeres 

érettségi vizsga után szakmai – egészségügyi szakterületek – és felsőoktatási területeken 

tanulhatnak tovább. 

Olyan szakképesítést szerezhetnek tanulóink, amelyekkel bármikor eredményesen vesznek 

részt a munkaerő-piacon, és nagyon sok továbbtanulási, szakosodási lehetőség áll előttük. 

 

A szakközépiskolai képzésbe a 8. osztály elvégzése után jelentkezhetnek a tanulók. Az iskola 

potenciális tanulóként tekinthet azokra az általános iskolában tanuló diákokra (ideértve a 

nagyharsányi és drávafoki tanulóinkat is), akik nem szeretnének, vagy nem tudnak 

gimnáziumban továbbtanulni, de érdeklődnek a humán szakmák iránt. A szakközépiskola 

garancia a tanulóknak és szüleiknek, hogy a megszokott színvonalú oktatásban részesülnek az 

általános iskola befejezése után is a középfokú oktatásban. 

 

A humán szakok között vannak olyanok, amelyek lehetőséget adnak olyan, egyébként humán 

érdeklődésű tanulók számára is, akik képessége, személyisége, érdeklődése, családi 

lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy középiskolában tanuljanak tovább, illetve inkább a 

gyorsabb munkavállalás lehetősége dominál a pályaválasztásukban.  
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Célunk olyan tanulók képzése, akik a negyedik év végén a középiskolai érettségi vizsga 

letételéhez szükséges általános műveltséggel rendelkeznek, és elsajátítják a humán jellegű 

pályához szükséges alapismereteket, készségeket, amelyek akkor is értékként gazdagítják a 

személyiségüket, ha nem a humán pályát választják majd élethivatásul. 

Ennek érdekében a képzésünk személyiségközpontú, rugalmas, probléma érzékeny, önálló, 

aktív, felelősségteljes személyek kialakítására törekszik. 

A kerettanterven belül a tananyagtartalmak ütemezését, a tanítás-tanulás folyamat tagolását, 

eszközeit, módszereit úgy határozzuk meg, hogy az eltérő adottságú és motivációjú tanulók 

számára adott legyen az ismeretek bővülésének, a képességek és készségek fejlődésének a 

lehetősége.  

Törekszünk a tanulók többsége számára ösztönző, egyénhez igazodó, differenciált módszerek 

alkalmazására és a megfelelő tanulói aktivitás mellett teljesíthető követelmények 

kialakítására.  

Cél, hogy a képzés végén a tanulókban alakuljon ki az igény és a képesség az ismeretek 

önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására. 

Fejlődjön fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen 

nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. 

A tanulásban az iskolai tevékenységek során alakuljon ki az egészség, az emberi környezet és 

természet megóvására irányuló felelősségérzet, fejlődjék az igény a társakkal való 

együttműködő, egyenrangú és szociális viszony kialakítására a közösségi és az egyéni érdek 

egyensúlyának megteremtésére. Tekintsék sajátjuknak a nemzeti és az egyetemes emberi 

értékeket és követendő magatartásmintákat, váljanak nyitottá a különböző kultúrák iránt. 

Személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kap a felelős társadalmi magatartás kialakítása, egy 

koherens értékrendszerre épülő világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre történő 

felkészítés. 

Az egészségügyi szakmacsoportos képzésben tanulók tematikus napok szervezésében 

vehetnek részt (egészségnap, szűrővizsgálatok), mely minden korosztály - óvodától a 

gimnáziumig - számára az életkori sajátságoknak megfelelően szervezhető. Az egészséges 

életmódra nevelésben a saját korosztálybeli tanulók sok esetben hatékonyabbak, mint a 

felnőttek (főleg az egyéni példamutatás terén).  

A szakok sajátságainak megfelelő bemutatkozó napok szervezhetők, felkeltve az érdeklődést 

minden olyan téma iránt, ami az egészségmegőrzést, betegség megelőzést szolgálja. 

Az itt folyó szakmai munka tapasztalatainak birtokában a református egyház által fenntartott 

más iskolákban hasonló képzések indításával egy olyan egységes rendszer építhető ki, amely 

magas szakmai tudású, szakmai idegen nyelvet beszélő szakemberek képzését végzi. 

Követelmény, hogy a tanuló legyen képes: 

 

− A középszintű érettségi vizsga követelményeinek teljesítésére – egy-egy tantárgyból 

emeltszintű érettségi vizsga letételére 

− Önálló pályaválasztási döntést hozni 

− Felsőfokú oktatási intézményben továbbtanulni. 
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4.4. Helyi tanterv tantárgyszerkezete, óratervek 

 

4 évfolyamos szakközépiskolai képzés, egészségügyi ágazat 

 

Tantárgy Heti óraszámok 

 9.évf. 10.évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Etika   1  

Történelmi, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Fizika 2 2 1  

Kémia 2 1   

Biológia-egészségtan  2 2 1 

Földrajz 2 1   

Szakmai tárgyak 6 7 8 11 

Művészetek (ének-zene)  1   

Informatika 1    

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

idegen nyelv 2 2 1 1 

matematika 1   1 

informatika 1 1   

mozgóképkultúra és médiaismeret   1  

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
   1 

fizika   1  

földrajz  1   

ének-zene   1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hit-és erkölcstan 2 2 2 2 

Egyházi ének 1    
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Az iskola szakképzési rendszere 

 

Iskolarendszeren belüli szakképzések 

 

Érettségire épülő szakképzések: 

 

Ügyviteli titkár 54 346 02 

Irodai asszisztens 54 346 01 

Gyakorló ápoló 52 723 01 

 

Érettségi vizsgához kötött szakképzési évfolyam: 

- nappali 

- esti - 

- levelező  

 

 

A szakképesítések követelményei: 

 

Érettségi vizsgához kötött szakképesítések 

 

 

Szakmák Évfolyamok száma 

Ügyviteli titkár 2 

Irodai asszisztens 2 

Gyakorló ápoló 1/13, 2/14, 5/13 

 

A képzések célja: 

Az adott szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzése. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni 

az adott munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az ahhoz szükséges 

tulajdonságokat, (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, 

társas- és módszerkompetenciák). 

 

4.5. A szakképzés személyi és tárgyi feltételei 

 

Személyi feltételek: 

A közismereti tantárgyak oktatását intézményünk megfelelő szakos, egyetemi végzettségű 

tanárai biztosítják. Szakképzésünket külső előadók segítik / egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, pszichológus, jogász, orvos, szakorvos, egyetemet végzett 

szakemberek/.  

 

Tárgyi feltételek: 

Intézményünk területén felmenő rendszerben felszerelt oktató termet alakítunk ki. 

Kórházakkal kötött együttműködési megállapodás (Irgalmasrend Pécsi Háza, Harkányi 

Kórház, Komlói Kórház, Mohácsi Kórház) segíti, hogy tanulóink tanulmányaik során a 

szükséges gyakorlati ismereteiket megszerezhessék.  
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Az ügyviteli képzéshez rendelkezésünkre áll két informatika szaktanterem, valamint 

kommunikációs terem. 

 

Területi gyakorlatok: 

Tanulóink a központi oktatási program alapján a helyi tantervben meghatározott óraszámban 

töltik szakmai gyakorlataikat. Iskolánk a képzési szaknak megfelelően együttműködési 

megállapodást köt egészségügyi intézményekkel. A tanulók munkarendje alkalmazkodik az 

adott intézmény munkarendjéhez, betartva a helyi tanterv előírásait. A tanulók szakmai 

felügyeletét egészségügyi intézményekben egészségügyi szakoktató kollégák, illetve 

megbízott gyakorlati oktatók látják el. A gyakorlat megkezdése előtt az érintett 

gyakorlóterületekre eljuttatjuk a gyakorlati képzés tananyagtartalmát, követelményrendszerét. 

 

Az együttműködési megállapodás az érvényben lévő szakképzési törvény alapján készül. 

Tartalmazza: 

- az iskola részére előírt feladatokat,  

- a gyakorlatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,  

- az intézményekre vonatkozó feladatokat,  

- a gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók jogait és kötelezettségeit.  

 

Egészségügyi gyakorlóterületek: 

- Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza 

- Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdő Kórház, Harkány 

- Mohácsi Kórház 

- Komlói Egészségcentrum, Komló 

- Vasút Egészségügyi KHT, Pécs 

- Kisgyemek Szociális Intézmények, Pécs 

 

A gyakorlat megkezdése előtt egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat szervezünk évente, 

azokról nyilvántartást vezetünk és a gyakorlóterület kérésére, betekintésre átadjuk. 

Elvégezzük a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi és adatvédelmi oktatást.  

 

4.6. Felvételi követelmények 

A szakközépiskolai osztálynál a felvételi eljárás rendje megegyezik a gimnáziumi osztályok 

felvételi rendjével. 

A szakképző évfolyamokra jelentkezőknek nem tartunk felvételit, nappali tagozatra minden 

jelentkezőt felveszünk, akik középiskolai végzettséggel rendelkeznek és megfelelnek a 

feltételeknek. Esti, illetve levelező tagozatra minden tanulót felveszünk, aki a megfelelő, 

előírt előképzettséggel, illetve munkahellyel rendelkezik.  

 

4.7. Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A szakképzésben a zárás szakonként változik a központi programoknak megfelelően. A 

magasabb évfolyamra lépés feltételeit a központi programok egyértelműen előírják.  

Egyes tantervek félévi, mások blokkrendszerben, illetve modulrendszerben tanított tantárgyi 

zárást írnak elő. A félév, blokk vagy modul akkor befejezett, ha a tanuló feladatainak, a 

tantárgyi követelményben előírtaknak eleget tett. A vizsgákon és beszámolókon elégtelen 
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eredménnyel teljesítők – külön meghatározott feltételek mellett (tantervek) - javítóvizsgát 

tehetnek. 

 

A magasabb évfolyamra történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, ha: 

– az intézményegység vezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

– az intézményegység vezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse 

– magántanuló esetében 

– más oktatási tartalmú iskolából átvétellel került az intézményegységbe. 

 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez a tanév végi osztályzat megállapításához a tanuló a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, ha: 

– a tanuló egy tanítási évben az elméleti oktatás óráiról való igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen meghaladja a 250 órát 

– a tanuló mulasztása egy tanítási évben egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át 

meghaladja. 

 

Szakképzések 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei egyaránt vonatkoznak az iskolai rendszerű, nappali 

tagozatos és levelező képzésekre. 

Az érettségi utáni szakképzésekben résztvevők a következő tanítási ciklusba akkor léphetnek, 

ha a központi oktatási programokban előírt tananyagegységeket/modulokat érvényes 

osztályzattal lezárták (2; 3; 4; 5). (A központi/helyi oktatási programokban a 

követelménymodulok tantárgyakká bontva, vagy tananyagegységekre bontva jelenhetnek 

meg.) 

Szakmai képzéseinkben nem szervezünk modulzáró vizsgákat, folyamatos értékeléssel 

állapítjuk meg a tanulók előrehaladását. Az értékelés tartalma a tananyagegységben 

meghatározott kompetencia mérése az oktató által. (A kommunikációs tréning értékelése: 

megfelelt, nem felelt meg.) 

Aki „elégtelen” (1) osztályzatot kap valamely tananyagegység/modulból, egy alkalommal 

javítóvizsgát tehet.  

A követelménymodulok modultérképét, valamint a belépési feltételeket a központi/helyi 

oktatási program tartalmazza. Valamely követelménymodulba a belépés, vagyis a tanulmányi 

ciklus folytatása csak akkor lehetséges, ha a belépési feltételekben felsorolt 

követelménymodult/modulokat érvényes osztályzattal lezárta a tanuló. A 

követelménymodulokban felsorolt kompetenciák elsajátítása párhuzamosan is történhet. 

 

 

Beszámíthatóság az egészségügyi ágazatú szakközépiskolai képzés tananyagtartalmából 

Szakmai alapozó tantárgyakból (egészségügyi alapismeretek) komplex érettségi vizsgát 

tehetnek tanulóink. Így a szakképző évfolyamokon a tananyagegységek követelményének és a 

humán szakközépiskolai képzés tantárgyi követelményeinek összehasonlító elemzése után 

beszámíthatóság lehetséges, amennyiben legalább 80%-ban megegyeznek a követelmények. 

A beszámítási és felmentési kérelmet az érintett szakmai munkaközösség megvizsgálja és 

véleményezi. A vélemény alapján az intézményegység vezető dönt az engedélyezésről. 
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4.8. A szakképző évfolyamok ellenőrzési és értékelési rendszere 

 

Az értékelés folyamatosan, az adott szakképzés tantervi előírásai szerint történik. Az egyes 

képzési programok tantárgyanként, modulonként megadják az értékelés módját, az évközi 

vizsgák rendjét. 

 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak értékelését az alábbi dokumentumok határozzák meg:  

 A szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei  

 A központi programokban meghatározottak (tantárgyankénti számonkérés, értékelés 

formája)  

 A pedagógiai program  

 

Az elméleti és gyakorlati tárgyak egyenkénti értékelése a következő lehet:  

 Osztályzattal  

 Vizsgával és a hagyományos érdemjegyek figyelembe vételével  

 Minősítéssel  

 

Ha a tanterv pontosan tartalmazza a tantárgyra vonatkozó értékelés leírását, akkor azt kell 

figyelembe venni. 

 

Tantárgyakat lezáró vizsgák:  

A szakképzésben az alábbi formák lehetségesek, melyről a tanterv rendelkezik:  

 Minden blokk (negyed év) végén  

 Minden félév végén  

 Modul zárásakor  

 

Az elméleti tárgyak értékelésénél a követkő szempontokat kell betartani:  

Heti 0,5 órás tantárgyak esetén a számonkérés a blokk zárásakor történik  

Heti 1 órás tantárgyat negyedéves blokk záráskor, ill. félév záráskor legalább két érdemjegy 

alapján lehet osztályzattal lezárni, illetve a tanulót vizsgára bocsátani, mely osztályzatok, 

hagyományos érdemjegyek a félévi, illetve év végi vizsgajegybe történő beszámítása kötelező  

 

Heti 2 vagy több órás tantárgyat csak legalább három érdemjegy alapján lehet lezárni, illetve a 

tanulót vizsgára bocsátani, mely osztályzatok, konvencionális érdemjegyek a félévi, illetve év 

végi vizsgajegybe történő beszámítása kötelező  

 

Ha köztes vizsga zárja a félévet, ill. blokkot, akkor a félévzáró osztályzat a köztes vizsga 

érdemjegyének és a félévközi érdemjegyeknek a beszámításával kerül megállapításra, de 

ilyenkor a vizsgajegy döntő érdemjegynek számít.  

 

Tantárgyzáró blokk, félévzáró, illetve modul vizsgákon való tanulói kötelezettségek:  

 A vizsga megkezdése előtt legkésőbb fél órával a vizsgázó tanulónak a 

vizsgateremben vagy előtte kell lennie.  

 A tanuló köteles a vizsgának megfelelő öltözetben, tisztán, ápoltan megjelenni.  

 Amennyiben a tanuló hivatalos jellegű akadályoztatása, illetve betegsége miatt a 

vizsgán nem tud megjelenni, úgy a vizsga elégtelennel minősíthető, kivéve, ha a 

távollétének okát osztályfőnökének vagy vizsgáztató tanárának jelzi, s arról 

igazolással rendelkezik. 
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Szakképzésen az ellenőrzés formái, módjai:  

 Szóbeli számonkérés: feleltetés, kiselőadás, prezentáció, referálás 

 Írásbeli számonkérés: röpdolgozat, témazáró, tesztlap, házi dolgozat, portfólió 

 Szaktantermi gyakorlaton: bemutatás, gyakorlat, szerepmunka, referálás 

 Külső intézményi szakmai gyakorlaton: szerepmunka, gyakorlat, bemutatás 

 

Szaktantermi gyakorlati vizsga  
E számonkérési mód, a szakképzéshez szorosan kapcsolódó szakmai tudás ellenőrzésének 

lehetősége, mely magában ötvözi az elsajátított elméleti ismereteket a gyakorlati 

készségekkel, képességekkel.  

E számonkérés során a tanuló szaktanteremben történő gyakorlati feladatot végez el, melyet 

speciális szakmai eszközök helyes használatával hajt végre.  

 

Gyakorlati számonkérésekkel kapcsolatosan: 

 A számonkérés esetén, a megelőző tanórán kell tájékoztatni a tanulókat arról, hogy a 

következő tanórán számonkérés várható.  

 A felelés témáját, témaköreit, esetleges feladatsorát az előző tanórán ismertetni kell  

 Az értékelés határait és módját előre közölni kell 

 Az elégtelen teljesítést követően a javításra később külön kell lehetőséget biztosítani a 

tanuló számára.  

 

A szakmai gyakorlati teljesítmény értékelésének és az érdemjegyek megállapításának 

szempontjai:  

 a tanuló szakismerete, pontossága, megbízhatósága, önállósága az egyes munkák 

végzésében, különös tekintettel az alkalmazási, integrálási szintek elérésére  

 a munkához való viszony, kötelességteljesítés  

 a munkateljesítmény dokumentálása (ápolási dokumentáció, megfigyelési napló, stb.)  

 a beteghez, páciensekhez, betegimitátorokhoz, gondozottakhoz, kliensekhez, 

gyerekekhez, fiatalokhoz való viszony  

 a munkaeszközök helyes használata, gondozása, gazdaságos felhasználása  

 szituációs feladatoknál munkatársakhoz, tanulótársakhoz való viszony  

 a munkavédelmi és egészségvédelmi rendszabályok ismerete és megtartása  

 a tanuló szaktantermi megjelenése, ruházat, ápoltság, hajviselet, kozmetikumok, 

ékszerek  

 a gyakorlótermi feladat végzésekor a magatartása, kiegyensúlyozottsága, 

magabiztossága  

 a feladat kivitelezésekor a helyes előkészítés, kivitelezés, a munkafolyamat befejezés  

 

 

OSZTÁLYZAT  

Szaktantermi gyakorlati teljesítmények értékelése, érdemjegyek adása ötfokozatú skálán 

történik. 

 

JELES: 

 A tanuló a feladatot teljesen önállóan és hibátlanul képes elvégezni.  

 Semmiféle segítséget nem igényel.  

 Összefüggéseket ért, komplikáltabb / összetettebb helyzeteket, feladatokat is képes 

megoldani.  

 



 89 

JÓ: 

 A tanuló képes a feladatot önállóan elvégezni, sem segítséget sem felügyeletet a 

feladat teljesítés közben nem igényel.  

 Kisebb hiányosságok, hibák mellett az összefüggéseket észreveszi, meglátja. 

 

KÖZEPES: 

 A tanuló a feladatot félig önállóan, félig csak jelentős segítséggel és tanári 

felügyelettel képes elvégezni,  

 Jellemzően vannak hiányosságai.  

 

ELÉGSÉGES: 

 A tanuló a feladat elvégzéséhez igen sok segítséget igényel, 

 Hibákat követ el, de minimálisan elfogadható szintet képes elérni.  

 

ELÉGTELEN: 

 A gyakorlati feladat előkészítése olyan mértékben hiányos, hogy a végrehajtás nem 

lehetséges.  

 A tanuló a neki kiadott feladatot önállóan nem képes még minimálisan elfogadható 

szinten sem teljesíteni.  

 

MINŐSÍTÉS 
Amennyiben a tanuló bármilyen teljesítményét nem ötfokozatú skála használatával értékeljük, 

úgy minősítési értékelés adása kötelező. 

Osztályzatok helyett minősítést kap a tanuló abban az esetben, ha tanmenet előre 

meghatározta azt egyes tantárgyak esetében a blokk vagy a félév záráskor, valamint abban az 

esetben, ha egy adott tantárgy az esedékes blokk végén még nem ér véget, hanem megy a 

tanév során tovább.  

 

KIVÁLÓAN MEGFELELT  

 A minősítéshez a tanulónak olyan teljesítményt kell nyújtania, szóban, írásban vagy 

gyakorlatban, mely kiváló, hibátlan, kiemelkedő szintű.  

 A minősítés megegyezik a jeles (5) osztályzattal.  

 

 

MEGFELELT  

 A minősítéshez a tanulónak olyan teljesítményt kell nyújtania, szóban, írásban vagy 

gyakorlatban, mely bizonyítja az ismeretek legalább középszintű elsajátítását.  

 A minősítés megegyezik a közepes (3) osztályzattal.  

 

NEM FELELT MEG 

 A minősítés megegyezik az elégtelen (1) osztályzattal.  

 Minősítés esetén a tanuló egy vagy két alkalommal tehet javítóvizsgát a tantervi 

előírásoknak megfelelően, legkésőbb a következő blokk, félév megkezdését követő 

két héten belül.  

 

A minősítő értékeléshez az oktatónak a blokk, illetve félév során  

 heti egy órás tantárgynál legalább egy,  

 két órás tantárgynál legalább két olyan alkalmat / szituációt kell teremtenie a 

tanulónak, mely alapján a tanuló képességének szintje mérhetővé válik. 
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Külső intézményi szakmai gyakorlatok értékelése 

Az értékelés dokumentálása minden szakképzés esetén egy az adott képzésre speciálisan 

szerkesztett „Gyakorlati munkafüzetben”, illetve az ezekben lévő megfelelő szakmai 

gyakorlati értékelőlapokon és/vagy a Tanulmányi könyvben történik.  

A gyakorlat akkor tekinthető letöltöttnek, érvényesnek, ha dokumentálásra kerülnek az 

alábbiak:  

 gyakorlati hely, osztály pecsétje (nem orvosi pecséttel!)  

 gyakorlati hely, osztály vezetőjének aláírása  

 érdemjegy  

 írásos, szöveges értékelés  

A blokkok- illetve félévek végén a tanuló a félévközi gyakorlati érdemjegyei alapján 

osztályzatot kap szakmai gyakorlatból. 

Az értékelésnél a területi oktatók véleménye alapján a jegyet az iskola alakítja ki.  

 

OSZTÁLYZAT  
Szakmai gyakorlati teljesítmények értékelése, az ötfokozatú skálán történik  

 

JELES 

- Az adott időszakra vonatkozó tantervi követelményeket kifogástalanul  

teljesíti.  

- Munkáját figyelmesen, megbízhatóan, egyenletes teljesítménnyel végzi.  

- Elméleti ismereteit képes a gyakorlatban alkalmazni.  

- Tisztában van az általa végzett gyakorlati feladatok/beavatkozások okával (mit, miért 

csinál) és a következményekkel is.  

- Munkafeladatait képes megszervezni, szabályosan előkészíteni és kivitelezni.  

- Beteg-, kliens- és gyermekcentrikus. Képes szükségletek szerinti szakmai tevékenység 

végzésére.  

- Az oktatók segítségét szívesen fogadja, ő maga segítőkész.  

- Érdeklődő, aktív, fegyelmezett.  

- Hivatástudata az adott képzési időszaknak megfelelően fejlett, etikai magatartása 

kifogástalan.  

- Betegekkel/kliensekkel/gyermekkel és a munkatársakkal megfelelő kapcsolatot tud 

kialakítani, valamint hatékony kommunikációra képes.  

- Dokumentációs tevékenysége pontos, „Gyakorlati munkafüzetét” előírás szerint 

vezeti.  

- Megjelenése, személyi higiénéje kifogástalan.  

 

JÓ 

- Az adott időszakra vonatkozó tantervi követelményeket jól teljesíti.  

- Munkáját figyelmesen, megbízhatóan, egyenletes teljesítménnyel végzi  

- Elméleti ismereteit képes a gyakorlatban alkalmazni.  

- Tisztában van az általa végzett gyakorlati feladatok/beavatkozások okával (mit miért 

csinál) és legtöbb esetben a következményekkel is.  

- Munkafeladatai megszervezéséhez kevés segítséget igényel, az előkészítésnél és 

kivitelezésnél előfordulnak apróbb hiányosságok.  

- Beteg-, kliens- és gyermekcentrikus. Képes szükségletek szerinti szakmai tevékenység 

végzésére.  

- Az oktatók segítségét elfogadja, ő maga segítőkész. 

- Érdeklődő, aktív, fegyelmezett.  

- Hivatástudata és etikai magatartása az adott képzési időszaknak megfelelően fejlett.  

- Betegekkel/kliensekkel/gyermekkel és munkatársakkal megfelelő kapcsolatot tud 

kialakítani, valamint jól képes kommunikálni.  
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- Dokumentációs tevékenysége időnként pontatlan, „Gyakorlati munkafüzetét” kisebb 

hiányosságokkal vezeti.  

- Megjelenése, személyi higiénéje megfelel a követelményeknek.  

 

KÖZEPES  

- Az adott időszakra vonatkozó tantervi követelményeket hiányosan teljesíti.  

- Munkáját nem kellő figyelemmel, egyenetlen teljesítménnyel végzi.  

- Elméleti ismereteit – nem alapvető – hibákkal és hiányosságokkal  

alkalmazza a gyakorlatban.  

- Tisztában van az általa végzett gyakorlati feladatok/beavatkozások lényegével (mit 

csinál), de nem ismeri többségük okát (miért csinálja) és nincs tisztában a várható 

következményekkel.  

- Munkafeladatai megszervezéséhez sok segítséget igényel, az előkészítésnél és 

kivitelezésnél gyakran fordulnak elő – nem alapvető – hiányosságok/hibák.  

- Csak segítséggel képes szakmai tevékenység végzésére.  

- Az oktatók segítségét elfogadja.  

- Törekszik hibáit korrigálni, és teljesítményén javítani.  

- Gyakorlatát változó érdeklődéssel, aktivitással és fegyelemmel végzi.  

- Hivatástudata nem éri el az adott képzési időszakban elvárható szintet.  

- Betegekkel/kliensekkel/gyermekkel és munkatársakkal való kapcsolatát nehezen építi 

ki, kommunikációs képessége fejlesztésre szorul.  

- Dokumentációs tevékenysége pontatlan, „Gyakorlati munkafüzetét” hiányosan vezeti.  

- Megjelenése, személyi higiénéje megfelel a követelményeknek.  

 

ELÉGSÉGES  

- Az adott időszakra vonatkozó tantervi követelményeket komoly hiányosságokkal 

teljesíti.  

- Munkáját figyelmetlenül, egyenetlen teljesítménnyel végzi.  

- Elméleti ismereteit alapvető hibákkal és hiányokkal alkalmazza a gyakorlatban.  

- Munkafeladatait nem képes megszervezni, az előkészítést és kivitelezést többnyire 

hiányosságokkal/hibákkal végzi.  

- Nem képes a szükségletek felmérésére.  

- Az oktatók segítségét nehezen vagy egyáltalán nem fogadja el.  

- Nem törekszik hibáit korrigálni és nem tesz erőfeszítést teljesítményén javítani.  

- Gyakorlatát nem kellő érdeklődéssel és aktivitással végzi.  

- Hivatástudata az adott képzési időszaknak megfelelően nem alakult ki.  

- Betegekkel/kliensekkel/gyermekkel és a munkatársakkal nehezen teremt kapcsolatot, 

kommunikációs képessége fejletlen.  

- Dokumentációs tevékenysége pontatlan, „Gyakorlati munkafüzetét” hiányosan vezeti.  

- Megjelenése több esetben kifogásolható.  

 

ELÉGTELEN  

- Az adott időszakra vonatkozó tantervi követelményeket nem képes  

teljesíteni.  

- Munkáját figyelmetlenül, gyenge teljesítménnyel végzi.  

- Elméleti ismereteit nem képes alkalmazni a gyakorlatban.  

- Nincs tisztában az általa végzett gyakorlati feladatok/beavatkozások lényegével (mit 

csinál), nem ismeri többségük okát  (miért csinálja) és nincs tisztában a várható 

következményekkel. A biztonságot vagy életet veszélyeztető, illetve szakmai etikába 

ütköző tanulói, szakmai magatartás munkavégzés vétségnek számít. Ebben az esetben 

a szakmai gyakorlat nem folytatható mindaddig, míg az iskola – a gyakorló terület 
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bevonásával - az esetet ki nem vizsgálja, és döntést nem hoz a tanulmányok 

folytatásának lehetőségéről. 

 

A szakmai vizsgák 

A szakközépiskola az Alapító okiratnak megfelelően a Nemzeti Köznevelési és a Szakképzési 

Törvény szellemében szakmai vizsgát szervez az OKJ előírásai szerint.  

 

4.9. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

- A tankönyv tartalmában, információiban, a feldolgozás mélységében igazodjék a 

tanulók tudásszintjéhez. 

- Azokat a tankönyveket rendeljük meg elsődlegesen, amelyek a tantárgyak tanterveihez 

illeszkednek és kézikönyveket is kínálnak. 

- A tanulók szociális hátterét figyelembe véve igyekszünk olcsó könyveket választani. 

- A tartós könyveket részesítjük előnyben a kölcsönözhetőség érdekében. 

- A megrendelést megelőzően le kell folytatni az egyeztetést a szülői 

munkaközösséggel. 

- Iskolánk egyházi jellegének megfelelően keresztyén szemlélettel elfogadható 

tankönyveket, segédleteket igyekszünk választani. 

- A tankönyvválasztást a nevelőtestület tanévenként felülvizsgálja és a 

tankönyvrendelést megelőzően döntést hoz. 

- Egy képzési ciklus alatt nem lehet tankönyvet váltani. 

- A munkaközösségi tagok szakmai javaslatai alapján a munkaközösség dönt a 

tankönyvek, taneszközök kiválasztásában. 

- Az ingyenes tankönyvtámogatást a 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet szerint 

biztosítjuk, és a jogszabályban foglaltaknak megfelelően járunk el. 

 

4.10. Szakképzési helyi tanterv gyakorló ápoló képzéshez 

 

A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 

A szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  I. Egészségügy 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2  

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 

óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési 

évfolyamot követően 160 óra 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség  

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
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Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vesz részt. 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak:   

Elméleti oktatáshoz megfelelően felszerelt tanterem. 

Demonstrációs terem/szaktanterem. 

Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel. 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4x1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4x1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 



 94 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 

13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti 

csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 

A kompetencia alapú, moduláris képzések esetében a helyi oktatási programjainkhoz a központi oktatási 

programokat alkalmazzuk, kiegészítve azt a szabad sáv vonatkozásában intézményegységünk által 

fontosnak tartott témakörökkel: Életpályatervezés, Másság és tolerancia az egészségügyben, Szakmai 

idegen nyelv és testnevelés. 

A szabad sáv fennmaradó óraszámát a kötelező tartalmak óraszámának növelésére fordítjuk, megtartva a 

szakmai és vizsgakövetelményekben megjelölt elméleti és gyakorlati képzés arányát. 

 

Szakközépiskolai osztályban a szabadsáv óráját a fennmaradó heti 1 órát a következő tantárgyak 

óraszámának növelésére fordítjuk: 
9. évfolyam: orvosi latin 

10. évfolyam: anatómia-élettan 

11. évfolyam: népegészségügy heti 0,5 óra 

környezet-egészségügy heti 0,5 óra 

12. évfolyam: egészségfejlesztés heti 0,5 óra 

szakmai kommunikáció heti 0,5 óra 

 

Szakmai képzéseinket iskolai rendszerű, nappali és levelező formákban indítjuk. A levelező képzések 

tartalma és követelményei megegyeznek az azonos szak nappali képzési programjában leírtakkal. 

 

A szakmai program értékelése, felülvizsgálata 

A szakmai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását, értékelését minden tanév 

végén a záró értekezleten az intézményegységekre és az egész iskolára vonatkoztatottan vizsgálja az iskola 

vezetése a pedagógusok szakmai munkaközösségei által elkészített írásos értékelések alapján. 

Megfogalmazza a szükséges javítások lehetőségeit. Mindezt jegyzőkönyvben rögzíti. 

 

A felülvizsgálat akkor szükséges: 
– ha módosul az OKJ 

– ha módosulnak az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 

– a fenntartó erről rendelkezik 

– az intézménynek új vezetői ciklusa indul 

– az alkalmazás során módosítások, korrekciók vállnak szükségessé szakmai/ pedagógiai szempontból 

– az érvényességi idő lejár. 

Továbbá, ha az intézmény nevelő-oktató munkájában változás következik be, pl.: új szakképzési feladat 

vállalása. 

 

A szakmai program módosítása 

A szakmai program módosítására az iskola igazgatója, az igazgató tanács, a nevelőtestület bármely tagja, a 

pedagógusok szakmai munkaközösségei, és az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

A szülők és a tanulók a szakmai program módosítását közvetlenül a szülői választmány, illetve a 

diákönkormányzat képviselői útján javasolhatják. 

 

A szakképzéseket a szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok szerint végezzük, melyek 

tartalmazzák 
- a képzés célját, 

- a képzés megkezdésének feltételeit, 

- a bemeneti kompetenciákat, 

- a képzés szervezésének feltételeit, 

- a szakmai követelményeket, 

- a tananyagelemek tartalmát, 

- a vizsgáztatási követelményeket és 

- az eszköz és felszerelési jegyzéket. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óras

zám 
ögy 

heti 

óras

zám 
ögy 

heti 

óras

zám 
ögy 

heti 

órasz

ám 

heti 

órasz

ám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  

 

 

Szakmai 

követelménymo

dulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11110-12 

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 0,5   1   1   1,5   4,5         

Szakmai 

kommunikáció 1,5         0,5  2     

11221-12 

Alapápolás 

Ápolástan-

gondozástan 1,5   2,5   0,5   0,5  5          

Ápolástan-

gondozástan   70   105       4    
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gyakorlat 

11222-12 

Klinikumi ismeretek 

Klinikumi ismeretek 
1   2,5   2   4  9,5     

Klinikumi gyakorlat 
       3,5 140  3,5  6 160   

11151-12 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

felnőtt betegnél 

Diagnosztikus és 

terápiás 

szakismeretek                             4   

Diagnosztikus-

terápiás 

beavatkozások               2,5  

Klinikai gyakorlat 
                             16 

11152-12 

Egészségnevelő 

és  -fejlesztő  

tevékenység 

Egészségnevelés-

egészségfejleszté

s                             3,5  

Egészségnevelés-

egészségfejleszté

s gyakorlat 
                              2,5 

összes óra 5  0 
70 

6 0 
105 

3,5 3,5 
140 

6,5 3,5  21 10 
160 

12,5 18,5 

összes óra 5 6 7 10 31 31 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  
témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a 

közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
á

m
a

 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

1
1

5
0
0

-1
2

 M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi egészség és biztonság 18           18 18     18 

Munkavédelmi alapismeretek 4           4 4     4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4     4 

Munkavégzés személyi feltételei 2           2 2     2 

Munkaeszközök biztonsága 2           2 2     2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2     2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4           4 4     4 

1
1

4
9
9

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.                16  16 

Munkajogi alapismeretek                4  4 

Munkaviszony létesítése                4  4 

Álláskeresés                4  4 

Munkanélküliség                4  4 

1
1

4
9
8

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1                8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2                8  8 

Nyelvi készségfejlesztés                24  24 

Munkavállalói szókincs                24  24 
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Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  
témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

összes óraszáma 

9-12. évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

1
1

1
1

0
-1

2
 E

g
és

zs
ég

ü
g

y
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

Egészségügyi 

alapismeretek 
18   36   36   48  138 144     144 

Szakmai jogi és 

etikai ismeretek 
         16  16 18     18 

Szociológia          16  16 18     18 

Pszichológia 18           18 18     18 

Pedagógia    18        18 18     18 

Egészségügyi 

ellátórendszer 
   18        18 18     18 

Népegészségügy       18     18 18     18 

Egészségfejlesztés          16  16 18      

Környezet-

egészségügy 
      18     18 18      

Szakmai 

kommunikáció  
54         16  70 72     72 

Kommunikáció 18           18 18     18 

Orvosi latin 36           36 36     36 

Speciális 

kommunikáció 
         16  16 18     18 

1
1

2
2

1
-1

2
 

A
la

p
áp

o
lá

s 

Ápolástan-

gondozástan 
54   90   18   16  178 180     180 

Egészséges ember 

gondozása 
18           18 18     18 

Akadályozott ember 

gondozása 
      18     18 18     18 
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Ápolástudomány     18        18 18     18 

Ápoláslélektan          16  16 18     18 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
36           36 36     36 

Betegmegfigyelés    36        36 36     36 

Ápolási 

beavatkozások 
   36        36 36     36 

Ápolástan-

gondozástan 

gyakorlat 

  70   105      175  144    144 

Egészséges 

csecsemő és 

gyermek gondozása  

  35   35      70  56    56 

Gondozási feladatok 

felnőttkorban 
  35         35  32    32 

Ápolási-gondozási 

feladatok 

felnőttkorban 

     70      70  56    56 
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Klinikumi 

ismeretek 
36   90   72   128  326 342     342 

Anatómia-élettan    36   36     72 72     72 

Általános kórtan       18     18 18     18 

Mikrobiológia-

járványtan 
   18        18 18     18 

Gyógyszertani 

alapismeretek 
         16  16 18     18 

Belgyógyászat          48  48 54     54 

Sebészet és 

traumatológia 
         32  32 36     36 

Gyermekgyógyászat 

 
         16  16 18     18 

Diagnosztikai 

alapismeretek 
   36        36 36     36 

Terápiás 

alapismeretek 
      18   16  34 36     36 

Elsősegélynyújtás – 

első ellátás  
36           36 36     36 
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Klinikumi 

gyakorlat 
       126  140  112 378  216 160   376 

Belgyógyászati 

gyakorlat 
       42 35  56 133  88 40   128 

Sebészeti gyakorlat        42 35  56 133  88 40   128 

Traumatológia         35   35   40   40 

Csecsemő- és 

gyermekosztályos 

gyakorlat  

       42 35   77  40 40   80  
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Diagnosztikus és 

terápiás 

szakismeretek 

               128  128 

Biofizika                16  16 

Biokémia                16  16 

Gyógyszertan                32  32 

Fizikális vizsgálatok, 

betegvizsgálat 
               16  16 

Eszközös vizsgálatok                16  16 

Terápiás eljárások                16  16 

Perioperatív ellátás                16  16 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

               80  80 

Mintavétel 

laboratóriumi és 

egyéb vizsgálatokhoz 

               16  16 

Mindennapos 

beavatkozások 
               16  16 

Ápolói feladatok 

eszközös 

vizsgálatoknál 

               16  16 

Az ápoló 

gyógyszereléssel 

kapcsolatos 

feladatai 

               16  16 
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Ápolói feladatok 

terápiás 

beavatkozásoknál 

               16  16 

Klinikai gyakorlat                 512 512 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

belgyógyászati 

profilú osztályon 

                96 96 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

sebészeti profilú 

osztályon 

                80 80 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

mozgásszervi 

sebészeti profilú 

osztályon 

                40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

szülészet-

nőgyógyászati 

osztályon 

                40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

neurológiai  

osztályon 

                40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

pszichiátriai 

osztályon 

                40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

urológiai osztályon 

                40 40 
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Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

kisklinikumi 

osztályokon 

                80 80 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

sürgősségi osztályon 

                56 56 
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Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 
               112  112 

Egészségnevelés                16  16 

Mentálhigiéne                16  16 

Táplálkozástan-

dietetika 
               32  32 

Betegoktatás                16  16 

Rehabilitáció                32  32 

Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 

gyakorlat 

                80 80 

Egészségnevelés 

gyakorlat 
                24 24 

Edukációs gyakorlat                 16 16 

Rehabilitáció 

gyakorlat 
                40 40 

Összesen 180 0 
70 

216 0 
105 

126 126 
140 

208 112  756 360 
160 

400 592 2268 

Összesen 180 216 252 320  1116 992 2268 

Elméleti óraszámok/aránya 1130 óra (49,67%) az öt évfolyamos képzésben, 1156 óra (50,96%) a két évfolyamos képzésben  

Gyakorlati óraszámok/aránya 1145 óra (50,33%) az öt évfolyamos képzésben, 1112 óra (49,03%) a két évfolyamos képzésben  

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat;  
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Munkahelyi egészség és biztonság 

 
11500-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

A fejlesztendő kompetenciák: 

 

 11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és 

biztonság jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés 

személyi és szervezési feltételeivel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, 

munkavédelmi képviselővel együttműködve 

részt vesz a munkavédelmi feladatok 

ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint 

érték 
x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető 

szabályai 
 x     

A munkavégzés általános személyi és 

szervezési feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi 

érdekképviselet 
     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  



 104 

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  

 

Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy  18 óra/18 óra* 

 

*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, 

a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 

Témakörök  

 

Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége. 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére. 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények 

hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei. 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek 

és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki 

megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 

intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy). 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők. 

A munkavédelem fogalomrendszere, források. 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.   
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Munkahelyek kialakítása  4 óra/4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai. 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények. 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések. 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, 

veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében. 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. 

Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás. 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése. 

Raktározás. 

 Áruk fajtái, raktározás típusai. 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés. 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

Munkaeszközök biztonsága  2 óra/2 óra 

Munkaeszközök halmazai. 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi. 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások. 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, 

üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei. 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések 

kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

Munkakörnyezeti hatások  2 óra/2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, 

stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  
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A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek 

és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

Munkavédelmi jogi ismerete 4 óra/4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek. 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem 

alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 

munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a 

további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak 

szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
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A képzés helyszíne  

Tanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak 

veszélyei, ártalmai 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  

Munkabaleset, 

foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x 
Oktatófilmek (pl. 

NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Foglalkoztatás II. 
 

11499-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

A fejlesztendő kompetenciák: 

 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

Vállalkozást hoz létre és működtet    x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít   x  

Diákmunkát végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége 
x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x x   

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
x x   

Álláskeresési módszerek   x  

Vállalkozások létrehozása és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkavállaláshoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x x   

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
  x x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x x 

Elemi szintű számítógép használat x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 

 

 

Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök  

 

Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 

munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége 

(vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az 

új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, 

rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási 

munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás 

szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó 

dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 

biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 
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Álláskeresés  4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és 

fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban 

történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek 

adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, 

nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, 

foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási 

támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
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A képzés helyszíne: tanterem 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák: 

  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek: 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  
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A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  

 

Foglalkoztatás I.  
(érettségire épülő képzések esetén) 

 

11498-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

A fejlesztendő kompetenciák: 

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén)  

Foglalkoztatás I. 

N
y
el

v
ta

n
i 
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n
d
sz

er
zé

s 
1
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s 
2

 
N

y
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v
i 

k
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jl
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M
u
n
k
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i 

sz
ó
k
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cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)  x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 

tájékozódik 
   x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés 

melletti munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 

megértése, használata 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 

felépítése 
   x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve 

válaszai 
 x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt 

egyszerű szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett 

kérdések megértése, illetve azokra való reagálás 

értelmező, összetett mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  

Deduktív gondolkodás   x  

 

 

Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 

történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 

készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 

Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek. 

 

Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerzés  18 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes 

legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, 

illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés  28 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) 

használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal exaktabb módon tud bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és 

pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő 

lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett 
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kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a 

kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások 

birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre 

relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és 

lehetőségekről. 

 

Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapulvéve valósul meg az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető 

társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy 

adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 

tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen 

nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 

nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek 

(az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a 

két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs  24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten 

szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai 

önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára 

vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
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A képzés javasolt helyszíne 

 

Tanterem, számítógépes szaktanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag 

által támogatott formában zajlik. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák: 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n
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s 

O
sz

tá
ly

- 

k
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et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek : 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

Egészségügyi alapismeretek 
 

11110-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

A fejlesztendő kompetenciák: 

 

11110-12 Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi alapismeretek   
Szakmai 

kommunikáció 

S
za

k
m

ai
 

jo
g
i 

és
 

et
ik

ai
 i

sm
er

et
ek

 

S
zo

ci
o
ló

g
ia

 

P
sz

ic
h
o
ló

g
ia

 

P
ed

ag
ó
g
ia

 
E

g
és

zs
ég

ü
g
y
i 

el
lá

tó
re

n
d
sz

er
  

 

 N
ép

eg
és

zs
ég

ü
g
y

 

E
g
és

zs
ég

fe
jl

es
zt

és
  

K
ö
rn

y
ez

et
-

eg
és

zs
ég

ü
g
y

 

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 

O
rv

o
si

 l
at

in
 

S
p
ec

iá
li

s 

k
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 

FELADATOK 

 Hivatása gyakorlása során az 

egészségügyi dolgozóval 

szemben támaszott etikai, jogi 

követelményeknek megfelelő 

viselkedést, magatartást tanúsít, 

tiszteletben tartja az emberi 

méltóság Alaptörvényben 

megfogalmazott jogát  

x           

 Napi feladatait előítélet-

mentesen, az egyenlő bánásmód 

szabályait betartva látja el 

x x          
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Elfogadja a különböző 

kultúrkörökből érkező betegek 

ellátásának specialitásait 

x x          

Biztosítja és munkája során 

érvényesíti a betegjogokat, 

betartja az adatkezelési, 

adatvédelmi jogszabályokat 

x           

Betartja kompetencia határait, 

fegyelmezetten és kollegiálisan 

team-munkában dolgozik 

x           

Segítő hivatását felelősséggel, 

empatikusan, toleránsan 

gyakorolja, a  vele kapcsolatba 

kerülő egészséges vagy beteg 

ember személyiségét tiszteletben 

tartja 

x x  x        

Felismeri a betegségből adódó 

szorongást, elutasító viselkedést, 

önvédelmi reakciókat  

  x         

Felismeri az agresszió 

megnyilvánulási formáit, a 

bántalmazott gyermek vagy 

felnőtt viselkedését 

 x x         

Az egészséges vagy beteg ember 

felé közvetíti az önsegítő 

csoportok, betegszervezetek 

értékeit 

   x   x     

Alkalmazza az orvosi 

terminológia helyesírási és 

kiejtési szabályait 

         x  

Alkalmazza az orvosi latinban 

használatos megnevezéseket 
         x  

Adekvátan, kongruensen és 

hitelesen kommunikál a beteggel 

és a hozzátartozóval, ismeri a 

megfelelő kommunikációs stílus 

jelentőségét és felelősségét az 

ápolásban 

        x  x 

Felismeri a kommunikációs 

folyamatban bekövetkezett 

zavarokat  

 

          x 

Munkája során alkalmazza a 

telefonos kapcsolatfelvétel, 

telefonálás szabályait 

        x   

Megfelelően kommunikál látás-, 

hallás-, beszédsérült személlyel 
          x 

Alkalmazza a 

kommunikációfelvétel és -tartás 
          x 
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szabályait autizmus 

spektrumzavar esetén 

Segíti tevékenységeik ellátásában 

a fogyatékossággal élő betegeket, 

részt vesz a kommunikációs 

akadálymentesítésben 

          x 

Értelmezi és munkája során 

alkalmazza  az egészség 

fogalmát, az egészség 

koncepcióit, annak egyéni 

tényezőit 

     x x     

Tudja ismertetni egészségügyi 

ellátórendszer felépítését, a 

prevenció - kuráció - rehabilitáció 

feladatait 

    x       

Népességi és egészségügyi 

statisztikai adatokat értelmez, 

ezzel összefüggésben értelmezi a 

népbetegségek, vezető haláloki 

tényezők és morbiditási 

tendenciájukban emelkedő kóroki 

tényezők szerepét és jelentőségét  

     x  x    

Felismeri a betegmegfigyelés 

során kiszűrhető rizikófaktorokat, 

kompetenciájának megfelelően 

részt vesz a szűrővizsgálatokban 

     x x     

Környezettudatosan gondolkodik, 

felismeri az egészséget 

veszélyeztető környezeti 

veszélyforrásokat, kémiai, fizikai 

és biológiai környezeti károsító 

hatásokat 

     x x x    

Betartja a  biztonságos 

munkavégzésre vonatkozó 

szabályokat, szakszerűen kezeli 

az eszközöket  

       x    

Kompetenciájának megfelelően 

részt vesz a közösségi 

egészségfejlesztési programok 

szervezésében, kivitelezésében 

   x x       

SZAKMAI ISMERETEK 

 Általános etika x           

 Egészségügyi etika x           

Ápolásetika x           

Egyenlő bánásmód alapelvei x           

Fogyatékosságok formái     x       

Transz- és multikulturális ápolás, 

ápolásetika alapjai 
x           

 Alaptörvény, sarkalatos x           
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jogszabályok 

 Egészségügyi törvény és 

egészségügyre vonatkozó 

jogszabályok 

x    x       

Általános lélektan   x         

Személyiséglélektan   x         

Szociálpszichológia  x          

Önsegítő csoportok       x     

Team-muka x           

Orvosi latin nyelv          x  

Kommunikációs alapismeretek         x   

Általános és infokommunikációs 

akadálymentesítés 
        x  x 

Kommunikációs zavarok 

felsimerése 
          x 

Népegészségügy      x      

Az egészségügyi ellátórendszer     x       

Statisztika és demográfia      x      

Népegészségügyi jelentőségű 

szűrővizsgálatok 
    x       

Prevenció és rehabilitáció     x x x     

Egészségfejlesztés, közösségi 

egészségfejlesztés 
      x     

Környezetegészségügy        x    

Környezettudatos életmód, 

környezeti veszélyforrások és 

kockázati tényezők 

      x x    

Munkaegészségügy        x    

Munkabiztonsági tényezők        x    

Munkavédelem        x    

Tűzvédelem        x    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Szakmai nyelvű kommunikáció 

szóban és írásban 
x x x x x x x  x x  

 Adekvát kommunikáció 

fogyatékossággal élő, vagy 

autista beteggel 

          x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Elhivatottság, elkötelezettség x   x x  x  x  x 

 Felelősségtudat x    x  x  x x x 

 Türelmesség x x x x x    x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kapcsolatteremtő készség x x x x x    x  x 

 Közérthetőség x x x x x  x  x x x 

 Segítőkészség x x x x x  x  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
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 Helyzetfelismerés x    x  x  x  x 

 Gyakorlatias feladatértelmezés x    x  x  x   

 Ismeretek helyükön való 

alkalmazása 
x x x x x x x  x x x 

 

Egészségügyi alapismeretek tantárgy 138 óra/144 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi 

szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az 

egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek nélkülözhetetlenek a 

specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy területéhez tartozó valamennyi 

szakma gyakorlásához. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció. 

Szakmai kommunikáció. 

Munkavédelmi alapismeretek. 

Ápoláslélektan. 

Akadályozott ember gondozása. 

Speciális ápolást igénylők ellátása. 

 

Témakörök  

 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 16 óra/18 óra 

A társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalma, egymáshoz való viszonyuk  

A jog fogalma, kialakulása.  

A jog és a jogrend fogalma és a belső jogforrások rendszere.  

Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek. 

Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk. 

Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért. 

A közszolgáltatások rendszere és szervezése: az egészségügy és a szociális ellátás intézményei 

és azok alapvető követelményei. 

Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere. 

Az egészségügyre és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogi szabályozások. 

Információbiztonság és adatvédelem.  

Az egészségügyi dokumentáció kezelése. 

Szakmai felelősség és felelősségvállalás az egészségügyben. 

Az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális munkaügyi szabályok és szabályozók. 

Az egészségügyi etika kialakulása és alapjai. 

Az egészségügyi etika alapelvei. 

Etikai értékek az egészségügyben.  

A betegek jogai és a betegjogok érvényesítése. 

Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.  

Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, viselkedés.    

Szakmai etikai alapkövetelmények: előítélet mentesség, másság elfogadása, tolerancia, 

humanitás, empátia, karitativitás, intimitás..  

Esélyegyenlőség biztosítása.  
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Etikai dilemmák és bioetikai kérdések. 

Az abortusz etikai kérdései. 

Az egészségügyi dolgozók és a sztrájkjog etikai kérdései.  

Etikai kódex. 

 

Szociológia 16 óra/18 óra 

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. 

A szociálpszichológia tárgya, témakörei. 

Társadalmi rétegződés és mobilitás. 

Társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység. 

A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei. 

Családszociológia. 

Szerepek és szerepkonfliktusok. 

Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli tagolódás.  

A csoporttagok egymáshoz való viszonya.  

A csoport egymást erősítő tényezői.  

Deviáns magatartás fogalma, formái.  

A különböző kultúrák szokásai, hagyományai.  

Esélyegyenlőség.  

Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 

Népességi mutatók.  

Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok.  

Szociális intézményrendszerek.  

Az egészségügyi dolgozók. 

Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások.  

Személyes attitűdök a segítő szakmákban. 

 

Pszichológia  18 óra/18 óra 

Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak.  

A pszichológia irányzatai. 

A pszichológia vizsgálómódszerei. 

Alapvető megismerési folyamatok. 

Motiváció és érzelem. 

Az alvás szerepe, funkciója. 

Az alvás fázisai. Leggyakoribb alvászavarok. 

A tanulás fogalma, fajtái. 

Tanulási modellek. 

A személyiség fogalma és a legfontosabb személyiség-elméletek. 

Személyiség-tipológia. 

A személyiség fejlődése. A szocializáció folyamata. 

Fejlődéslélektan alapfogalmai, módszerei, a fejlődés törvényszerűségei. 

A megismerési folyamatok fejlődése, a beszédfejlődés. 

A tanulás és viselkedés fejlődése. 

Az érzelmi funkciók kialakulása és az akarat fejlődése. 

A gyermek értelmi fejlettségének mérése. 

A szorongás lényege, kialakulásának okai. 

A szorongás testi tünetei, érzelmi komponensei. 

A szorongás kezelése. 

Stresszhelyzet, félelem és a kapcsolódó önvédelmi reakciók. 
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Pedagógia 18 óra/18 óra 

A neveléstudományok helye, felosztása. 

Nevelési célok. 

A nevelés folyamata. 

Az iskola és a nevelés kapcsolata. 

Nevelési módszerek. 

Nevelői-oktató szerep; szerepelvárások és szerepkonfliktusok. 

A személyiség összetevői. A nevelő személyisége. 

Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök.  

Tanulás és oktatás. 

A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése.  

Tanulási technikák. Tanulásmódszertan.  

Tanulási problémák, zavarok, akadályok.  

A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia.  

Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.  

Motiválás és aktivizálás. 

Ellenőrzés, értékelés, differenciálás. 

Új módszerek a pedagógiában.  

Andragógiai alapismeretek.  

Kliens/beteg oktatása.  

Az egészségnevelés célja, feladata. 

Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti formák, 

módszerek, azok előnyei, hátrányai.  

 

Egészségügyi ellátórendszer 18 óra/ 18 óra 

Az egészségügyi ellátórendszer fogalma, feladata, helye, kapcsolatrendszere a 

makrogazdaságban. 

A magyar egészségügyi ellátó rendszer tagozódása, struktúrája. 

A progresszív betegellátás filozófiája, rendszere, jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás színterei, az egyes színterek feladata, célja, szereplői. 

Az egészségügyi ellátórendszer működésének szabályozása és ellenőrzése. 

Az egészségügyi ellátás tárgyi és humánerőforrás feltételeinek szabályozása. 

Kompetenciák és hatáskörök az egészségügyi ellátórendszerben. 

Az egészségügyi technológia fogalma, összetevői. 

A prevenció helye, színterei az egészségügyi ellátórendszerben. 

A rehabilitáció helye, jelentősége az egészségügyi ellátórendszerben. 

A hazai sürgősségi betegellátó rendszer szintjei, jellemzői. 

Nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek. 

Egészségügyi ellátás az EU-ban. 

A hazai egészségbiztosítási rendszer jellemzői. 

A hazai egészségügyi ellátás finanszírozási formái, technikái. 

A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztési koncepciói. 

Minőségirányítás az egészségügyben. 

Képzés, továbbképzés az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervei (kamarák, egyesületek, szakszervezetek). 

 

Népegészségügy 18 óra/18 óra 

A népegészségtan tárgya. 

A népegészségtan és az orvostudomány kapcsolata. 

Az egészség, egészségkulturáltság. 
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A statisztika fogalma, tárgya.  

A statisztikai adatok jellege. 

A statisztikai adatgyűjtés, csoportosítás. 

A demográfia fogalma, tárgya, alapfogalmai (népesség, népesedés, népmozgalom). 

A demográfia módszerei és kiemelt tárgyköreinek áttekintése: 

A strukturális demográfia. 

Születés, termékenység. 

Halandóság. 

Természetes népmozgalom. 

Család-demográfia. 

Reprodukció. 

Vándorlások. 

Epidemiológia fogalma, tárgya. 

Deszkriptív epidemiológia. 

A betegségek gyakoriságának mérése (prevalencia, incidencia, tartam prevalencia fogalma). 

Kor-nem és egyéb kategória-specifikus mutatók lényege. 

A betegségek gyakoriságát befolyásoló tényezők. 

A morbiditási adatok forrásai. 

Analitikus epidemiológia, intervenciós epidemiológia fogalma. 

Szociológiai módszerek. 

Szűrővizsgálatok célja, feltételei. 

Prevenció és egészségmegőrzés. 

Az egészségi állapotot befolyásoló életmódbeli, környezeti, társadalmi tényezők. 

A prevenció szintjei. 

Az egészségmegőrzés stratégiája. 

Hazai egészség-megőrzési programok. 

 

Egészségfejlesztés 16 óra/18 óra 

Az egészség definíciója. 

Az egészséget befolyásoló tényezők. 

Az egészségi állapot megítélése. 

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata, színterei, intézményei. 

Az egészségkultúra fogalma, összetevői. 

Az egészséges életvitel. 

A szükségletek hierarchiája, a szervezet belső környezeti egyensúlya, állandósága. 

Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyag-piramis, az 

egészséges szervezet tápanyagszükséglete. 

Az egészséges táplálkozás; a túlzott tápanyagbevitel következményei. 

Fizikai, szellemi munka energiaigénye. 

A testi erő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai. 

A prevenció szintjei. 

A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek; rizikófaktorok és azok felismerése. 

Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a tünetek 

megjelenése esetén. 

A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a káros 

szenvedélyek korai felismerése. 

A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel. 

Önértékelés, önbecsülés. 

Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása, önvédő technikák. 
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Relaxáció formái, jelentősége. 

Aktív, passzív pihenés formái. 

Az érzelmi élet egyensúlya. 

Az akaraterő. 

Önsegítő csoportok és betegszervezetek létrejötte, jelentősége, szervezése. 

Az önsegítő csoportok, szervezetek értékei. 

A fogyatékosság fogalma. 

A fogyatékosság főcsoportjai. 

A fogyatékossággal élő emberek életmódja, életminősége. 

 

Környezet-egészségügy 18 óra/18 óra 

A környezet és az egészség kapcsolata. 

Az ember ökológiai lábnyoma, környezettudatos gondolkodás. 

A természetes és a mesterséges (épített) környezet jellemzői a XXI. században. 

A víz szerepe az ember életében.  

Az egészséges ivóvíz és az ásványvizek. 

Hazánk gyógy-és termálvizei, azok egészségre gyakorolt hatásai. 

A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai.  

A légkör és a levegő fizikai, kémiai jellemzői. 

A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásuk az egészségre.  

Meteorológiai és klimatikus tényezők hatása az emberre. 

Ionizáló és nem ionizáló sugárzások fizikai és biológiai jellemzői és hatásaik. 

A talaj összetétele, öntisztulása, talajszennyeződés. 

Vegyi anyagok a környezetünkben. 

Hulladékgazdálkodás, kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok. 

A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. 

A környezeti zaj, rezgés és annak hatásai a szervezetre. 

A zajártalom és következményei. 

A települések típusai és jellemzőik. 

Urbanizációs ártalmak. 

Az egészséges lakókörnyezet. 

A korszerűtlen lakások, épületek egészségre gyakorolt káros hatásai. 

Egészségügyi kártevők megjelenése a lakásban és a környezetben. 

Környezeti eredetű megbetegedések és azok megelőzése. 

Környezeti katasztrófák, haváriák. 

Környezetvédelem az egyén és a társadalom szintjén. 

Munkabiztonság és munkahigiéné az egészségügyi munkahelyeken. 

Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei, munkaeszközök megfelelő használata. 

Tűzveszélyes anyagok a munkakörnyezetben. 

Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok az egészségügyi munkahelyeken.  

 

A képzés javasolt helyszíne  

Az elméleti oktatás helyszíne: tanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák - 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Szakmai kommunikáció tantárgy   70 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy tanításának célja 

A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, aktív, 

tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális helyzetekre. 

További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket, munkája során tudja 

alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait.  

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan. 

Magyar irodalom. 

Történelem. 

Biológia. 

Anatómia-élettan. 

Pszichológia. 

Személyiség lélektan. 

Szociálpszichológia. 

 

Témakörök  

 

Kommunikáció  18 óra/18 óra 

A kommunikáció fogalma, elemei. 

Dinamikai törvényszerűségek. 

Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek. 

Az őszinte kommunikáció feltételei. 

Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban. 

Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentősége. 

A közvetlen emberi kommunikáció formái. 

Nyelvi szocializációs szintek. 

A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői. 

A verbális és nonverbális közlés viszonya. 

A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése. 

A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége. 

A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség. 

Egészségügyi szakmai kommunikáció: 

Az egészségügyi szakdolgozó-beteg együttműködés javításának kommunikációs lehetőségei.  

A kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás jelentősége és általános szabályai. 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és a beteg gyermekkel.  

A gyerekek sajátos kommunikációs formái: a sírás, a rajz és a játék.  

Az időskor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek, akadályok 

Kommunikáció roma páciensekkel. 

Figyelemfelhívó jelek a páciens kommunikációjában.  

Kapcsolat, kommunikáció feszült, indulatos betegekkel. 

Kommunikáció a hozzátartozókkal. 

Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között. 

Telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben. 
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Orvosi latin 36 óra/36 óra 

A latin nyelv eredete, fejlődése.  

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése. 

Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai. 

Az emberi test főbb részei, síkjai, irányai. 

Szervek, szervrendszerek felépítésére, egészséges és kóros működésére vonatkozó latin 

szakkifejezések: 

Mozgásrendszer latin szakkifejezései. 

Keringési rendszer latin szakkifejezései. 

Légzőrendszer latin szakkifejezései. 

Emésztőrendszer latin szakkifejezései. 

Vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezései. 

Nemi szervek latin szakkifejezései. 

Belső elválasztású mirigyek latin szakkifejezései. 

Idegrendszer latin szakkifejezései. 

Érzékszervek latin szakkifejezései. 

A szervek, szervrendszerek működésére vonatkozó szakkifejezések. 

Kórtani és klinikumi elnevezések. 

Műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései. 

Orvosi vények szakkifejezései. 

Számnevek. 

Alapvető nyelvtani ismeretek: a névelő, főnév, birtokos szerkezet, melléknév és minőségjelzős 

szerkezet névszók, ragozás, határozószók, szóképzés és szóalkotás, rövidítések, igék és 

igeragozás, képzők. 

 A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

Speciális kommunikáció 16 óra/18 óra 

A kommunikációs zavarok és okai. 

Speciális kommunikáció alkalmazása hallás, beszéd és látássérültekkel. 

A hazai és nemzetközi jelnyelv és a Braille írás. 

Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a megfelelő kommunikáció biztosításában és 

fenntartásában. 

Infokommunikációs akadálymentesítés. 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén. 

A nyelvi kommunikáció hiányosságai. 

A szégyenlősség és gátlásosság. 

Kommunikációs gátak és közléssorompók. 

A kommunikációs zavarok leküzdése. 

Segítő beszélgetés. 

Segítő beszélgetés leggyakoribb hibái. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

A képzés javasolt helyszíne  

Az elméleti oktatás helyszíne: tanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 



127 

Alapápolás 

 
11221-12  azonosító számú szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

A fejlesztendő kompetenciák: 

 

11221-12 Alapápolás 

  Ápolástan-gondozástan 

Ápolástan-gondozástan gyakorlat 
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gondozástan 

gyakorlat 

E
g
és

zs
ég

es
 

em
b
er

 

g
o
n
d
o
zá

sa
  

A
k
ad

ál
y
o
zo

tt
 

em
b

er
 

g
o
n
d
o
zá

sa
  

Á
p
o
lá

st
u
d
o

m
án

y
 

Á
p
o
lá

sl
él

ek
ta

n
 

C
se

cs
em

ő
 

és
 

k
is

g
y

er
m

ek
g
o
n
d
o
zá

s 
 

B
et

eg
m

eg
fi

g
y
el

és
 

Á
p
o
lá

si
 

b
ea

v
at

k
o
zá

so
k
  

E
g
és

zs
ég

es
 

cs
ec

se
m

ő
 

és
 

g
y
er

m
ek

 g
o
n
d
o
zá

sa
 

G
o
n
d
o
zá

si
 

fe
la

d
at

o
k

 

fe
ln

ő
tt

k
o
rb

an
 

Á
p
o
lá

si
-g

o
n
d
o
zá

si
 

fe
la

d
at

to
k
 

fe
ln

ő
tt

k
o
rb

an
 

FELADATOK 

Részt vesz az egészség 

megőrzésében és 

helyreállításában 

x    x x x x x x 

 Részt vesz az egészséges 

újszülött, csecsemő és gyermek 

szükségleteinek biztosításában  

    x   x   

 Biztosítja az egyén komfortját 

különböző életszakaszok, 

élethelyzetekben  

x x   x  x x x x 

Gondozási feladatot lát el 

különböző életszakaszokban, 

élethelyzetekben  

x x   x   x x x 

Elhelyezi a beteget a 

kórteremben, részt vesz a 

betegfelvétel-átadás és elbocsátás 

ápolói feladataiban  

 x     x  x  

Részt vesz az ápolási folyamat 

tervezésében, kivitelezésében és 

megfelelően dokumentálásban  

 x x   x x  x x 

Akadályozott személyt ápol, 

segít, gondoz, rehabilitációs 

programjaiban részt vesz  

 x     x  x x 

 Segíti a beteget alapvető 

szükségleteinek kielégítésében, a 

betegbiztonság és a betegjogok 

szem előtt tartásával  

 x     x  x x 

Kardinális tüneteket észlel, mér, 

EKG-t készít, pulzoximetriát 

végez, az eredményt rögzíti és 

jelenti, sürgős esetben 

haladéktalanul intézkedik  

     x   x x 

Felismeri a beteg megváltozott      x x  x x 
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szükségleteit, a betegmegfigyelés 

során észlelt tüneteket jelzi és 

jelenti, életet veszélyeztető 

tüneteket, tünetegyütteseket 

felismer és haladéktalanul 

intézkedik 

Biztonságos és higiénikus 

betegkörnyezetet teremt az 

aszeptikus betegellátás 

figyelembe vétele mellett 

 x   x  x  x x 

Pozícionálja, mobilizálja a 

beteget, mozgást segítő 

eszközöket biztonsággal 

alkalmaz, rugalmas pólyát 

megfelelő módon felhelyez 

 x     x  x  

Megfelelően és biztonságosan 

alkalmazza a gyógyászati 

segédeszközöket, az ápolási, 

kényelmi és antidecubitus 

eszközöket, kötszereket 

 x     x  x x 

Előkészít különböző 

vizsgálatokhoz és mindennapos 

beavatkozásokhoz, 

kompetenciájának megfelelően 

felkészíti a beteget, illetve 

segédkezik a beavatkozások 

kivitelezésében 

     x x  x x 

Testváladékokat megfigyel, 

felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó 

eszközöket szakszerűen használ, 

kezel, fertőtlenít 

     x x  x x 

Fizikális lázcsillapítást végez, 

hideg-meleghatást alkalmaz 
    x  x x x  

Felismeri a decubitus jeleit, 

súlyosságát megállapítja, részt 

vesz az ellátásában 

      x  x  

Felismeri az élősködővel 

fertőzött beteget, részt vesz az 

ellátásában, izolálásában 

      x  x x 

Idős beteget életkorának, 

szellemi és fizikai adottságainak 

megfelelően ápol 

x      x  x x 

Terminális állapotban lévő, 

illetve haldokló betegek 

alapápolási feladatait ellátja, 

halott körüli teendőket ellát 

      x  x  

Részt vesz a szakszerű és 

jogszerű fizikai korlátozás 

kivitelezésében, majd a fokozott 

betegmegfigyelésben, a fizikailag 

      x    
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korlátozott beteg szükségleteinek 

kielégítésében 

Részt vesz a viziteken, 

megbeszéléseken, a gyógyító 

team tagjaival együttműködik 

      x  x x 

Etikus és felelősségteljes 

magatartást tanúsítva segítő, 

támogató kapcsolatot tart a 

beteggel, hozzátartozókkal 

  x x x x x x x x 

Betartja az ápolásetikai 

normákat, a munkavégzésére 

vonatkozó munkavédelmi és 

egyéb jogszabályokat, 

minőségügyi és szakmai 

előírásokat 

  x  x x x x x x 

Alkalmazza a fertőtlenítő 

eljárásokat 
    x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

 Egészséges ember fejlődése, 

fejlődéslélektana 
x    x   x x x 

Egészséges ember gondozása x   x    x x x 

 Újszülött, csecsemő és 

gyermekgondozás 
x    x   x   

 Prevenció  x x   x   x x x 

 Egészséges életmód, életvitel  x x   x    x x 

 Idős ember gondozása  x   x     x x 

Fogyatékkal élő ember 

gondozása, ápolása 
 x  x     x x 

Esélyegyenlőség biztosítása    x      x x x 

Ápolásetika x x x   x x x x x 

Ápoláslélektan x x x x x x x x x x 

Team-munka szerepe, jelentősége x x  x  x x  x x 

Betegfelvétel, betegátadás, 

elbocsátás 
      x  x 

 

Alapszükségletek szerinti ápolás 

és betegellátás 
      x  x x 

Megváltozott szükségletek 

felmérése, kielégítése 
 x     x  x x 

Ápolási beavatkozások        x  x x 

Vizsgálatok, segédkezés 

vizsgálatoknál és 

beavatkozásoknál 

     x x  x x 

Betegmegfigyelés és riasztás      x   x x 

Kardinális tünetek mérése, 

észlelése, regisztrálása 
     x   x x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné 

és nosocomialis surveillance 
     x x  x x 

Fertőtlenítés és 

egyszerhasználatos anyagok 
x     x x x x x 
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kezelése 

Betegbiztonság  x    x x  x x 

Geriátria x        x x 

Rehabilitáció  x       x x 

Egészségügyi dokumentáció 

vezetése és adatvédelem 
x  x   x x x x x 

Ápolási dokumentáció vezetése  x    x x  x x 

Munka-, tűz- és 

környezetvédelem 
    x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű kommunikáció 

szóban és írásban   
x x x x x x x x x x 

Alapápolás és gondozási 

tevékenységek ellátása 
x x   x x x x x x 

Egyszerűbb terápiás vagy 

diagnosztikus célú vizsgálatok, 

beavatkozások végrehajtás 

     x x  x x 

Az ápolás, a betegmegfigyelés és 

riasztás eszközeinek adekvát és 

biztonságos alkalmazása 

     x x  x x 

Eszközök előkészítése, 

tisztántartása 
x x   x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x x x x x x 

Felelősségtudat x x x x x x x x x x 

Türelmesség   x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x x x x x x x x x 

 Közérthetőség x x x x x x x x x x 

 Segítőkészség x x x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

 Helyzetfelismerés x x x x x x x x x x 

 Ismeretek helyükön való 

alkalmazása 
x x x x x x x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x  x x x x x x x 

 

 

Ápolástan-gondozástan tantárgy 176 óra/ 180 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a tanulók 

ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az egészséges és 

akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek, pszichológia, pedagógia, orvosi latin  
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Témakörök  

Egészséges ember gondozása 18 óra/18 óra 

Az ember és környezete. 

Az egészség definíciói. 

Az ember, mint bio-pszichoszociális lény. 

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők.  

Az egészségi állapot felmérése. 

Személyi higiéné. 

Egészséges életmód, életvitel, életminőség. 

Az egészséges életvitel kialakításának lehetőségei.  

Az egészség fenntartása a betegség kialakulása, rizikótényezői.  

Egészséges életmód összetevői.  

Egészségkárosító tényezők.  

Egészségtudatos magatartás.  

A testtartás és a rendszeres mozgás jelentősége a mindennapi életben.  

Az életmód keringési szervekre és a légzőrendszerre gyakorolt hatása.  

A táplálkozás, az életmód és az emésztőrendszer közti összefüggések.  

A túlzott tápanyagbevitel következményei.  

Egészséges napirend összeállítása. 

Gondozási feladatok életkorok szerint (testápolás, táplálkozás, mozgás, pihenés, alvás, 

beilleszkedés, alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez). 

Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek, veszteségek, 

krízisek, a gazdasági tényezők hatásai, a jövedelmi viszonyok változása, nyugdíjazás, az 

életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a munka). 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében. 

Veszélyeztető tényezők. 

  

Akadályozott ember gondozása 18 óra/18 óra 

Speciális ellátási igényű ember gondozása, rehabilitációja. 

Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai. 

A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága. 

A fogyatékossági formák definíciója. 

Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei, a 

kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal élő 

gyermekek és felnőttek esetében. 

Az akadályok fajtái. 

Az akadálymentesítés színterei, törvényi háttere. 

Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői. 

Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban. 

Fizikai akadálymentesítés. 

Infó-kommunikációs akadálymentesítés. 

Morális akadálymentesítés (fogyatékos személyek társadalmi megítélése, antidiszkrimináció a 

gyakorlatban). 

Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása. 

 

Ápolástudomány 18 óra/18 óra 

Az ápolás története.  

A mentés története. 

A betegápolás és a mentés fejlődése Magyarországon. 

Az szükségletek hierarchiája. 
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Az ápolási folyamat.  

Az ápolási dokumentáció részei. 

Ápolási modellek.  

– Az ápolási modell fogalma, a modellek közös jellemzői. 

– Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje. 

– Az életműködéseken alapuló ápolási modell. 

– Az önellátáson alapuló ápolási modell. 

– A fejlődésen alapuló modell. 

– A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell. 

– Az adaptáción alapuló ápolási modell. 

– A rendszerelméleten alapuló ápolási modell. 

Ápolási modellek a gyakorlatban. 

Az ápolás meghatározása. 

Az ápolás funkciói. 

– Önálló, nem önálló és együttműködő funkciók. 

A funkcionális és a betegközpontú, szükségletekre alapozott ápolás összehasonlítása. 

Az egészségügyi dolgozókkal szembeni elvárások (külső megjelenés, személyi higiéné, 

személyiségjegyek, viselkedés, felkészültség). 

A betegellátás minősége. 

A minőség, a standard fogalma. 

A minőségügyi dokumentációs rendszer (minőségügyi kézikönyv, minőségügyi eljárások, 

protokoll, műveleti utasítások, űrlapok, bizonylatok) ismerete. 

Az egészségügyi dolgozók szerepe a minőségbiztosításban. 

Ápolástudományi folyóiratok. 

 

Ápoláslélektan 16 óra/18 óra 

A betegség hatása a személyiségre. 

A betegséggel kapcsolatos attitűdök. 

A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése. 

Szororigén pszichés ártalmak. 

Mindennapos ápoláslélektani feladatok a beteg fogadásával, vizsgálatokkal, beavatkozásokkal 

kapcsolatban. 

Speciális ápoláslélektani feladatok a fájdalommal, félelem-szorongással kapcsolatban, a 

hirtelen állapotromlással járó betegségek, krónikus betegségek esetén, valamint a haldoklás 

folyamatában. 

 

Csecsemő és kisgyermekgondozás 36 óra/36 óra 

A gondozás célja, alapelvei, gondozás és nevelés egysége. 

A gondozás formái, a gondozó jellemzői.  

Fejlődéslélektan általános alapfogalmai és azok törvényszerűségei. 

A megismerő tevékenységek kialakulásának folyamata, területei. 

A gondolkodás, a tanulás, a beszéd, a viselkedés kapcsolatai, egymásra hatása. 

A motiváció és akarati cselekvés fejlődése. 

Az életkori periodizáció szerinti fejlődéslélektan. 

A gyermeki személyiség fejlődése. 

A fejlődést befolyásoló tényezők. 

Anya-gyermek kapcsolat jelentősége. 

Gondozási feladatok életkor szerint (étkezés, fürdetés, pelenkázás, öltöztetés, levegőztetés, 

szobatisztaság kialakulásának segítése, mozgásfejlődés biztosítása, csecsemő és kisgyermek 

napirendje, életmódja, játéktevékenység fejlődésének biztosítása).  
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Szeparáció és hospitalizáció fogalma, hatása a gyermek érzelmi állapotára és fejlődésére. 

Kórházba kerülő gyermek reakciói a kórházban tartózkodás hatására kialakuló tünet együttes és 

negatív következményeinek megelőzését szolgáló intézkedések. 

Gyermekek felkészítése a különböző kórházi beavatkozásokhoz. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

Betegmegfigyelés 36 óra/36 óra 

A betegmegfigyelés általános szempontjai. 

A beteg magatartásának, viselkedésének megfigyelése. 

Testalkat, tápláltsági állapot, mozgás, járás megfigyelése. 

Érzékszervek megfigyelése (látás, hallás, egyensúly, érzészavarok). 

A tudatállapot megfigyelése. 

A beteg fekvésének, alvásának megfigyelése. 

A bőr, hajas fejbőr megfigyelése. 

A bőrfüggelékek (haj, köröm) megfigyelése. 

A bőr legfontosabb elváltozásai (elsődleges, másodlagos elemi jelenségek).  

Kardinális tünetek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés) megfigyelése. 

Testváladékok megfigyelése (széklet, vizelet, hányadék, köhögés, köpet, sebváladék, 

menstruációs váladék). 

Vízháztartás megfigyelése, folyadékegyenleg vezetése. 

Fájdalom megfigyelése. 

A szervezet oxigén-ellátottságának megfigyelése, pulzoximetriás vizsgálat. 

EKG készítése. 

Állapotváltozások, életveszélyes tünetek felismerése. 

A megfigyelés eredményeinek dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

Ápolási beavatkozások 36 óra/36 óra 

Asepsis-antisepsis fogalma. 

A fertőtlenítés alapfogalmai. 

Fertőtlenítő eljárások. 

Fertőtlenítő szerek. 

A sterilizálás alapjai. 

A sterilizálás munkafázisai. 

Sterilizáló eljárások. 

Steril anyagok tárolása, kezelése. 

Munkavédelem az egészségügyi intézményekben. 

Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök használata. 

Veszélyes hulladékok kezelése. 

Fertőző beteg elkülönítése, ápolása. 

A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok.  

A vizit, ápolói teendők viziten, konzíliumokon. 

A beteg ember szükségletei, kielégítésének lehetőségei. 

A beteg ágya, ágyazási formák.  

A beteg elhelyezése, hely és helyzetváltoztatás.  

Fekvés és fektetési módok.  

A beteg mobilizálása.  

Rugalmas pólya felhelyezése. 

Kényelmi eszközök és használatuk.  

Gyógyászati segédeszközök használata. 
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A beteg etetése, itatása.  

A beteg testének tisztántartása.  

Élősködők okozta fertőzések ellátása.  

Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladék felfogó eszközök szakszerű használata, 

fertőtlenítése.    

Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez.  

A széklet- vizeletürítés biztosítása.  

Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása.  

Beöntés. 

Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás.  

Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása.  

A légzés segítése.  

Biztonságos környezet megteremtése.  

Idős beteg ápolása. 

Decubitus.  

Norton és Braden skála használata. 

A decubitus megelőzése és a beteg ápolása.  

Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása.  

A halott körüli teendők.  

Ápolási dokumentáció vezetése. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

A képzés javasolt helyszíne  

Csecsemő és kisgyermekgondozás: demonstrációs terem, szaktanterem. 

Betegmegfigyelés: demonstrációs terem, szaktanterem. 

Ápolási beavatkozások: demonstrációs terem, szaktanterem. 

Egyéb témakörök: tanterem. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

Ápolástan-gondozástan gyakorlat tantárgy 175 óra/ 144 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy a tanulók sajátítsák el az ápolás –gondozás gyakorlatának 

alapjait, valamint az emberi fejlődés törvényszerűségeinek ismeretében gyakorolják az 

egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: 

Szakmai jogi és etikai ismeretek, munkavédelmi alapismeretek, kommunikáció, pszichológia, 

pedagógia, orvosi latin, egészséges ember gondozása 
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Témakörök 

 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása  70 óra ÖGY/56 óra 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Mosdatás, fürösztés feladatai. 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

Gondozási feladatok felnőttkorban  35 óra ÖGY/32 óra 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a napi 

munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés. 

testalkat, járás. 

érzékszervek működése. 

tudatállapot. 

fekvés, alvás megfigyelése.  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr. 

kardinális tünetek megfigyelése.  

testváladékok megfigyelése. 

fájdalom megfigyelése. 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése. 

hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.  

ágyazás, ágyneműcsere. 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése. 

incontinens beteg ápolása. 

decubitus megelőzés. 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, higiénében, 

pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 
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Ápolási-gondozási feladatok felnőtt korban 70 óra ÖGY/56 óra 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 

A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok. 

 

A képzés helyszíne  

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása: bölcsőde, csecsemőotthon. 

Gondozási feladatok felnőttkorban: szociális otthon, idősek otthona. 

Ápolási-gondozási feladatok felnőttkorban: rendelőintézet, szakrendelő. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

Klinikumi ismeretek 

11222-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

A fejlesztendő kompetenciák: 

 

11222-12. Klinikumi ismeretek 

Klinikumi ismeretek Klinikumi gyakorlat 
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FELADATOK 

Munkája során, saját 

tevékenységében alkalmazza az 

emberi test felépítéséhez, működési 

folyamataihoz kapcsolódó 

ismereteit. 

x 
  

x x x x x 
 

x x x x x 
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Munkája során, saját 

tevékenységéhez kapcsoltan 

alkalmazza a betegségek 

lefolyásával, jellegzetességeivel és a 

módosító tényezőkkel kapcsolatos 

ismereteket. 

 
x 

 
x x x x x x x x x x x 

A patogén mikroorganizmusokra 

vonatkozó ismeretei alapján részt 

vesz a nosocomialis surveillance 

tevékenységben. 

  
x 

       
x x x x 

Felismeri a veszélyhelyzeteket, 

kritikus állapotokat, haladéktalanul 

intézkedik és részt vesz az 

életveszély elhárításában 

        
x x x x x x 

Szakszerűen nyújt elsősegélyt, részt 

vesz az elsődleges ellátásban           
x x x x x 

Segédkezik újraélesztésnél 
         

x x x x x 

Gyógyszereléshez előkészít, 

segédkezik a gyógyszer szervezetbe 

történő juttatásában 
   

x x x x 
 

x x x x x x 

Előkészít és segédkezik punkciók és 

biopsziák kivitelezése során, a 

beavatkozás előtt, alatt és után 

megfigyeli a beteget 

    
x x x x x x x x x x 

Alkalmazza a zárt vérvételi 

technikákat     
x x x x 

 
x x x x x 

Betegágy melletti vércukor 

meghatározást végez     
x x x 

  
x x x x x 

Középsugaras vizeletvizsgálathoz 

előkészíti a beteget, gyorsteszttel 

vizeletvizsgálatot végez, vizsgálati 

anyagot vesz gyűjtött vizeletből 

    
x x x x 

 
x x x x x 

Szabályszerűen vesz mintát 

köpetből, torok-, szem-, orr-, 

fülváladékból, sebváladékból, 

székletből, hányadékból és egyéb 

testváladékokból, azokat 

megfelelően kezeli és gondoskodik 

a vizsgálatra történő eljuttatásukról  

Előkészíti a beteget a képalkotó 

vizsgálatokhoz, segédkezik a 

betegnek a vizsgálat előtt és után 
    

x x x x 
 

x x x x x 

Előkészíti a beteget endoszkópos 

vizsgálatokra, segédkezik a 

betegnek és figyeli, jelzi az 

esetleges szövődményeket 

    
x x x x 

 
x x x x x 

EKG-t készít 
    

x x x x 
 

x x x x x 
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Ellátja az egyéb vizsgáló eljárások 

körüli ápolói teendőket, 

előkészítést, segédkezést és 

betegmegfigyelést 

    
x x x x 

 
x x x x x 

Előkészít injekciózáshoz 
    

x x x 
 

x x x x x x 

Előkészít infúziós terápiához, 

segédkezik infúziós terápia 

kivitelezésében, megfigyeli a 

beteget az infúziós terápia alatt és 

után  

   
x x x x 

 
x x x x x x 

Előkészít vércsoport 

meghatározáshoz     
x x x 

 
x x x x x x 

Alkalmazza a fájdalom 

csillapításának nem gyógyszeres 

formáit 
    

x x x 
 

x x x x x x 

Szabályszerű fizikális lázcsillapítást 

végez, alkalmazza a terápiás 

meleget és hideget  
    

x x x 
 

x x x x x x 

Belgyógyászati klinikumi ismereteit 

alkalmazza tevékenysége során    
x x 

  
x x x 

   
x 

Sebészeti klinikumi ismereteit 

alkalmazza tevékenysége során     
x 

 
x 

 
x x x 

 
x x 

 

Gyermekgyógyászati klinikumi 

ismereteit alkalmazza tevékenysége 

során 
   

x 
  

x x x x x 
  

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Ápolásetika 
          

x x x x 

Egészségügyi törvény és 

egészségügyi ellátásra vonatkozó 

jogszabályok 
         

x x x x x 

Ápoláslélektan  
         

x x x x x 

Anatómia-élettan x 
   

x x x x x x x x x x 

Általános kórtan 
 

x 
  

x x x x x x x x x x 

Oxyológia 
    

x x x x x x x x x x 

Sürgősségi orvostan 
    

x x x x x x x x x x 

Elsősegélynyújtás, első ellátás 
       

x x x x x x x 

Gyógyszertan 
   

x x x x x x x x x x x 

Gyógyszerelés 
   

x x x x x x x x x x x 

Diagnosztikus és terápiás 

beavatkozások     
x x x x x x x x x x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök 

előkészítése, használata, 

fertőtlenítése 
  

x 
 

x x x x x x x x x x 

Betegmegfigyelés és segédkezés 

diagnosztikus és terápiás 

beavatkozások előtt, alatt, után 
    

x x x x x x x x x x 

Bed-side eszközök használata 
          

x x x x 

Általános orvostan és belgyógyászat 
    

x 
  

x x x x x x x 
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Általános sebészet és traumatológia 
     

x 
 

x x x x x x x 

Gyermekgyógyászat 
      

x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű kommunikáció 

szóban és írásban 
x x x x x x x x x x x x x x 

A beteg előkészítése, eszközös 

előkészítés a diagnosztikus és 

terápiás beavatkozások,    
x x x x x x x x x x x 

tevékenységek során 

Biztonságos betegkörnyezet 

biztosítása a diagnosztikus és 

terápiás beavatkozások, 

tevékenységek során 

  
x x x x x x x x x x x x 

Betegmegfigyeléssel és vizsgálati 

anyagokkal kapcsolatos teendő 

ellátása 
 

x x x x x x x x x x x x x 

Elsősegélynyújtás, riasztás, 

segédkezés az elsődleges ellátás 

során 
   

x x x 
  

x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x 
 

x x x x x x x 

Felelősségtudat x x x x x x x x x x x x x x 

Türelmesség x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x x x x x x x x x x x x x 

Határozottság x x x x x x x x x x x x x x 

Segítőkészség x x x x x x x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x x x x x x x x x x x x x x 

Következtetési képesség x x x x x x x x x x x x x x 

Ismeretek helyükön való 

alkalmazása 
x x x x x x x x x x x x x x 

 

 

Klinikumi ismeretek tantárgy  326 óra/342óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az egészséges és a beteg emberi szervezet felépítésének és működésének a bemutatása. Akut és 

krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának, diagnosztikus és terápiás 

elveinek az ismertetése. A betegek ellátásában - ápolásában történő segédkezés alkalmazás 

szintű elsajátíttatása, gyakoroltatása. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia-egészségtan.  

Egészségügyi ellátórendszer. 

Népegészségügy. 
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Egészségfejlesztés. 

Orvosi latin. 

Ápolástudomány. 

Csecsemő és kisgyermekgondozás. 

Betegmegfigyelés. 

Ápolási beavatkozások. 

 

Témakörök  

Anatómia-élettan 72 óra/72óra 

Emberi test felépítése, fő részei, síkjai, irányai. 

Sejt, szövet, szervek, szervrendszerek. 

Csontvázrendszer, izomrendszer jellemzése. 

Szív felépítése, működése. 

Vérerek, vérkörök, magzati vérkeringés. 

Perifériás vérkeringés élettana. 

Vér alkotóelemei, élettani sajátosságai. 

Véralvadás. 

Vércsoportok. 

Nyirokrendszer. 

Emésztőrendszer szakaszai.  

Máj, hasnyálmirigy. 

Hashártya.  

Tápanyagok, építőanyagok, enzimek. 

Emésztés mechanizmusa. 

Anyagcsere, energiaforgalom. 

Légzőrendszer felépítése. 

Légzés élettana, szabályozása. 

Tüdő szerkezete, érrendszere. 

Mellhártya. 

Vese szerkezete, élettana. 

Normál vizelet. 

Vizeletelvezető és –tároló rendszer. 

Vizeletürítés mechanizmusa. 

Női nemi szervek, menstruációs ciklus. 

Férfi nemi szervek. 

Idegrendszer felosztása. 

Gerincvelő szerkezete, pályarendszerei, gerincvelői szelvény. 

Gerincvelői reflexek. 

Agyvelő felosztása, agykérgi központok, agykamrák. 

Központi idegrendszer élettana, burkai, erei.  

Agyvíz.  

Környéki idegrendszer.  

Vegetatív idegrendszer. 

Endokrin rendszer. 

Érzékszervek. 

Hőszabályozás. 

 

Általános kórtan  18 óra/18 óra 

A kórtan fogalma, tárgya, részterületei. 

 Betegség, kóros állapot meghatározása. 
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A betegségek kóroktana (etiológia). 

A betegségek lefolyása (patogenezis). 

A szervezet reakcióinak csoportosítása. 

Jelző reakciók (fájdalom, láz). 

Aktív védekező mechanizmusok (természetes védőgátak, immunválasz, gyulladások). 

Megváltozott védekező mechanizmusok (immunrendszer rendellenes működése). 

A szövetek kóros elváltozásai (progresszív és regresszív szöveti elváltozások). 

A daganatok fogalma, népegészségügyi jelentősége. 

Karcinogén tényezők. 

A daganatok általános jellemzése és osztályozása. 

A daganatok hatása a szervezetre. 

Rákmegelőző állapotok. 

Daganatra figyelmeztető jelek. 

 

Mikrobiológia-járványtan 18 óra/18óra 

Mikrobiológia tárgya, feladata, felosztása, az orvosi mikrobiológia ágai 

Mikrobák felosztása, nagysága (baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, férgek, ízeltlábúak). 

Az ember és a mikroorganizmusok kapcsolata (patogén és apatogén mikroorganizmusok). 

A baktériumok alakja, szerkezete, anyagcseréje, toxintermelése, szaporodása, ellenálló 

képessége). 

A bőr természetes mikroflórája. 

A vírusok főbb tulajdonságai, szerkezete, ellenálló képessége. 

A járványtan tárgya, feladatai, felosztása, módszerei. 

A fertőzés. 

A járványfolyamat mozgatóerői. 

A fertőző betegségek előfordulási módjai. 

A fertőző betegségek felosztása. 

A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység. 

 

Gyógyszertani alapismeretek 16 óra/18 óra 

Gyógyszertani alapfogalmak.  

Gyógyszerrendelés alapfogalmai. 

Gyógyszerek hatásmechanizmusai. 

Gyógyszerhatás folyamata, befolyásoló tényezői. 

Gyógyszerinterakciók és mellékhatások. 

Gyógyszerformák és jellemzőik. 

Gyógyszer bejuttatási módok és jellemzőik. 

Gyógyszeradagok kiszámítása. 

Nemzetközi rövidítések a gyógyszerelésben (gyógyszerformák, bejuttatási módok, 

mértékegységek). 

Ápolói feladatok gyógyszerelés során. 

Az intézeti gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés szabályai, specialitásai. 

A gyógyszerelés irányelvei, szabályai, kompetenciái. 

A per os, rectális, transdermális, gyógyszerelés technikái. 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának technikái. 

A gyógyszerelés higiénés szabályai. 

A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápia alkalmazása során. 

A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége. 

Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása. 

A beteg együttműködés jelentősége a gyógyszeres terápia során. 
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A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai. 

A gyógyszerterápia specialitásai gyermek- és időskorban 

 

Belgyógyászat 48 óra/54 óra 

A belgyógyászat alapjai. 

Belgyógyászat tudományterületei. 

Betegvizsgálati módszerek. 

Kardiológia. 

Keringési rendszer kórfolyamatai. 

Kardiális eredetű betegségek és ellátása. 

Vascularis eredetű betegségek és ellátása. 

Pulmonológia. 

Légző rendszer kórfolyamatai. 

A légutak betegségei és ellátása. 

A tüdő betegségei és ellátása. 

Légzési elégtelenséghez vezető kórképek. 

Gasztroenterológia.  

Emésztő rendszer kórfolyamatai. 

Emésztő csatorna.  

Emésztő mirigyek betegségei és ellátása. 

A táplálkozás és az anyagcsere zavarai. 

Nefrológia. 

A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer kórfolyamatai. 

A húgyutak betegségei és ellátása. 

A vese betegségei és ellátása. 

Hematológia és immunológia.  

Vérképző rendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 

Immunrendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 

Endokrinológia. 

Az endokrin rendszer kórfolyamatai. 

Endokrin mirigyek betegségei és ellátása. 

Reproduktív rendszer endokrin betegségei és ellátása. 

Reumatológia. 

Mozgás rendszer kórfolyamatai. 

A csontok betegségei és ellátása. 

Az ízületek gyulladásos betegségei és ellátása. 

Az izmok betegségei és ellátása. 

Neurológia. 

Az idegrendszer kórfolyamatai. 

Központi idegrendszer betegségei és ellátása. 

Perifériás idegrendszer betegségei és ellátása. 

Pszichiátria. 

Magatartás zavarok. 

Szenvedélybetegségek. 

Hangulat zavarok. 

Személyiség zavarok. 

Szorongásos kórképek. 
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Sebészet és Traumatológia  32óra /36óra 

Sebészeti, traumatológiai alapismeretek. 

Aszepszis/Antiszepszis.  

Sebészeti kézfertőtlenítés. 

Műtéti terület fertőtlenítése. 

Műtéti eszközök sterilizálása. 

A műtő fertőtlenítése. 

Sebészeti fertőzések. 

Pyogen fertőzések. 

Anaerob fertőzések. 

Érzéstelenítés. 

Általános érzéstelenítés. 

Regionális érzéstelenítés. 

Helyi érzéstelenítés. 

Műtéti technikák. 

Műtéti behatolási technikák. 

Endoscopos műtéti technikák. 

Mikroszkópos műtéti technikák. 

Műtéti előkészítés és utókezelés. 

A testtájak sebészete és traumatológiája. 

A fej sebészete. 

Az arc fejlődési rendellenességei. 

A fej sérülései. 

Az agy sebészete. 

A nyak sebészete. 

A nyak sérülései. 

A pajzsmirigy sebészete, struma. 

A gerinc sebészete. 

A gerinc sérülései. 

Korrekciós műtétek. 

A mellkas sebészete. 

A tüdő sebészete. 

A szív sebészete. 

A has sebészete. 

A gyomor és nyombél sebészete. 

Vékonybél és féregnyúlvány sebészete. 

A vastagbél és végbél sebészete. 

Máj és az epeutak sebészete. 

A lép sebészete. 

Méh és függelékeinek sebészete. 

A vese és a húgyutak sebészete. 

A hasfal sebészete. 

A végtagok traumatológiai ellátása. 

A vállöv és felső végtag sérülései. 

A medence sérülései. 

Az alsóvégtagok sérülései. 

A végtagok keringési zavarainak sebészete. 

Szülészet sebészeti vonatkozásai. 

Császármetszés. 

Méhen kívüli terhesség. 
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Gyermekgyógyászat 16 óra/18 óra 

Csecsemő és újszülöttkor betegségei. 

Újszülöttkori anoxia. 

Szülési sérülések. 

Az újszülött vérzéses betegségei. 

Kóros újszülöttkori sárgaság. 

Az újszülött fertőző betegségei. 

Fejlődési rendellenességek. 

A hirtelen csecsemő halál. 

 Csecsemő és újszülött szervek, szervrendszerek fajtái szerinti betegségei. 

Az orr- és garatüreg betegségei. 

A gége, a légcső és a hörgők betegségei. 

A tüdő betegségei. 

A szív betegségei. 

A gyomor és a belek betegségei. 

Anyagcsere betegségek. 

Folyadék-elektrolit háztartás zavarai. 

Hasmenéses betegségek, toxicosisok. 

Vérszegénység – Anaemia, Leukémia. 

Gyermekkori vesebetegségek. 

Heveny fertőző betegség. 

Hiánybetegségek. 

Mérgezések gyermekkorban. 

 

Diagnosztikai alapismeretek 36 óra/36 óra 

Diagnosztikai alapfogalmak  

Auto-, hetero anamnézis,  

Objektív tünet, szubjektív panasz,  

Tünet, tünet együttes,  

Diagnózis,  

Noninvazív-invazív módszer. 

Diagnózis felállítását segítő kommunikációs technikák (anamnézis felvétel.)  

Döntési algoritmus és allokáció a diagnosztikai módszer megválasztásában. 

A diagnosztikai módszerek alkalmazásának jogi, etikai, minőségirányítási és gazdasági 

aspektusai. 

A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok 

betartásával. 

A diagnosztikai beavatkozások biztonsági és higiénés szempontjai és szabályai. 

Egyszerű, eszköznélküli fizikális diagnosztikai módszerek (fizikális vizsgálatok). 

Egyszerű eszközös diagnosztikai módszerek  

Testtömeg-  

Testmagasság- 

Testarány-  

Testkörfogat mérés. 

Vitális paraméterek mérése, megfigyelése. 

Az EKG vizsgálat elméleti alapjai és technikai kivitelezése. 

Labordiagnosztikai alapismeretek.  

Labordiagnosztika fogalma, célja, módszerei, fázisai. 

A preanalitikai fázis feladatai.  

Leggyakrabban alkalmazott laborvizsgálatok indikációi, jellemzői. 
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A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál. 

Vérvétel zárt vérvételi rendszer alkalmazásával. 

Testváladékok mintavételi technikája. 

Mintavételi technikák mikrobiológiai vizsgálatokhoz. 

A vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának, dokumentálásának specialitásai. 

Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja, módszerei, 

jelentősége a betegellátásban. 

Betegágy melletti vércukor meghatározás kivitelezése. 

Radiológiai alapismeretek.  

Radiológiai vizsgálatok célja, módszerei. 

A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, UH, Angiográfiás és Mammográfiás radiológiai vizsgáló 

eszközök működési elvének jellemzői. 

A vizsgáló módszerek főbb indikációi, kontraindikációi.  

A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai. 

A kontrasztanyag alkalmazásával történt radiológiai vizsgálatok előkészítési és megfigyelési 

specialitásai. 

A nukleáris medicina leggyakoribb vizsgáló módszerei és jellemzői. 

Az endoszkópos vizsgálatok alkalmazásának elméleti alapjai, indikációi, céljai. 

Az egyes endoszkópos beavatkozásokhoz (emésztőrendszeri- légzőrendszeri endoszkópiák) 

kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési és dokumentációs feladatok. 

A csapolások elméleti alapjai, céljai. 

A has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, szternumpunkció lényege, indikációi-kontraindikációi, a 

beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési és dokumentációs 

feladatok. 

A biopsziák elméleti alapjai, céljai. 

A máj, vese, csípőcsont, pajzsmirigy, emlő biopszia lényege, indikációi-kontraindikációi, a 

beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési és dokumentációs 

feladatok. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

Terápiás alapismeretek 34 óra/36 óra 

Terápiás alapfogalmak:  

Terápia,  

Tüneti-támogató terápia,  

Supportív terápia,  

Palliatív terápia,  

Komfort terápia,  

Aspecifikus-, specifikus terápia. 

Az egészségügyi ellátás során alkalmazott terápiás módszerek:  

Konzervatív terápia,  

Műtéti terápia,  

Dietoterápia,  

Fizioterápia,  

Pszichoterápia. 

Döntési algoritmus és allokáció az optimális terápia megválasztásában. 

A terápiás módszerek és beavatkozások alkalmazásának jogi, etikai, minőségirányítási és 

gazdasági aspektusai. 

A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok 

betartásával. 

A terápiás módszerek biztonsági, higiénés szempontjai és szabályai. 
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Injekciós terápia. 

Az injekciózás fogalma, célja, indikációja-kontraindikációja, előnye más gyógyszer bejuttatási 

módokkal szemben, kompetencia határai. 

Az injekcióbejuttatás leggyakoribb formái, jellemzői, előnyei-hátrányai. 

Az injekciózáshoz használható fecskendő típusok és jellemzőik. 

Az injekciós tűk típusai, jellemzői, a tű méretjelölésének értelmezése. 

Az előre töltött injekciós eszközök jellemzői. 

Pen jellemzői. 

Előkészítés injekciózáshoz. 

A gyógyszer felszívás algoritmusa. 

Az előkészítés során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

Az injekciós terápia általános és helyi szövődményei. 

Infúziós terápia. 

Az infúziós terápia fogalma, célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A folyadék bejuttatásának lehetséges módjai (perifériás-, centrális véna kanülálás, intraosseális 

kanülálás). 

Az infúziós terápia során alkalmazható eszközök és jellemzőik (tűk, perifériás intravascularis 

kanülök, infúziós szerelékek, összekötők, csatlakozók, infúzióadagoló készülékek). 

Előkészítés infúziós terápiához. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének specialitásai. 

Segédkezés infúziós terápia kivitelezésében. 

Az infúzió összeállításának és bekötésének és eltávolításának algoritmusa. 

Az előkészítés és beavatkozás során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

A beteg megfigyelésének szempontjai infúziós terápia során. 

Az infúziós terápia általános és helyi szövődményei. 

Az infúziós terápia dokumentálásának szabályai. 

Vércsoport meghatározás. 

A vércsoport meghatározás célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A vércsoport meghatározás eszközei. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A kártyás módszerrel történő vércsoport meghatározás algoritmusa.  

Vércsoport meghatározás utáni feladatok. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

Fájdalomcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A fájdalomcsillapítás fogalma, célja, módszerei, kompetenciaköre. 

A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-kontraindikációi, 

alkalmazásának algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés, hideg-meleg terápiás 

alkalmazások, masszázs, fizioterápia, hydroterápia, TENS, alternatív medicina módszerei). 

A fájdalom megfigyelésének, mérésének szempontjai. 

A fájdalomcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

Lázcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A láz fogalma, szervezetre gyakorolt hatásai, tünetei. 

A lázcsillapítás indikációi, módszerei. 

A fizikális lázcsillapítás fogalma, célja, módszerei, indikációi. 

A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa. 

Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének szempontjai. 

A lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 
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Elsősegélynyújtás - első ellátás 36 óra/36 óra 

A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc. 

Az elsősegély fogalma, elsősegély szintjei. 

Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai. 

A helyszín szerepe. 

A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése. 

ABCDE és teendők reakcióképes beteg esetén. 

A: a légút megítélése, átjárhatóság biztosítása. 

B: a légzés megítélése, pozicionálás. 

C: a keringés megítélése. 

D: az idegrendszer megítélése, teendők. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél. 

A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások. 

B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén. 

C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata. 

D: az eszméletlen beteg ellátása. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Sérültek állapotfelmérése, ellátása 

Sebzések, vérzések ellátása. 

Rándulás, ficam, törés ellátása. 

Termikus traumák ellátása. 

Elektromos balesetek. 

Tömeges balesetek. 

Mérgezések. 

A méreg fogalma, behatolási kapuk. 

A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők. 

 A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

A képzés helyszíne  

Diagnosztikai alapismeretek: demonstrációs terem. 

 Terápiás alapismeretek: demonstrációs terem. 

 Elsősegélynyújtás- első ellátás: demonstrációs terem. 

 A többi tantárgy/témakör esetében tanterem, szaktanterem. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Klinikumi gyakorlat tantárgy 378 óra/376óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy tanításának célja 

 A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, 

munkarendjét. A beteg ellátási/ápolási folyamat végigkísérése. Diagnosztikai és terápiás 

eljárások megfigyelés, összefüggések elemzése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi ellátórendszer. 

Népegészségügy. 

Egészségfejlesztés. 

Orvosi latin. 

Ápolástudomány. 

Csecsemő és kisgyermekgondozás. 

Betegmegfigyelés. 

Ápolási beavatkozások. 

Klinikai ismeretek. 

 

Témakörök  

 

Belgyógyászati gyakorlat 98 óra (35 óra ÖGY)/88 óra (40 óra ÖGY) 

A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok.  

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, értékelés 

megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek 

elkerülése. 
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Sebészeti gyakorlat 98 óra (35 óra ÖGY) óra/ 88 óra (40 óra ÖGY)  

A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

Traumatológia gyakorlat 35 óra/40 óra 

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 
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A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

Csecsemő és gyermekosztályos gyakorlat       42 óra (35 óra ÖGY) óra/ 40 óra (40 óra ÖGY) 

Az osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

Kapcsolat a szülőkkel. 

 

A képzés helyszíne  

Belgyógyászati osztály. 

Sebészeti osztály. 

Traumatológia. 

Csecsemő és gyermekosztály. 
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél 

11151-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

A fejlesztendő kompetenciák: 

 

11151-12 Diagnosztikus és terápiás  

beavatkozások felnőtt betegnél 

Diagnosztikus és terápiás 

szakismeretek 

Diagnosztikus és 

terápiás beavatkozások 

Klinikai gyakorlat 
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Fizikális vizsgálatok kivitelezésénél 

segédkezik, érzékszervi 

vizsgálatoknál közreműködik 

x   x    x   x   x x x x x x x x x 

Betegmegfigyelő monitort alkalmaz 

(EKG, pulzus, szaturáció, légzés, 

vérnyomás, testhő) 

x   x x  x x   x  x x x x x x x x x x 

Nem várt eseményeket felismeri, 

jelzi 
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Laboratóriumi diagnosztika céljából 

mintát (vér, vizelet, testváladék)  

vesz, laboratóriumi mintákat 

szállításra előkészít 

    x x  x x x x  x x x x x x x x x x 

Felkészíti a beteget középsugarú         x     x x x x x x x x x 
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vizelet vételére, vizeletgyűjtésre 

Vizeletet vizsgál gyorsteszttel         x     x x x x x x x x x 

Bed-side vércukor meghatározást 

végez  
 x    x   x x x   x x x x x x x x x 

12 elvezetéses EKG-t  készít x       x   x   x x x x x x x x x 

Terheléses EKG vizsgálatnál 

közreműködik 
   x x      x   x        x 

Előkészít és felkészíti a beteget 

EEG, EMG, ENG vizsgálatra 
x    x      x     x  x     

Előkészít és felkészíti a beteget 

légzésfunkciós vizsgálatatra 
    x      x   x    x     

Előkészít és felkészíti a beteget 

natív és kontrasztanyagos képalkotó 

vizsgálatokhoz (RTG, UH, CT, MR, 

PET, MCU,  oszteodezintometria, 

mammográfia, szcintigráfia) 

x    x x     x   x x x x x x x x x 

Előkészít és felkészíti a beteget 

endoszkópos beavatkozásokhoz  
x    x x    x x   x x     x  x 

Előkészít és felkészíti a beteget 

diagnosztikus és terápiás punkciós 

vizsgálatokhoz (mellkaspunkció, 

haspunkció, lumbálpunkció, 

cysterna, sternum punkció, 

Douglas-üreg punkció, ízületi 

punkciók, tályog punkció) 

    x x    x x   x x x x x    x 

Előkészít és felkészíti a beteget 

tűbiopsziás beavatkozásokhoz, 

mintavételhez 

    x x     x    x        

Előkészít és felkészíti a beteget 

laparoszkópiához 
    x x     x    x  x   x  x 

Előkészít és felkészíti a beteget     x x      x      x     x 
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szülészeti-nőgyógyászati 

vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Előkészít gyógyszereléshez, orvos 

utasítására enterális gyógyszerelést 

végez  

  x    x x    x x x x x x x x x x x 

Injekciózáshoz előkészít, injekciót 

felszív, injekciót bead (i.muscularis, 

s.cutan)  

  x    x x  x  x x x x x x x x x x x 

Előkészít infúziós terápiához   x    x x  x  x x x x x x x x x x x 

Előkészít transzfúziós terápiához       x x  x   x x x x x     x 

Előkészít oxigénterápiához    x    x x  x  x x x x x x x x x x x 

Inhalációs kezelésnél 

közreműködik 
  x    x x  x  x x x x x  x x   x 

Légúti váladékot eltávolít        x x  x   x x x x  x    x 

Légzőtorna kivitelezésében 

közreműködik  
      x x     x x x x x x x   x 

Fizikális lázcsillapítást végez       x x  x   x x x x x x x x x  

Hideg-meleg terápiás eljárásokat 

alkalmaz (borogatások, fürdők, 

pakolások) 

      x x     x x x x     x  

Irrigáláshoz előkészít, irrigálást 

alkalmaz  
      x   x   x    x     x 

Dokumentációt vezet   x x x x x x x x   x x x x x x x x x x 
SZAKMAI ISMERETEK 

Ápolástan   x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x 

Az ápolás elmélete és gyakorlata   x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x 

Diagnosztikai alapok   x x x x   x x x   x x x x x x x x x 

Biokémia  x  x x    x              

Biofizika x    x      x            

Ivazív beavatkozások alapjai     x x   x             x 

Klinikai laboratóriumi alapok  x   x   x x     x x x x x x x x x 
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Mikrobiológia     x    x     x x x x x x x x x 

Elektrofiziológiai alapok x x   x x     x            

Radiológiai alapok x    x      x   x x x x x x x x x 

Terápiás alapok   x    x   x  x x x x x x x x x x x 

Belgyógyászat    x x  x    x x x x        x 

Sebészet    x x  x x   x x x  x       x 

Urológia    x x  x x   x x x  x       x 

Szemészet    x x  x    x x x  x      x x 

Fül-orr-gégészet    x x  x    x x x  x      x x 

Bőrgyógyászat    x x  x    x x x        x x 

Gyógyszertan   x     x    x  x x x x x x x x x 

Dietetika              x x x x x x x x x 

Ápoláslélektan       x x  x   x x x x x x x x x x 

Etika, szakmai etika    x x  x x  x   x x x x x x x x x x 

Munka és tűzvédelem     x  x x  x   x x x x x x x x x x 

Környezetvédelem       x x  x  x x x x x x x x x x x 

Kórházhigiéne   x  x  x x  x  x x x x x x x x x x x 

Dokumentáció   x x x  x x  x  x x x x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvezetű íráskészség  x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Szakmai olvasott és hallott szöveg 

megértése, szakmai nyelvű 

beszédkészség 

 x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Beavatkozások eszközeinek 

használata  
 x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Oktatástechnikai, szemléltető 

eszközök használata  
  x    x                

Gyógyászati segédeszközök 

használata 
        

       x  x     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Deklaratív tudás, procedurális tudás  x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 
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Felelősségtudat    x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Megbízhatóság  x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség   x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Határozottság  x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Konfliktusmegoldó készség  x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémaelemzés/feltárás, 

problémamegoldás     
 x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Logikus gondolkodás  x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 

Információgyűjtés  x x   x  x x   x  x  x x x x x x x x x x x x x x x 
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Diagnosztikus és terápiás szakismeretek tantárgy 128 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló legyen képes kompetenciájának megfelelő fizikális és egyszerű eszközös betegvizsgálatok 

kivitelezésére, az észlelt élettani és kóros elváltozások alapján dönteni az azonnali és halasztható 

teendőkről. Ismerje a különböző labor, radiológiai, invazív diagnosztikai vizsgálatok jelentőségét 

diagnosztikus értékük függvényében. Legyen képes előkészítési feladatait elvégezni. Ismerje a 

betegellátás során alkalmazható terápiás módszerek és beavatkozások klinikai és ápolásszakmai 

standardjait, algoritmusai, melyeket készség szintjén tud alkalmazni a modul elsajátítása után. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kémia, fizika, ápolástan-gondozástan, klinikai ismeretek 

 

Témakörök  

 

Biofizika 16 óra 

A biofizika tárgya, módszerei, multidiszciplinaritása. 

Az emberi szervezet élettani működésének biofizikai alapfolyamatai. 

Inger, ingerület, ingerelhetőség, a szenzoros működés tulajdonságai. 

Mozgás, helyváltoztatás, izomműködés. 

Légzés (mechanika, gázcsere, nyomásviszonyok, felületi feszültség). 

Keringés (szívműködés, szisztole-disztole, szívmunka, vérnyomás, folyadék-véráramlás). 

Látás (optikai alapok, akkomodáció, fotoreceptorok, fényérzékelés, látómező). 

Hallás (halláselmélet, audiometria). 

A diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai. 

A röntgensugárzás jellemzői, fizikai tulajdonságai, egészségügyi felhasználása. 

A röntgendiagnosztika fizikai alapjai, alkalmazásának módjai, hatásai. 

A radioaktív sugárterhelés mérése, klinikai dózisfogalmak. 

Izotóp-diagnosztikai módszerek fizikai jellemzői, alkalmazási lehetőségei. 

Az MRI vizsgálat fizikai alapjai, alkalmazásának jellemzői. 

A lézer fizikai tulajdonságai, orvosi alkalmazásának lehetőségei. 

Az ultrahang fizikai jellemzői, diagnosztikai alkalmazásának típusai. 

Az endoszkópok működésének elvei, típusai. 

Bioelektromos vizsgálatok (EKG, EEG, EMG, ENG) fizikai alapjai, jellemzői. 

A pacemaker és defibrillátor működésének fizikai alapjai. 

A vesepótló kezelés (dialízis) biofizikai alapjai, működési elvei. 

A fizioterápiás módszerek biofizikai jellemzői, típusai, hatásai. 

Transzducerek működésének fizikai alapjai.  

 

Biokémia 16 óra 

A biokémia tárgya, módszerei, multidiszciplinalitása. 

Az élőszervezet építőanyagainak és biokémiai alapfolyamatainak jellemzői, élettani szerepe. 

Bioelemek és biomolekulák. 

Fehérjék jellemzői, csoportjai, szerkezete. 

A hemoglobin szerkezete, jellemzői. 

Aminosavak csoportosítása, anyagcsere folyamatainak jellemzői. 

Az emberi szervezet nitrogén anyagcseréje, karbamid szintézise. 

Szénhidrátok jellemzői, csoportjai (mono-oligo-poliszacharidok) jellemzői. 

A glukóz oxidációja és szintézise. 

Lipidek jellemzői, csoportosításuk, lipid anyagcsere folyamata, módszerei. 

Enzimek és működésük.  
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A homeosztázis fogalma, alkotói, élettani jellemzői, diagnosztikai módszerei. 

 

Gyógyszertan 32 óra 

A gyógyszertani alapismeretek ismétlése, rendszerezése. 

A leggyakrabban alkalmazott gyógyszerterápiák csoportosításuk, hatásmechanizmusuk, főbb 

alkalmazási indikációik, fontosabb kontraindikációik, adagolásuk specialitásai, leggyakoribb 

mellékhatásai, túladagolásuk tünetei és a gyógyszer alkalmazásának ápolói vonatkozásai alapján. 

Vérnyomáscsökkentők. 

Antiarrhytmiás szerek. 

Szívelégtelenségben alkalmazott szerek (vasodilatátorok, inotropszerek, szimpatomimetikumok). 

Diuretikumok. 

Véralvadásra ható szerek (thrombocyta-aggregáció gátlók, anticoagulánsok, fibrinolitikumok, K-

vitamin antagonisták). 

Gyomor-bélrendszerre ható szerek (savszekrécióra, bélmotilitásra, epeszekrécióra ható szerek). 

A légzőrendszerre ható szerek (hörgtágítók, nyákoldók, köptetők). 

Altatók, nyugtatók. 

Antidepresszánsok, Neuroleptikumok. 

Általános érzéstelenítők. 

Opioid analgetikumok. 

Antiepileptikumok. 

Antidiabetikumok. 

Kortikoszteroidok. 

Nem szteroid gyulladáscsökkentők. 

Antibakteriális szerek. 

A gyógyszerelés technikai kivitelezése. 

A gyógyszerelés ápolói feladatai, szabályai, higiénés és munkavédelmi szempontjai. 

Ápolói feladatok gyógyszerelés előtt (felmérés, betegoktatás). 

Az enterális gyógyszerbejuttatás. 

Módjai, jellemzői, a gyógyszer hatásmechanizmusát befolyásoló tényezők. 

Az enterálisan bejuttatható gyógyszerformák, jellemzői, adagolásának kiszámítási módjai. 

Az enterális gyógyszerelés lehetséges hibái, mellékhatásai, szövődményei. 

Az orális gyógyszerbejuttatás ápolói feladatai. 

A rectális gyógyszerbejuttatás ápolói feladatai. 

Az enterális gyógyszerbejuttatás specialitásai gyermekkorban. 

Az injekciózás ápolói feladatai. 

Az injekciózás fogalma, célja, módjai. 

Az egyes bejuttatási módok előnye-hátránya.  

A hatásmechanizmust befolyásoló tényezők. 

Adagok kiszámításának szabályai (inzulin, heparin). 

Az infúziós terápia ápolói feladatai. 

Az infúziós terápia fogalma, célja, módjai, jellemzői. 

Az infúziós oldatok csoportosítása, jellemzői, hatás-mellékhatás. 

Az infúzió adagolás számítási módszerei. 

Az infúziós terápia lehetséges szövődményei. 

Az inhalációs terápia ápolói feladatai. 

Az inhalációs terápia fogalma, célja, kivitelezésének indikációi-kontraindikációi. 

Leggyakrabban alkalmazott inhalációs terápiás módok (kompresszoros, ultrahangos porlasztás, 

nebulizálás, párásítás, adagoló spray, turbuhaler, discus, gépi porlasztók). 

Az egyes módszerek alkalmazási eszközeinek jellemzői, az alkalmazás előnyei-hátrányai. 

Az inhalációs terápia során alkalmazott leggyakoribb gyógyszerkészítmények és jellemzői. 

A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápiák alkalmazása során. 

Gyógyszeres terápiák során előforduló nem várt hatások és azok ápolói szintű ellátása.  
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A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége. 

Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása. 

 

Fizikális vizsgálatok, betegvizsgálat 16 óra 

A betegvizsgálat, megfigyelés szerepe, helye, jelentősége a betegellátásban. 

Az ápolói észlelés és felismerés jelentősége a betegellátásban. 

Kommunikációs szempontok és technikák betegvizsgálat során. 

A betegvizsgálat higiénés szabályai. 

Az elsődleges, gyors állapotfelmérés AVPU, A-B-C-D-E algoritmusa, azonnali beavatkozást 

igénylő állapotok. 

Részletes betegvizsgálat. 

A betegvizsgálat környezeti, tárgyi és személyi feltételei, szabályai. 

Jelen panaszok kikérdezésének algoritmusa. 

Az anamnézis fogalma, típusai, felvételének szempontjai. 

A fizikális belgyógyászati vizsgálatok alapmódszerei. 

A beteg megtekintés szempontjai a kültakaró, testtájak, testalkat, testarányok, élettanitól eltérő 

változásai, azok értelmezése. 

Tapintás módszerei, szempontjai (testfelszín, hőmérséklet, pulzus, oedemák, nyirokcsomók, 

pajzsmirigy, alaki deformitások, has tapintása, az élettanitól eltérő elváltozások értelmezése). 

A kopogtatás módszertani alapjai (alaphangok és azokat befolyásoló tényezők). 

Leggyakoribb kóros kopogtatási hangok és jellemzőik. 

A szívműködés, légzés, bélműködés hallgatózás kivitelezésének módszertana, kóros hallgatózási 

hangok és jellemzőik. 

Ütögetés módszerei, szempontjai, diagnosztikai jelentősége. 

A has fizikális vizsgálatának módszertana, a kóros eltérések értelmezése.  

A fájdalom vizsgálatának, megfigyelésének szempontjai, módszertana. 

Neurológiai fizikális vizsgálómódszerek. 

Traumatológiai beteg fizikális vizsgálatának módszere. 

Sérülések, bántalmazások jelei. 

A hallás fizikális vizsgálatának módszerei (hallás vizsgálata, otoszkópia). 

A látás fizikális vizsgálatának módszerei (látás vizsgálat, szemfenék vizsgálat, látótér vizsgálat). 

Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek, az elemi bőrjelenségek csoportosítása, típusai, jellemzői. 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai. 

Pszichiátriai beteg vizsgálatának specialitásai. 

A szülészeti-nőgyógyászati vizsgálat specialitásai.  

Az anamnézis specialitásai. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének ápolói feladatai.  

A vizsgálat menete.  

Megtekintés, feltárás.  

Citológiai vizsgálat menete. 

Kolposzkópos vizsgálat menete. 

Bimanuális vizsgálat. 

Ápolói feladatok vizsgálat után. 

Kisgyermek vizsgálatának specialitásai, nehézségei. 

A vizsgálati státusz leírásának szempontjai. 

A betegvizsgálat dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozásai. 

 

Eszközös vizsgálatok 16 óra 

Az optimális diagnosztikai módszer megválasztásának szempontjai, allokációs elméletei, döntési 

algoritmusai.  

Az eszközös diagnosztikai vizsgáló módszerek csoportosítása. 

EKG diagnosztika. 
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Az EKG készítés anatómiai, élettani alapjai.  

Az EKG készülékek működési elvei, főbb jellemzői. 

Az EKG kivitelezésének ápolói feladatai. 

Az EKG analízis ápolói kompetenciái, életveszélyes EKG eltérések. 

A terheléses EKG fogalma, lényege, indikációja-kontraindikációja. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének specialitásai. 

A vizsgálat algoritmusa, célértékek, a vizsgálat megszakításának indikációi. 

Ápolói feladatok a vizsgálat előtt, alatt, után. 

A Holter EKG lényege, alkalmazásának indikációja, diagnosztikus jelentősége, a beteg előkészítés 

és oktatás szempontjai. 

Beteg monitorozás fogalma, célja. 

A beteg megfigyelő monitorok jellemzői, fő funkciói (riasztás, programozhatóság, memória). 

Az EKG monitorozás módjai, alkalmazásának specialitásai. 

A pulzoximetria működési alapjai, alkalmazásának praktikumai a mért értékek értelmezése, hiba 

lehetőségek. 

A pulzus, légzés monitorozása, alkalmazásának praktikumai a mért értékek értelmezése, hiba 

lehetőségek. 

A vérnyomás monitorozásának szabályai, a mért értékek értelmezése, hiba lehetőségek. 

A testhőmérséklet monitorozásának alapjai, alkalmazásának praktikumai a mért értékek 

értelmezése, hiba lehetőségei. 

A monitorok kezelésének, tisztításának szabályai, módszerei. 

Az EEG vizsgálat anatómiai, élettani alapjai. 

Az EEG vizsgálati módszerei, ápolói feladatok a különböző vizsgálatoknál. 

Az EMG, ENG vizsgálat lényege, alkalmazásának indikációi, ápolói feladatai. 

Légzésfunkciós vizsgálat. 

A vizsgálat lényege, indikációja. 

A vizsgált paraméterek (vitálkapacitás, reziduális volumen, FEV, FIV, Tieffenau index, FEF/ MEF) 

élettani értelmezése és értéktartományai.  

A beteg előkészítés ápolói feladatai, specialitásai. 

A vizsgálat algoritmusa. 

Képalkotó vizsgálatok. 

Az ultrahang vizsgálat lényege, alkalmazásának indikációi, típusai. 

A beteg előkészítés specialitásai különböző UH vizsgálatokhoz. 

a különböző UH vizsgálatok ápolói feladatai. 

A Doppler vizsgálat lényege, indikációi, típusai. 

Speciális UH vizsgálatok (transoesophagialis, rectalis, vaginalis). 

Röntgen vizsgálatok lényege, indikációi, típusai.  

Natív röntgen vizsgálatok típusai, ápolói feladatai. 

A kontrasztanyagos röntgen vizsgálatok típusai, ápolói feladatai. 

Angiográfiás vizsgálatok típusai, a beavatkozás ápolói feladatai. 

CT vizsgálat lényege, indikációi-kontraindikációi, típusai, a különböző vizsgálatok ápolói feladatai. 

MR vizsgálat lényege, indikációi-kontraindikációi, típusai, ápolói feladatai. 

A kontrasztanyagok alkalmazásának veszélyei (acut veseelégtelenség, allergia). 

PET vizsgálat lényege, indikációi, ápolói feladatai. 

osteodenzitometria lényege, indikációi, ápolói feladatai. 

mammográfia lényege, indikációi, ápolói feladatai, a páciens oktatás specialitásai. 

A nuleáris medicina vizsgáló módszerei, izotóp vizsgálatok. 

A csont-, vese-, szívizom-, tüdő-, és pajzsmirigy scintigráfia lényege, indikációi-kontraindikációi, 

ápolói feladatai, az izotóp vizsgálat veszélyei. 

Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nők esetében. 
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Az endoszkópos vizsgálatok elméleti alapjai, céljai, az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatok – emésztőrendszer felső és alsó szakaszának endoscopos vizsgálata, bronchoscopia, 

cystoscopia. 

Diagnosztikus célú punkciók elméleti alapjai céljai, az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatok - mellkas punkció hascsapolás, lumbálpunkció, ciszterna punkció, izületi punkció, tályog 

punkció, diagnosztikus célú peritoneális lavage. 

Tű biopsziák elméleti alapjai, céljai, az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolói feladatok – máj-

, vese-, pajzsmirigy-, emlő biopszia, az UH és CT vezérelt biopszia elméleti alapjai. 

Douglas punkció lényege, kivitelezésének indikációja, a beavatkozás ápolói feladatai. 

Laparoscopia lényege, indikációja, a beavatkozás ápolói feladatai. 

A vizsgálati minták kezelésének szabályai. 

A betegbiztonság és dolgozói biztonság fenntartásának szempontjai diagnosztikus vizsgálatoknál. 

A diagnosztikus beavatkozások dokumentálásának jogi és minőségirányítási aspektusai. 

  

Terápiás eljárások 16 óra 

Előkészítési feladatok infúziós terápiához.  

Az infúzió bejuttatásának formái, eszközei.  

Az infúzió összeállításának algoritmusa, szabályai. 

A perifériás vénakanülálás fogalma, célja, előnye-hátránya. 

Előkészítés perifériás vénakanüláláshoz. 

Ápolói feladatok infúziós terápia előtt, alatt, után. 

Az infúziós terápia hibalehetőségei, helyi és általános szövődményei. 

A kanülök kezelésének, gondozásának szabályai. 

Előkészítési feladatok transzfúziós terápiához. 

A transzfúziós terápia fogalma, célja, módszerei. 

Transzfúzió során alkalmazott vér-vérkészítmények és jellemzőik. 

A vérrendelés, szállítás, tárolás ápolói feladatai. 

A beteg és az eszközök előkészítésének szempontjai. 

Vér-vérkészítmény bejuttatását segítő eszközök, gépek működési elvei, alkalmazásának, 

karbantartásának ápolói feladatai. 

Injekciózás ápolói feladatai. 

Az intramuscularis és subcutan injekciózás előkészítési algoritmusa. 

A subcutan injekció beadás helyének meghatározása, a bejuttatás algoritmusa. 

Az intramusculáris injekció beadási helyének meghatározási módszerei, a bejuttatás algoritmusa. 

Az injekciózás kivitelezésének hibalehetőségei, helyi és általános szövődményei. 

Oxigénterápia előkészítésének feladatai. 

Az oxigén terápia fogalma, célja, élettani hatásai, indikáció-kontraindikáció. 

Az oxigénterápia eszközei, biztonságos alkalmazásuk szabályai. 

Az oxigén bejuttatásának módjai és azok hatékonysága. 

Előkészítés oxigén terápiához, a megfelelő módszer és eszköz kiválasztásának szempontjai, a beteg 

pszichés és szomatikus előkészítése, pozicionálása. 

A megfelelő áramlási sebesség megválasztásának és beállításának szempontjai. 

Ápolói felelősség jelentősége oxigénterápia során. 

Az oxigénterápia hatékonyságának mérése, a betegmegfigyelés szempontjai. 

Oxigénterápiában részesülő beteg előkészítése transzportra. 

Az inhalációs terápia előkészítésének algoritmusa. 

Az inhalációs terápia eszközei, a megfelelő eszköz kiválasztásának szempontjai. 

Az eszközök előkészítésének algoritmusa. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítése, pozicionálása. 

A betegmegfigyelés specialitásai inhalációs terápia során. 

Az inhalációs terápia specialitásai gyermekkorban. 

A légúti váladék eltávolítása. 
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A légúti váladék fogalma, fokozott képződésének okai, kórélettani jelentősége. 

A váladék eltávolításának módszerei (köhögtetés, leszívás, légzésfizioterápia módszerek).  

A köhögtetés ápolói feladatai a váladék megfigyelésének és kezelésének szempontjai. 

A légúti leszívás módjai, eszközei, ápolói feladatai, szabályai. 

A légúti leszívás specialitásai, intubált, tracheostoma, trachea kanüllel ellátott betegnél. 

Légzőtorna.  

A légzési fizioterápia fogalma, célja, módszerei. 

A légzőtorna ápoló feladatai. 

A beteg oktatás és együttműködés jelentősége légzőtorna során. 

Fizikális lázcsillapítás ápolói feladatai. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének szempontjai. 

A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa. 

Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének, követésének szempontjai. 

Fizikális lázcsillapítás specialitása gyermekek esetében. 

Hideg-meleg terápiás eljárások alkalmazása. 

A hőterápiák lényege, élettani hatásai, alkalmazásuk javallatai. 

A borogatások, pakolások, hűtések, jegelések alkalmazásának indikációja, algoritmusa. 

Az irrigálás ápolói feladatai. 

Az irrigálás fogalma, célja, módszerei. 

Az irrigálás eszközei, algoritmusa. 

Hiba lehetőségek, szövődmények irrigálás során. 

Terápiás tevékenységek higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

Perioperatív ellátás 16 óra  

A műtét fogalma, típusai, céljai, indikációi. 

A z aneszteziológia fogalma, célja, feladatai. 

A műtéti előkészítés célja, jelentősége. 

A preoperatív kivizsgálás célja, algoritmusa. 

A műtéti és aneszteziológia rizikó megítélésre alkalmazott score-ok. 

Ápolói feladatok a preoperatív kivizsgálás során. 

Ápolói feladatok specialitásai sürgős műtéti indikáció esetén. 

Az aneszteziológiai módszerek és jellemzőik. 

A helyi érzéstelenítés hatásmechanizmusa, indikációi, szövődményei. 

Epidurális, spinális érzéstelenítés lényege, indikációi, szövődményei. 

Az általános érzéstelenítés, a narkózis fogalma, feladata, indikációk. 

Módszerek, narkózis elmélete, stádiumai. 

A beteg megfigyelés, monitorozás anesztézia alatt.  

A beteg pszichés és szomatikus műtéti előkészítésének ápolói feladatai. 

A premedicatio alkalmazás lényege, indikációja, ápolói feladatai. 

Beteg átadás és átvétel helye, módszere az ápolási folyamatban, dokumentáció. 

Műtött beteg postoperatív ellátásának, fogadásának lehetséges helyei, feladatai. 

Műtött beteg fogadásának, megfigyelésének, ápolásának specialitásai. 

A loco-regionális anesztéziában részesülő betegek ápolási szükségletei. 

Altatott beteg megfigyelésének, ápolásának specialitásai. 

A narkózis és a műtét hatása a beteg homeosztázisára. 

Invazív eszközök, drainek, műtéti seb kezelésének, gondozásának ápolói feladatai. 

A postoperatív fájdalom jellemzői, megfigyelése, mérése, fájdalomcsillapítási módjai és azok 

ápolási specialitásai. 

A korai postoperatív szak rizikó tényezői, megelőzésük ápolói feladatai. 

A postoperatív szak dokumentálásának ápolási vonatkozásai. 
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A képzés helyszíne  

Tanterem, szaktanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások tantárgy 80 óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló legyen képes az elméletben megalapozott betegvizsgálati és terápiás módszerek 

gyakorlatban történő adaptálására. Kompetenciájának megfelelően adaptálódjon a diagnosztikai és 

terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó feladatok önálló elvégzésére. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ápolástan-gondozástan.  

Diagnosztikus-terápiás szakismeretek.     

Klinikai ismeretek. 

 

Témakörök 

Mintavétel laboratóriumi és egyéb vizsgálatokhoz 16 óra 

Vérvétel: 

Előkészítés vérvételhez. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése vérvételhez. 

Zárt rendszerű vérvétel, a beavatkozás algoritmus szerinti gyakorlása fantomon vénapunkcióval. 

Zárt rendszerű vérvétel gyakorlása perifériás vénakanülből. 

Zárt rendszerű vérvétel kivitelezése mikrobiológiai vizsgálat (haemokultúra) céljából. 

Point of care tesztek alkalmazása (vércukor, inr, troponin, d dimer). 

Vérminta előkészítése szállításra, speciális szállításra.  

Vizelet mintavétel: 

Középsugaras vizelet mintavétele.  

Vizelet mintavétel mikrobiológiai vizsgálat céljából. 

Vizelet mintavételi eljárások technikái katéteres betegnél. 

Előkészítés vizeletgyűjtéshez. 

Vizeletvizsgálat gyors teszt alkalmazásával. 

Székletvizsgálatokhoz történő mintavétel előkészítése, kivitelezése, minta szállításra történő 

előkészítése. 

Köpet, hányadék, torokváladék, sebváladék, hüvelyváladék vizsgálataihoz történő mintavétel 

előkészítése, kivitelezése és a minta előkészítése szállításra. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

Mindennapos beavatkozások  16 óra 

Mindennapos beavatkozások (mellkaspunkció, haspunkció, lumbálpunkció, cysternapunctio, 

sternumpunkció, Douglas-üreg punkció, ízületi punkciók, tályog punkció) ápolói feladatainak 

gyakorlása az alábbi szempontok szerint. 

A környezet előkészítésének specialitásai a különböző vizsgálatoknál. 
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Az eszközök, készülékek, műszerek jellemzőinek, működésének megismerése, működőképességük 

megállapításának gyakorlása. 

A beteg azonosításának, a különböző beavatkozásokhoz való alkalmasságának gyakorlása check 

listák felhasználásával. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének specialitásai az egyes vizsgálatoknál. 

Az egyes beavatkozásokhoz szükséges eszközök előkészítésének gyakorlása.  

Az egyes beavatkozások alatti ápolói feladatok begyakorlása. 

A vizsgálati minták azonosításának, kezelésének, tárolásának, szállításra való előkészítésének 

gyakorlása. 

Az egyes beavatkozások utáni ápolói feladatok és a dokumentáció végzése. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

Az irrigálás (hüvelyi, sztoma) ápolói feladatai.  

A környezet előkészítésének specialitásai a különböző beavatkozásoknál. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének specialitásai az egyes beavatkozásoknál. 

Az egyes beavatkozásokhoz szükséges eszközök előkészítésének gyakorlása.  

A beavatkozás algoritmus szerinti gyakorlása. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése. 

A beavatkozás és annak hatékonyságának dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

Ápolói feladatok eszközös vizsgálatoknál 16 óra 

EKG vizsgálat ápolói feladatainak gyakorlása. 

A környezet előkészítése EKG vizsgálathoz. 

A készülék biztonságos működőképességének ellenőrzése. 

Papírcsere gyakorlása EKG készüléken. 

A beteg szomatikus és pszichés előkészítése EKG vizsgálathoz. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Az elkészült EKG felvétel azonosítása. 

Az EKG készülék és tartozékainak fertőtlenítése, tisztítása és karbantartása. 

Lehetséges hibaüzenetek felismerése, értelmezése az EKG készüléken. 

Non-invazív beteg monitorozás gyakorlása. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése beteg monitorozásához. 

A beteg megfigyelő monitor működőképességének ellenőrzése. 

A beteg szomatikus és pszichés előkészítése beteg monitorozáshoz. 

A monitorozás kivitelezése algoritmus alapján. 

A monitor riasztási kritériumainak beállítása. 

Az egyes paraméterek mérési gyakoriságának beállítása. 

Riasztási események visszakeresése, nyomtatása a monitor memóriájából. 

A monitor és tartozékainak tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

Lehetséges hibaüzenetek felismerése, értelmezése monitoron. 

Endoszkópos vizsgálatok ápolói feladatai. 

A környezet előkészítése különböző endoszkópos vizsgálatokhoz. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése különböző endoszkópos vizsgálatokhoz. 

Ápolói feladatok gyakorlása különböző endoszkópos vizsgálat alatt. 

A vizsgálati minta azonosításának, kezelésének, tárolásának, szállításra való előkészítésének 

gyakorlása. 

A beteg megfigyelése, ápolása endoszkópos vizsgálat után. 

A beavatkozáshoz kapcsolódó ápolói dokumentáció végzése. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

Szülészet-nőgyógyászati vizsgálatok ápolói feladatai. 

A környezet előkészítése szülészet-nőgyógyászati vizsgálatokhoz. 

A vizsgálathoz használt eszközök megismerése. 
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A beteg pszichés és szomatikus előkészítése a vizsgálathoz. 

Az ápoló vizsgálat alatti teendőinek gyakorlása különböző endoszkópos vizsgálatoknál. 

A vizsgálati minta azonosításának, kezelésének, tárolásának, szállításra való előkészítésének 

gyakorlása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

Az ápoló gyógyszereléssel kapcsolatos feladatai 16 óra 

Gyógyszerek tárolása, elrendezése gyógyszeres szekrényben FIFO, biztonsági, minőségirányítási és 

ápolás szakmai irányelvek alapján. 

Előkészítés gyógyszereléshez. 

Gyógyszerelés kivitelezése írásban elrendelt orvosi utasítás alapján az elrendelt készítmény 

azonosításának gyakorlása. 

A beteg azonosítás gyakorlása az előírt szempontok szerint. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése per orális gyógyszereléshez. 

Per orális gyógyszer beadás algoritmus szerinti kivitelezése. 

A környezet, a beteg pszichés és szomatikus előkészítése rectális gyógyszereléshez. 

Rectális gyógyszer (kúp) felhelyezése algoritmus szerint. 

A beteg gyógyszereléséhez kapcsolódó oktatási, felvilágosítási feladatok kivitelezése. 

Előkészítés intramuscularis, subcutan injekció beadásához. 

Az elrendelt készítmény beadásához szükséges számítási feladatok gyakorlása. 

Az elrendelt injekciós készítmény felszívásának algoritmus szerinti gyakorlása. 

Intramuscularis és subcutan injekció beadásának gyakorlása. 

Gyárilag elkészített injekciós készítmények beadásának gyakorlása. 

Beavatkozások utáni környezetbiztonsági feladatok gyakorlása. 

Az elvégzett gyógyszerelés dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

Ápolói feladatok terápiás beavatkozásoknál 16 óra 

Előkészítés infúziós terápiához. 

A környezet előkészítése infúziós terápiához.  

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének gyakorlása. 

Az infúziós oldat előkészítésének gyakorlása.  

Perifériás vénabiztosításhoz történő előkészítés gyakorlása. 

Az infúziós szerelék összeállításának, légtelenítésének gyakorlása. 

Infúzió befejezéséhez kapcsolódó ápolói feladatok gyakorlása. 

Előkészít transzfúziós terápiához. 

A környezet előkészítése transzfúziós terápiához. 

Előkészít oxigénterápiához.  

A vér-vérkészítmény előkészítése transzfúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A beteg megfigyelés szempontjai transzfúzió alatt-után.  

Az egyes beavatkozások utáni ápolói feladatok és a dokumentáció végzése. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

A dokumentáció gyakorlása. 

Előkészít oxigénterápiához.  

A környezet, előkészítése oxigén terápiához. 

Az oxigén terápia eszközeinek megismerése, használatba helyezésük gyakorlása. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének gyakorlása. 

A megfelelő eszköz kiválasztásának gyakorlása. 

A szükséges eszközök előkészítésénk gyakorlása. 

Az oxigénterápia kivitelezésének gyakorlása. 

A megfelelő áramlási sebesség beállítása. 
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A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

A dokumentáció gyakorlása. 

Az inhalációs kezelés ápolói feladatai. 

Az inhalációs terápia eszközeinek megismerése, használatba helyezésük gyakorlása. 

A környezet és a beteg pszichés és szomatikus előkészítése inhalációs terápiához. 

A megfelelő eszköz kiválasztása és előkészítése a terápiás alkalmazáshoz. 

A szükséges, nem gyári inhalációs oldatok számításának és elkészítésének gyakorlása. 

Az inhalációs terápia kivitelezésének gyakorlása. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

A dokumentáció gyakorlása. 

A légúti váladék eltávolítása. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének és a beteg oktatásának gyakorlása a légúti váladék 

eltávolítása céljából. 

Légúti váladék eltávolításához alkalmazható eszközök megismerése. 

A légúti váladék eltávolításának elősegítése tiszta tudatú betegnél. 

Légúti váladék eltávolítása egyszerű légútbiztosítással ellátott eszméletlen beteg esetében. 

Légúti váladék eltávolítása intubált beteg esetében. 

Légúti váladék eltávolítása tracheostomával ellátott beteg esetében. 

A légúti váladékkezelésnek szempontjai. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

A váladék eltávolításának és a váladék jellemzőinek dokumentálása. 

Részvétel légzőtorna kivitelezésében. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése légzőtornához. 

Együttműködő beteg oktatása légzőtornához. 

Segédkezés aktív/ passzív légzőtorna kivitelezésében. 

Fizikális lázcsillapítás. 

A környezet előkészítése fizikális lázcsillapításhoz. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése fizikális lázcsillapításhoz. 

A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa. 

Lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

Hideg-meleg terápiás eljárások (borogatások, fürdők, pakolások) alkalmazása.  

A környezet előkészítése.  

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése.  

A szükséges eszközök előkészítése. 

Az eljárások algoritmusszerű kivitelezése. 

A terápia hatékonyságának követése. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése. 

Betegek oktatása gyógyászati segédeszközök alkalmazására. 

Betegek fizikális képességének felmérése gyógyászati segédeszközök alkalmazásával kapcsolatban. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

A képzés helyszíne  

Demonstrációs terem, szaktanterem. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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Klinikai gyakorlat tantárgy 512 óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló az elméletben elsajátított ismereteinek gyakorlatban történő adaptálásával alkalmassá 

váljon kompetencia szintjének megfelelően a beteg vizsgálatára, a vizsgált és észlelt élettani és 

kóros elváltozások felismerésére, diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatok 

elvégzésére, terápiás és ápolási beavatkozások kompetencia szintű végzésére. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ápolástan-gondozástan. 

Klinikumi ismeretek. 

Diagnosztikus-terápiás szakismeretek. 

Diagnosztikus-terápiás beavatkozások. 

 

Témakörök 

 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások belgyógyászati profilú osztályon 96 óra 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A belgyógyászati osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek 

feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

Az anamnézis felvételének megfigyelése. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő eredményeinek 

értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív betegmonitorozás 

kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatokban. 

Beteg előkészítés sternum-, mellkas-, haspunkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Segédkezés légzésfunkciós vizsgálat kivitelezésében. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében. 

Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói feladatok 

kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikus célú csapolásokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatokban. 
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Diagnosztikus és terápiás beavatkozások sebészeti profilú osztályon  80 óra 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A sebészeti osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek 

feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A sebészeti ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő eredményeinek 

értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Speciális sebészeti fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatok megismerése. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív betegmonitorozás 

kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatokban. 

Beteg előkészítés tályog-, izületi punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Beteg előkészítés endoszkópos vizsgálatokhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Beteg előkészítés laparoszkópiához, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében. 

Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói feladatok 

kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

 

 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások mozgásszervi sebészeti profilú osztályon 40 óra 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A traumatológiai/ortopédiai osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A traumatológiai/ortopédiai ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő eredményeinek 

értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Speciális traumatológiai/ortopédiai fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatok 

megismerése. 

Súlyos sérültek vizsgálatának specialitásai. 

Betegmozgatás, pozicionálás elvégzése, mobilizálást segítő eszközökkel. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív betegmonitorozás 

kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatokban. 

Beteg előkészítése radiológiai vizsgálatokhoz, a vizsgálat metodikájának megfigyelése. 

Beteg előkészítés izületi punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Beteg előkészítés arthroscopos vizsgálathoz részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében. 
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Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói feladatok 

kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

A konzervatív terápiás módszerek (gipsz-rögzítés, ortézisek) megfigyelés. 

Gipszelt végtagú beteg megfigyelése, a végtag vizsgálatának elvégzése. 

Segédkezés extensioval rendelkező beteg ápolási folyamatában. 

Betegek oktatása gyógyászati segédeszközök alkalmazására. 

Betegek fizikális képességének felmérése gyógyászati segédeszközök alkalmazásával kapcsolatban. 

 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások szülészet-nőgyógyászati osztályon 40 óra 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A szülészet-nőgyógyászati osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A szülészet-nőgyógyászati ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő eredményeinek 

értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Speciális szülészet-nőgyógyászati fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatok 

megismerése. 

Terhes nő fizikális vizsgálatának megfigyelése. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatokban. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív betegmonitorozás 

kompetencia határokon belül. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Beteg előkészítés Douglas punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Beteg előkészítés laparoszkópiához, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói feladatok 

kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások neurológiai osztályon 40 óra 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

Az ideggyógyászati osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek 

feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

Az ideggyógyászati ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő eredményeinek 

értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 
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Speciális ideggyógyászati fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatok megismerése. 

Zavart tudatú, eszméletlen beteg fizikális vizsgálatának megfigyelése. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatokban. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív betegmonitorozás 

kompetencia határokon belül. 

Beteg előkészítés EEG, EMG, ENG vizsgálatokhoz. 

Beteg előkészítés és megfigyelés kontrasztanyaggal végzett radiológiai vizsgálatokhoz. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Beteg előkészítés lumbal vagy ciszterna punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói feladatok 

kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

Betegek oktatása gyógyászati segédeszközök alkalmazására. 

Betegek fizikális képességének felmérése gyógyászati segédeszközök alkalmazásával kapcsolatban. 

 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások pszichiátriai osztályon 40 óra 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

Pszichiátriai osztályon betartandó beteg-és dolgozóbiztonsági szabályok. 

A pszichiátriai osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek 

feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A pszichiátriai ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő eredményeinek 

értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Speciális pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz, beteg megfigyeléshez kapcsolódó ápolói feladatok 

megismerése. 

Zavart tudatú beteg fizikális vizsgálatának megfigyelése. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatokban. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív betegmonitorozás 

kompetencia határokon belül. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Segédkezés elektroconvulsiv terápia során. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

A gyógyszerelés, gyógyszer osztás speciális szabályai pszichiátriai osztályon. 
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Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói feladatok 

kivitelezésében. 

Speciális pszichoterápiás foglalkozások megfigyelése. 

 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások urológiai osztályon 40 óra 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A urológiai osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek 

feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

Az anamnézis felvételének megfigyelése. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő eredményeinek 

értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív betegmonitorozás 

kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatokban. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Beteg előkészítés cystoskópos vizsgálatokhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

A beteg előkészítése natív és kontrasztanyagos radiográfiai vizsgáaltokhoz, a vizsgálatok 

metodikájának megfigyelése. 

Beteg előkészítés katéterezéshez, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében. 

Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói feladatok 

kivitelezésében. 

Segédkezés a különböző urológiai műtétek beteg előkészítésében, a műtött beteg fogadásához, 

megfigyeléséhez, ápolásához kapcsolódó ápolói feladatokban. 

 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások kisklinikumi osztályokon  80 óra 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A különböző kisklinikumi profilú osztályok helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

Az anamnézis felvételének specialitásai a különböző kisklinikumi területeken. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő eredményeinek 

értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

A kisklinikumi területek speciális fizikális vizsgálataihoz kapcsolódó ápolói feladatok megismerése. 

A kisklinikumi területek helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás lehetőségei. 

A különböző területeken alkalmazandó egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű 

alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív betegmonitorozás 

kompetencia határokon belül. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 
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Segédkezés, gyógyszerelés kivitelezésében. 

Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói feladatok 

kivitelezésében. 

 

 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások sürgősségi osztályon 56 óra 

A sürgősségi osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek 

feltérképezése. 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A sürgősségi ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő eredményeinek 

értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Segédkezés POCT labordiagnosztikai vizsgálatnál, vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív betegmonitorozás 

kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatokban. 

Beteg előkészítés lumbál-, has-, mellkas-, punkcióhoz, tályog-, izületi punkcióhoz, részvétel a 

beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Beteg előkészítés endoszkópos vizsgálatokhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói feladatok 

kivitelezésében. 

Előkészítés sürgősségi transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Belgyógyászati profilú osztály. 

Sebészeti profilú osztály. 

Traumatológia/ortopédia. 

Szülészeti-nőgyógyászati osztály. 

Neurológiai osztály. 

Pszichiátriai osztály. 

Urológia. 

Fül-orr gégészet, Szemészet, Bőrgyógyászat. 

Sürgősségi osztály. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  
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Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység 

 

11152-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

A fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 

Prevenciós tevékenységet végez x     x x  

Egészségi állapot felmérésében részt vesz  x     x   

Tájékoztatást ad az egészséges életmódról és 

segíti a pácienst, annak családját és közösségét 

annak elérésben 

x x    x   

Egészségfejlesztő foglalkozások szervezésében 

közreműködik  
x     x   

Közreműködik a védőoltásokról szóló 

tájékoztatásban  
x   x  x x  

Megtanítja az emlő önvizsgálatát  x     x   

Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról, 

szűrővizsgálatok szervezésében rész vesz, 

koordinálja 

    x   x 

Közreműködik a rehabilitációs team munkájában      x   x 

Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának 

a rehabilitációs lehetőségekről  
   x x  x x 

Megtanítja a beteget a gyógyászati 

segédeszközök használatára  
   x x  x x 

Megtanítja a beteget a protézisek karbantartására  x       

Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás 

formáiról és az otthoni szakápolás 

igénybevételének lehetőségeiről 

x     x x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Egészségnevelés x x x  x x  x 

Egészségfejlesztő, betegségmegelőző egészségtan x        

Pszichológia x x x x x x x x 

Pszichiátria  x   x   x 

Szociológia x        

Pedagógia, oktatásmódszertan x   x  x x  

Habilitáció – rehabilitáció     x   x 

Ápoláslélektan    x x  x x 

Ápolásetika x   x x x x x 
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Jog    x x x x x 

Higiéné x x    x   

Hospice ellátás x        

Közösségi ápolás x   x x x x x 

Otthonápolás, otthoni szakápolás x   x x x x x 

Szociális gondoskodás     x   x 

Gyógyászati segédeszközök     x   x 

Táplálkozás-egészségtan   x      

Dietetika   x      

Szocializáció x        

Prevenció szintjei  x    x    

Védőoltások  x        

Az emlő önvizsgálata  x        

Abúzusok és megelőzési lehetőségei x x       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás 

írásban 
x x x x x x x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése, 

szakmai nyelvű beszédkészség 
x x x x x x x x 

Beavatkozások eszközeinek használata      x   x 

Oktatástechnikai, szemléltető eszközök 

használata  
x   x   x  

Gyógyászati segédeszközök használata     x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség  x x x x x x x x 

Felelősségtudat   x x x x x x x x 

Megbízhatóság x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség  x x x x x x x x 

Kommunikációs rugalmasság   x x x x x x x x 

Konfliktusmegoldó készség   x x x x x x x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Problémaelemzés x x x x x x x x 

Logikus gondolkodás x x x x x x x x 

Információgyűjtés x x x x x x x x 
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Egészségnevelés- egészségfejlesztés tantárgy 112 óra 

A tantárgy tanításának célja 

Az egészségnevelés- egészségfejlesztés tantárgy célja, hogy a tanulók az egészségügyi 

alapismeretekre alapozva mélyítsék el az egészségneveléssel, egészségpedagógiával kapcsolatos 

ismereteiket, legyenek a birtokában mindannak a tudásnak, amellyel önállóan és hatékonyan tudják 

az  egészséges és a beteg ember egészségét előmozdítani, betegségét megelőzni  és 

rehabilitációját segíteni. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségtan 

Pszichológia 

Pedagógia 

Egészségügyi ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Környezet-egészségügy 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

 

Témakörök  

Egészségnevelés 16 óra 

Az egészségnevelés alapfogalmai. 

A pedagógia és egészségnevelés helye és szerepe az egészségügyi ellátó rendszerben. 

Az egészségkultúra fogalma, összetevői. 

Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés fogalma és programjai. 

Az egészségnevelés módszerei, eszközei. 

Az egészségnevelés színterei, szervezeti formái. 

Foglalkozások tervezése. 

Primer prevenció.  

Az emlő és a here önvizsgálata.  

Abúzusok és megelőzése.  

Szexuálhigiéné.  

A szív- és érrendszeri, emésztőszervi, légzőszervi megbetegedések kialakulásának okai és kockázati 

tényezői.  

Daganatos betegségek megelőzése. 

Szekunder prevenció. 

Tercier prevenció. 

 

Mentálhigiéné 16 óra 

Mentálhigiéné fogalma és tárgya, területei. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása. 

Énvédő technikák. 

Konfliktushelyzetek és kezelése. 

Érzelmi élet egyensúlya. 

Devianciák és megelőzése. 

Burn-out szindróma. 

 

Táplálkozástan-dietetika 32 óra 

Táplálkozás-élettani alapismeretek. 

Táplálékpiramis. 

Egészséges táplálkozás. 
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Táplálkozási szokások. 

A túlzott tápanyagbevitel következményei. 

A gyermek és az idős ember táplálkozási szükséglete. 

Élelmezési alapismeretek. 

Diéták fajtái elkészítési mód és tápanyagtartalom szerint. 

Speciális diéták. 

 

Betegoktatás 16 óra 

Betegoktatás fogalma, célja módszerei. 

Betegoktatás típusai. 

Beteg és hozzátartozójának oktatási módszerei. 

Krónikus betegek oktatása (diabétesz, onkológiai, nefrológiai, pulmonológiai). 

Dokumentáció vezetése, beteg napló jelentősége. 

Gyógyászati segédeszközök alkalmazása. 

 

Rehabilitáció 32 óra 

Rehabilitáció, habilitáció fogalma, tartalma. 

Károsodás, egészségkárosodás, fogyatékosság, rokkantság fogalma. 

A rehabilitáció/habilitáció részterületei, színterei. 

A rehabilitációs rendszer működése. 

Az orvosi rehabilitáció, annak módszerei, hazai intézményrendszere. 

Az alkalmazott terület (mozgásszervi, kardiovaszkuláris, pszichiátria) működése, jellemzői. 

Az orvosi rehabilitációhoz kapcsolódó egyéb rehabilitációs tevékenységek.  

A foglalkoztatási rehabilitáció folyamata. 

Életkori sajátosságok szerinti károsodások, fogyatékosságok. 

Pszichiátriai károsodások alap-, és speciális ismeretei. 

Neurológiai károsodások alap-, és speciális ismeretei. 

Mozgásszervi károsodások alap-, és speciális ismeretei. 

Kardio –pulmonalis károsodások alap-, és speciális ismeretei. 

 

A képzés helyszíne  

Tanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

 

Egészségnevelés- egészségfejlesztés gyakorlat tantárgy  80 óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy a tanulók sajátítsák el az egészségnevelő –fejlesztő tevékenység 

módszereit és alkalmazzák az ápolási – gondozási folyamat során. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségtan. 

Pszichológia. 

Pedagógia. 
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Egészségügyi ellátórendszer. 

Népegészségügy. 

Egészségfejlesztés. 

Környezet-egészségügy. 

Kommunikáció. 

Speciális kommunikáció. 

 

Témakörök 

Egészségnevelés gyakorlat 24 óra 

Részvétel az egészségi állapot felmérésében. 

Részvétel a prevenció különböző formáiban. 

Felvilágosító tevékenység folytatása egészségkárosító tényezőkről. 

Egészségfejlesztő foglalkozás szervezésében való közreműködés. 

Részvétel a páciensek/kliensek egészséges életmódra való felkészítésében. 

 

Edukációs gyakorlat 16 óra 

Beteg és hozzátartozójának oktatásában részt vesz (diabetes, nefrológiai, pulmonológia). 

Megtanítja a gyógyászati segédeszközök használatát. 

Megtanítja a beteget a beteg napló vezetésére. 

A beteget és hozzátartozóját oktatja a szövődménymentes életvitel és életmód kialakítására. 

 

Rehabilitáció gyakorlat 40 óra 

A rehabilitációs rendszer speciális intézményei felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a napi 

munkavégzés során. 

Pszichiátriai károsodott betegek ellátásában, gondozásában való közreműködés/Neurológiai 

károsodott betegek ellátásában, gondozásában való közreműködés /Mozgásszervi károsodott 

betegek ellátásában, gondozásában való közreműködés/Kardio–pulmonalis károsodott betegek 

ellátásában, gondozásában való közreműködés.  

 

A képzés helyszíne  

Egészségnevelés gyakorlat: iskolaorvosi rendelő, terhesgondozás, háziorvosi rendelő, rehabilitációs 

intézet, kórház fekvőbeteg osztálya. 

Edukációs gyakorlat: szakrendelő, tüdőgondozó, rehabilitációs intézet, kórház fekvőbeteg osztálya. 

Rehabilitáció gyakorlat: rehabilitációs intézet, rehabilitációs osztály. 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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4.11. Ügyvitel szakmacsoport 

Cél: A közép és emelt szintű szakképzésekkel tanulóinknak lehetősége lesz a megszokott, magas 

színvonalú oktatásban részesülni, és az állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő szakképzettséget szerezni az érettségi után is. A jelenleg érvényben lévő rendelkezések 

szerint az eredményes szakmai vizsga után a tanuló kérheti az Európában elismert Europass 

Bizonyítványt is, amely tartalmazza a képzés során szerzett kompetenciákat idegen nyelven.  

 

A szülőknek megnyugtató, hogy gyermekük középiskolai tanulmányai alatt az egyházi nevelés és 

oktatás mellett szakmát is tanulhat nem kizárva a továbbtanulás lehetőségét.  

Az iskolatípuson belüli első tagozatválasztás megoszlásában nagymértékű az idegen nyelv és az 

informatika iránti érdeklődés. A nyelvi előkészítő évfolyam nagy idegen nyelvi és informatika 

óraszáma mellett az ügyviteli feladatok tananyagba építésével megadjuk a diákoknak azt az esélyt, 

hogy az érettségit megszerezve tovább maradhatnak iskolájukban, ahol eddig is biztosítottuk 

számukra a magas színvonalú oktatást. A cél továbbra is a felsőfokú tanulmányokra való 

felkészítés. Az idegen nyelvek ismerete és az információs és kommunikációs technikai eszközök 

(IKT) készség szintű alkalmazása ma már elvárás nemcsak a felsőoktatási intézmények, hanem a 

munkáltató részéről is.  

Ennél a szakmacsoportnál nagymértékű az idegen nyelv és informatikai ismeretek aránya. Olyan 

fiatalokat bocsát el az iskola, akik felkészültek az élethosszig való tanulásra, akik rugalmasan 

tudnak alkalmazkodni a munkaerő-piaci igényekhez.  

 

Az ügyviteli titkár képzés célja: 

 

Az ügyviteli titkár szakképesítéssel rendelkező alkalmazza szakmai ismereteit. Adatbeviteli 

feladatokat végez, ügyviteli-technikai eszközökkel. Selejtez, leltároz, dokumentumokat kezel, 

gazdálkodáshoz kapcsolódó ügyintézői és protokoll feladatokat lát el. PR tevékenységet végez. 

Titkári feladatokat lát el idegen nyelven szóban és írásban. Közreműködik tanügy-igazgatási, 

ügyviteli valamint oktatási intézmény kapcsolattartási feladatainak ellátásában. Részt vesz iskolai 

események szervezésében, valamint személyügyi feladatok ellátásában, irányításában, személyi 

titkári menedzserasszisztensi feladatokat lát el. 

 

Az irodai asszisztens képzés célja: 

Az irodai asszisztens gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudás birtokában adminisztratív és 

dokumentációs feladatokat lát el. 

Az irodai asszisztens szakképesítéssel rendelkező képes: 

- adatbeviteli feladatot végezni 

- táblázatba, adatbázisba adatokat feltölteni, frissíteni, korrigálni 

- kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal 

- adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni 

- adatokat jeleníteni meg grafikon, diagram segítségével 
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- kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni 

- dokumentumszerkesztési feladatokat végezni 

- adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton 

- közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű 

nyilvántartásában, feldolgozásában 

- iratokat és dokumentumokat kezelni 

- ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni 

- gyorsírással rögzített üzeneteket átvenni és továbbítani 

- gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetőt, kivonatos jegyzőkönyvet 

készíteni 

- kapcsolatot tartani a szervezet egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá a 

szervezet külső partnereivel 

- gazdálkodási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni 

- jelentéseket, kimutatásokat, beszámolókat stb. készíteni irányítással 

- elkészíteni a programok, rendezvények, tanácskozások szervezéséhez szükséges 

dokumentumokat, háttéranyagokat 

- ellátni a szervezet irodai-ügyviteli munkaterületén az asszisztensi feladatokat 

- a szervezet működtetéséhez, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat 

vezetni 

- hagyományosan és számítógépes ügyviteli programcsomag alkalmazásával 
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SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV 

az 

54 346 01 

IRODAI ASSZISZTENS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

és az 

54 346 02 

ÜGYVITELI TITKÁR  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

valamint a 

XXV. ÜGYVITEL 

ÁGAZATHOZ 

 

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy 

évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első 

évfolyamra, előírt tartalom) a XXV. Ügyvitel ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen 

vonatkozik: 

 

- Irodai asszisztens – 54 346 01 

- Ügyviteli titkár – 54 346 02 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint  

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.   

   

– az 54 346 02 Ügyviteli titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

Irodai asszisztens 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 

 

A szakképesítés megnevezése: Irodai asszisztens 
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A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXV. Ügyvitel 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

 

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

Ügyviteli titkár 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 

Szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

  

Bemeneti kompetenciák: - 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Nincs. 

  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és 

felszerelésekre: Nincs. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. 

A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati 

szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 

4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai 

szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként az irodai asszisztens képzésnél 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5           
0,5 

+0,5 
    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 

II. 
              

0,5 

+1 
 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.               2  

10067-12 

Gépírás és 

dokumentumkészítés, 

iratkezelés 

Gépírás és 

iratkezelés 

gyakorlat 

 2 70  2 40  1 60    
7 

+2 
60   

Levelezési 

ismeretek 
1           1     

Levelezési 

ismeretek 

gyakorlat 

    2 65  2 80    
5,5 

+0,5 
85   

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció 

alapjai 
      1   3  3,5     

Üzleti 

kommunikáció 

gyakorlat 

          4  
4 

+1 
15   
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10066-12 

Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági 

alapismeretek 
1   1   2     4     

Jogi ismeretek 0,5   1   1     2,5     

Vállalkozási 

ismeretek 
         3  3     

10068-12 

Gyorsírás és 

jegyzőkönyvvezetés 

Bizalmas 

információ 

kezelés 

technikája 

              
1,5 

+0,5 
 

Gyorsírási 

alapismeretek 

gyakorlat 

               7 

Dokumentáció 

készítése a 

gyakorlatban 

               
7 

+1 

10069-12 

Irodai asszisztensi 

feladatok 

Ügyviteli 

ismeretek 
              

4 

+1 
 

Marketing 

alapjai 
              2  

Időgazdálkodás               2  

Nyomtatvány-, 

és adatbázis-

kezelés 

gyakorlat 

               
5 

+0,5 

összes óra 3 2  
70 

 2  4 
105 

 4  3 
140 

 6 4   15 20 
160 

 14,5 20,5 

összes óra 5 6 7 10 35 35 

 

A táblázatban a szürke háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
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Kiegészítő táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként az ügyviteli titkár képzésnél 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

10073-12  

Titkári ügyintézés 

Üzleti 

adminisztráció 

gyakorlat 

               6 

Ügyviteli 

ismeretek 
              4  

10072-12  

Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény és 

program 

dokumentáció 

alapjai 

              
3 

+1 
 

Rendezvény és 

program 

dokumentáció a 

gyakorlatban 

               
6 

+0,5 

10071-12 

Hivatali 

kommunikáció 

magyar és idegen 

nyelven 

Hivatali protokoll 

ismeretek 
              

2,5 

+5 
 

Szakmai idegen 

nyelv gyakorlat 
               

7 

+1 

összes óra 3  2  
70 

2   4 
105 

4  3  
140 

6 4  15 20 
160 

14,5 20,5 

összes óra 5 6 7 10 35 35 

 
A tantárgyak heti összes óraszámát a fenti táblázat 1/13. és 2/14. évfolyam óraszámainál tartalmazza „+ heti óra” megjelöléssel. A szakmai 

tartalom nem bővül. A szabadsáv órakeretét az egyes tananyagok gyakorlására fordítjuk, melynek témakörök közötti eloszlásáról a tanár dönt. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként az irodai asszisztens 

képzésnél 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 
Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

összes óraszáma 

9-12. évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18                     18 36         36 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                     4 4         4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                     4 4         4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2                     2 2         2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                     2 2         2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                     2 2         2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                     4 4         4 

11
49

9
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 

II
. 

Foglalkoztatás II.                               48   48 

Munkajogi 

alapismeretek 
                               4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
                               4    4 
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Álláskeresés                                4    4 

Munkanélküliség                                4    4 

11
49

8
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. (
ér

et
ts

ég
ir

e 

ép
ü

lő
 k

ép
z

és
ek

 e
se

té
n

) Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani rendszerzés 

1 
                              8   8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                              8    8  

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                              24    24  

Munkavállalói 

szókincs 
                              24    24  

10
06

7
-1

2 

G
ép

ír
ás

 é
s 

d
o

k
u

m
en

tu
m

k
és

zí
té

s,
 i

ra
tk

ez
el

és
 

Gépírás és iratkezelés 

gyakorlat 
  72 70   72 40   36  60     350   324 60    384 

Vakírás alapjai   72 70   38 10          190   144 35    179 

Dokumentumok 

szerkesztése, 

készítése, 

szövegszerkesztő 

programok 

        34 30   36 60     160   108 25    133 

Levelezési ismeretek 36                      36   36         36  

Üzleti levelezés 

sajátosságai 
18                      18  18         18  

Hivatali, üzleti és 

magánlevelezés 
18                      18  18         18  

Levelezési ismeretek  

gyakorlat 
         72 65   72 80      289   216 85      301 

Üzleti levelek 

készítése, fogadása, 

továbbítása 

         36 40   36 50     162   108  50     158 

A hivatali, üzleti élet 

levelezésének 
         36 25   36 30     127   90 35     125 
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lebonyolítása 

 

10
07

0
-1

2 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

k
o

m
m

u
n

ik
ác

ió
 

Kommunikáció alapjai       36   96  132 126     126 

Kommunikáció 

folyamata, fajtái, etikett 

és protokollszabályok 

      36   32  68 63     63 

Nyelvhelyesség szóbeli 

és írásbeli elemei, 

nyelvhasználati 

szabályok,  

         64  64 63     63 

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat 
          128 128  180 15   195 

Üzleti nyelvi kultúra           40 40  48 5   53 

Üzleti magatartás, 

társalgási protokoll 
          40 40  48 5   53 

A viselkedéskultúra 

szabályai  
          48 48  48 5   53 

10
06

6
-1

2 

G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
al

ap
fe

la
d

at
o

k
 

Gazdasági 

alapismeretek  
36   36   72     144 144     144 

Gazdaság alapelemei 27   20   25     72 72     72 

A pénz fogalma, 

funkciói. A magyar 

bankrendszer 

9   16   20     45 45     45 

Gazdálkodási ismeretek       27     27 27     27 

Jogi ismeretek 18   36   36     90 90     90 

A jogszabályok 

érvényessége, hatálya, 

jogágak 

9   18   18     45 45     45 

Szerződésfajták, 

szerződéskötés 
9   18   18     45 45     45 
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követelményei 

Vállalkozási ismeretek          96  96 108     108 

Vállalkozási 

alapfogalmak 
         32  32 36     36 

Vállalkozás működtetése          32  32 36     36 

Vállalkozás 

dokumentációja 
         32  32 36     36 

10
06

8
-1

2 

G
y

o
rs

ír
ás

 é
s 

je
g

y
ző

k
ö

n
y

v
v

ez
et

és
 

Bizalmas információ 

kezelés technikája 
               64  64 

Bizalmas információk 

kezelése 
               24  24 

Információk gyűjtése, 

felhasználása, őrzése 
               24  24 

Gyorsírási 

alapismeretek gyakorlat 
                224 224 

Gyorsírás alapjai                 128 128 

Gyorsírási gyakorlatok                 96 96 

Dokumentáció készítése 

a gyakorlatban 
                256 256 

Ügyirat, jegyzőkönyv 

készítése 
                112 112 

Hivatali, üzleti és 

magándokumentáció 
                112 112 

10
06

9
-1

2 

Ir
o

d
ai

 a
ss

zi
sz

te
n

si
 

fe
la

d
at

o
k

 

Ügyviteli ismeretek                160  160 

Ügyviteli alapismeretek                32  32 

Ügyviteli bizonylatok, 

folyamatok, ügyviteli 

rend, programcsomag 

               32  32 

Pénzügyi, számviteli, 

előírások 
               32  32 

Adózással kapcsolatos                32  32 
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kötelezettségek 

Marketing alapjai                64  64 

Marketing alapismeretek                32  32 

Marketingkommunikáció                32  32 

Időgazdálkodás                64  64 

Időtábla összeállítása, 

kezelése 
               32  32 

Gazdasági feladatok 

fontossága, 

időbesorolása 

               32  32 

Nyomtatvány-, és 

adatbázis-kezelés 

gyakorlat 

                176 176 

Nyomtatványok, 

űrlapok, egyéb 

dokumentumok 

készítése 

                64 64 

Adatok csoportosítása, 

rendszerezése különböző 

szempontok szerint 

                96 96 

Összesen  108 72  
70 

72   144 
105 

144   108 
140 

 192  128  540 720 
160 

464 656   

Összesen 180 216 252 320 1283 1260 1120  2540 

Elméleti óraszámok/aránya 2 évfolyamos képzésben 1004/ 39,53% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 2 évfolyamos képzésben 1536/60,47%   

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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Kiegészítő táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként az irodai asszisztens 

képzésnél 
 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 
Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

összes óraszáma 

9-12. évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 
9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

10
07

3
-1

2 

T
it

k
ár

i 
ü

g
y

in
té

zé
s 

Üzleti 

adminisztráció 

gyakorlat 

                192 192 

Az irodai 

adminisztráció 

alapjai 

                96 96 

Iroda tárgyi 

feltételei, 

készletgazdálkodás 

                96 96 

Ügyviteli ismeretek                128  128 

Ügyviteli 

alapismeretek 
               32  32 

Ügyviteli 

bizonylatok, 

folyamatok, 

ügyviteli rend, 

programcsomag 

               32  32 

Pénzügyi és                32  32 
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számviteli előírások 

Adózással 

kapcsolatos 

kötelezettségek 

               32  32 

10
07

2
-1

2 

R
en

d
ez

v
én

y
- 

és
 p

ro
g

ra
m

sz
er

v
ez

és
 

Rendezvény és 

program 

dokumentáció 

alapjai 

               96  96 

A 

rendezvényszervezés 

folyamata, teendői, 

dokumentumai 

               48  48 

A PR szerepe a 

gazdasági életben, 

célja, feladata 

               48  48 

Rendezvény  és 

program 

dokumentáció a 

gyakorlatban 

                192 192 

Rendezvények 

forgatókönyvének 

elkészítése 

                96 96 

Költségkalkuláció 

készítés, 

programokhoz, 

rendezvényekhez 

                96 96 

10
07

1
-1

2 

H
iv

at
al

i 

k
o

m
m

u
n

ik
ác

ió
 

m
ag

y
ar

 é
s 

id
eg

en
 

n
y

el
v

en
 

Hivatali protokoll 

ismeretek 
               80  80 

Üzleti 

kommunikáció 

szabályai 

               40  40 

Verbális és nem                40  40 
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verbális jelek a 

kommunikációban 

Szakmai idegen 

nyelv gyakorlat 
                224 224 

Idegen nyelv 

használata 

hivatalban, irodában, 

rendezvényeken 

                112 112 

Titkári feladatok 

elvégzése írásban és 

szóban az adott 

idegen nyelven 

                112 112 

Összesen  108 72  
70 

72  144  
105 

 144  108 
140 

 192 128  522  594  
160 

384  608 2268 

Összesen 180 216 252 320 1283  1116 992                         

Elméleti óraszámok/aránya 906 (öt évfolyamos képzésben: 900) / 39,95%  (öt évfolyamos képzésben: 39,56%) 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1362 (öt évfolyamos képzésben: 1375) / 60,05%   (öt évfolyamos képzésben: 60,44%) 

 

4.12. A szakképzés tantárgyi helyi tantervei 

 

A szakképzés tantárgyi helyi tanterveit, a modulok követelményeinek szakmai tartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza. (CD melléklet) 
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5. A pécsi általános iskola helyi tanterve  

5.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat* 

Idegen nyelv A változat* 

Matematika A változat* 

Hittan Református Pedagógiai Intézet 

által kiadott tanterv 

Környezetismeret A változat* 

Ének-zene A változat 

Vizuális kultúra A változat* 

Életvitel és gyakorlat A változat* 

Testnevelés A változat* 

Egyházi ének Református Pedagógiai Intézet 

által kiadott tanterv 

(A csillaggal jelzett tantárgyak esetében csak egyféle kerettanterv jelent meg.)
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A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi 

táblázatok tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia-egészségtan   2 1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Idegen nyelv A változat* 

Matematika A változat* 

Történelem A változat* 

Természetismeret A változat* 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Földrajz A változat* 

Ének-zene  A változat 

Hon- és népismeret A változat* 

Vizuális kultúra A változat* 
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Informatika A változat* 

Technika A változat 

Testnevelés A változat* 

Osztályfőnöki óra Az iskolai munkaközösség 

dolgozta ki. 

Hittan Református Pedagógiai. 

Intézet által kiadott tanterv 

Egyházének Református Pedagógiai. 

Intézet által kiadott tanterv 

 

(A csillaggal jelzett tantárgyakból csak egyféle kerettantervi változat jelent meg.) 

 

5.2 A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+2 7+1 6+1 6+2 

Idegen nyelvek  +1 +1,5 2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan/Hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+0,5 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés, sport és néptánc 4+1 4+1 4+1 4+1 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Hittan 1 1 1 1 

Egyházi ének    1 

Összes  

felhasznált órarendi óra  
26 26 26 29 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+2 

Matematika 4 3+1 3+1 3+0,5 

Erkölcstan/Hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 2 2 2 2 
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állampolgári ismeretek 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1+0,5 

Kémia   1+0,5 2-0,5 

Biológia-egészségtan   2-1 1+1 

Földrajz   1+0,5 2-0,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1 +1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 0+1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 3 3 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Egyházi ének 1    

Hittan 1 1 1 1 

Összes órarendi óra 30 29 32 32 

 

A szabadon tervezhető órakeret elosztásánál két fő szempontot vettünk figyelembe:  

 

Elsősorban a magyar nyelv és irodalom és a matematika tantárgyak óraszámát emeltük meg. 

Alsó tagozatban az alapkészségek elsajátíttatására kell nagy hangsúlyt fektetnünk, hiszen az 

írás, olvasás és a számfogalom szilárd megalapozása előfeltétele a további sikeres tanulásnak. 

Felső tagozaton, ugyanezen tantárgyak ismereteinek elmélyítése a sikeres 

kompetenciaméréseket és felvételi eredményeket szolgálják. 

 

Jelentős többletóraszámban részesült az idegen nyelv oktatása is. Iskolánkban a szülők 

igényének megfelelően második osztályban kezdődik a német és az angol nyelv tanítása, majd 

évről évre emelkedve jut el a heti 5 óráig. Ebben az esetben a tantárgy helyi tanterve 

részletesen tartalmazza a feldolgozásra szánt anyagot. 

 

Az ettől eltérő változások csak átcsoportosítást jelentenek. 

A többletként megjelenő órákhoz tehát nem tartozik többletanyag, a cél az ismeretek 

begyakorlása, alkalmazása, elmélyítése, rendszerezése. 

 

5.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Választott tankönyveink, tanulmányi segédleteink, taneszközeink: 

- igazodjanak a Pedagógiai Programban meghatározott célokhoz és a helyi tantervhez, 

szolgálják azok elérését 
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- vegyék figyelembe tanulóink képességeit 

- vegyék figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, amelyek lehetőséget biztosítanak a 

sokoldalú képességfejlesztésre 

- feleljenek meg pedagógusaink elvárásainak 

- hordozzanak modern ismereteket, tartalmukban korszerűek és tananyagstruktúrában a 

tanulói ismeretszerzés sajátosságaihoz illeszkednek. 

- legyenek jó minőségűek, esztétikai nevelésre alkalmasak 

- igyekeznünk kell, hogy megfelelő árfekvésűek, megfizethetőek legyenek 

- amennyire lehet, minél több tartós könyvet válasszunk 

 

5.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

5.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben 

óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és 

nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti 

vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának 

folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas 

tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és 

alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen 

tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 

gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 

részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 

Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a 

tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a 

csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól 

eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 

tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 

kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 

szükségleteit tekinti irányadónak. 
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Fejlesztési területek – nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló  erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a 

hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok 

elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan 

viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újraértelmezésére.  

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A 

közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja 

a saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő 

szinten ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának 

megfelelő kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó 

felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát.   

 

A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a 

családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. 

Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi 

szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját 

feladatait napi rendszerességgel elvégezze. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és 

felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel 

egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete 

igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az 

egészség mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) 

megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. 

Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs 

technikákat, képes légző-gyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) 

önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos 

környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több 

formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott 

helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. 

Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja 

tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 

Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása 

alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon) 
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Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a 

televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő 

szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a 

tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül 

az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az 

önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek. 

 

5.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő 

szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 

hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes 

elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, 

műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását 

segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések 

készítése). 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit 

egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. 

Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és 

követi a közösségi hagyományokat. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak 

megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, 

tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan 

változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az 

ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne 

környezete értékeinek megőrzésére. 

 

Anyanyelv, kommunikáció 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 

tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 
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kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált 

nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 

ösztönzése, gyakoroltatása 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 

kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a kultúra aktív 

befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés 

és a tanulás. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és 

használják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti 

rendszerezés, hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle 

kommunikációs helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet 

megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, 

a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek 

fejlesztésére. E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az 

irodalmi kultúra megismertetése. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket 

teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás 

kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 

 

A hatékony, önálló tanulás  

Az önálló tanulás képességének megalapozásához szükséges a tanulók önálló, kreatív és 

magabiztos feladatvégzésének kialakítása és bátorítása. Ennek legfőbb eszköze a folyamatos, 

egymásra épülő és differenciált egyéni vagy csoportos tevékenységtípusok bevonása a 

pedagógiai folyamatba. Ugyancsak fontos az önálló tanulás technikai ismereteinek bővítése, 

az egyéni tanulási stílus alakulásának támogatása, a hatékony tanulási szokások megerősítése. 

Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy a tanórán és azon kívül egyaránt igényük és 

képességük legyen a legkülönfélébb források kreatív használatára, összehasonlítására és 

kritikájára. Fokozni kell a különböző nyelvi tevékenységekben a tanulók tudatosságát, a 

kitartását és az igényességét, segíteni kell őket, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan 

növekvő időtartamban és mind önállóbb tájékozódással legyenek képesek irányítani. 

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe 

ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási 

szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése. 

 

A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, az információk értelmezése és feldolgozása 

Az iskolához és a tanulókhoz érkező nagy mennyiségű információ értelmezése és 

feldolgozása, a kialakított kompetenciák (készségek, képességek, jártasságok) működtetése a 

tehetségek felismerését, gondozását, fejlesztését kívánja meg. Mivel a tanuló ennek a 

folyamatnak alkotó részese, ezért kreativitása és innovációs törekvései fontos építőköveti a 

tanítás-tanulás szakaszának. 

 

A  megválasztott tananyaggal és tankönyvi tartalommal, adekvát módszerekkel alakuljon ki a 

tanulókban képességeiknek megfelelően: 
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- a megfigyelés-centrikus gondolkodás, 

- a memorizálás, az ismeretek felidézésének képessége, az emlékezet (memoriterek, 

versek, dalok, idézetek, szabályok megtanulásával), 

- komplex látásmód, 

- fokozott beszéltetéssel (leírás, elmondás, elbeszélés, párbeszéd, szerepjáték) a helyes 

kommunikáció, előadásmód, 

- az összehasonlítási, ok-okozati, a viszonyítási lés bizonyítási vagy cáfolási képesség, 

- a csoportosítási, rendszerezési képesség, 

- a kiemelés, az általánosítás, az indoklás, az ítéletalkotás és következtetés képessége, 

- a kreativitás, 

- az együttes tevékenységrendszer (a teamban való munkálkodás) 

- az egyéni képességek kibontakoztatása differenciált feladatok, programok 

megoldásával, 

- a tanár-diák kapcsolatok, a tantárgyi kötődés, attitűd. 

 

5.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 

Kiemelt fejlesztési irányok, célzott készség - képesség területek a 10-12 éves korú tanulóknál: 

- Az olvasáskészség, vagyis a szövegértő, élményszerző olvasás kritikus feltétele az 

optimálisan fejlett, optimális használhatóságú olvasáskészség (olvasástechnika). 

Amíg a betűző olvasáskészséget nem tudjuk gyakorlott olvasáskészséggé 

fejleszteni, addig az olvasásképesség, a szövegértés továbbra sem sajátítható el. 

- Az íráskészség a kézírással működő írásbeli kifejezés, közlés kritikus feltétele, 

amely a tevékeny iskolai tanulás ma még nélkülözhetetlen eszköze. Gyakorlottság 

szerint kétféle íráskészség létezik: rajzoló és kiírt íráskészség. A jól működő 

rajzoló íráskészséggel a nyelv milliónyi szavának bármelyikét le tudjuk írni. Ez a 

fajta íráskészség azonban csak nagyon lassú, a betűk rajzolására koncentráló írást 

tesz lehetővé, gyakorlati célra használhatatlan. Mivel a 4-5. évfolyamon már 

használni kellene az íráskészséget, gyakorlatlansága miatt alig olvashatóvá esik 

szét. Épp ebből a problémából kiindulva célszerű lenne az iskolákban az 5., 6. 

évfolyamokon több gondot fordítani a kiírt íráskészség kifejlesztésére is. 

- Az elemi számolási készség összefoglaló megnevezés alatt a számírás készségét, a 

mértékegység-váltás és a négy alapművelet 100-as számkörbeli készségeit 

értelmezzük.  

- Az elemi rendszerező képesség, (a Piaget-féle gondolkodási műveletrendszer 

írásbeli szintjét) az elemi kombinatív képesség (annak elemi írásbeli szintje) 

iskolai adatai szintén segíthetik az iskolai fejlesztőmunka irányainak kijelölését az 

egyes tanulóik vonatkozásban. 

 

Az alapozó szakasz meghosszabbításától várt eredmények a tanulói hatékonyságot fokozó 

tanulásszervező technikák megismertetése és begyakoroltatása: 
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- A tanulás belső motivációjának lehetséges erősítési formái 

- A tanulásban tanúsított aktivitás eredményjavító szerepe 

- Az előzetes ismeretek mozgósításának hatásai 

- A korrigálás mozzanatának szükségszerűsége és előnyei 

- A kooperatív tanulás módozatai 

- A probléma-megoldási képességek fejleszthetősége komplex feladatokkal 

- A differenciálás és az egyéni képességek fejlesztésének szükségszerűsége 

- Komprehenzív szervezeti formák 

- Információs és kommunikációs technika 

- Kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása 

- Tanulási nehézségek feltárása, egyéni bánásmód (három nívócsoportban: haladók, 

közepesek, gyengék)  

 

Fejlesztendő kulcskompetenciák 

 

Anyanyelvi 

kommunikáció 

 

Szókincs 

Nyelvtani ismeretek 

Nyelvi funkciók 

Szóbeli kapcsolattartás 

Irodalmi és nem irodalmi szövegek megértése 

Nyelvi stílusok érzékelése és adekvát alkalmazása 

Kommunikációs helyzetek változatai 

Szövegértési-

szövegalkotási 

kompetenciák 

 

Beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

Olvasás, írott szöveg megértése  

Írás, szövegalkotás  

A tantárgyakon átívelő tanulási képesség  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék  

Matematikai 

kompetencia 

 

számok, mértékek és struktúrák megértése, alkalmazása 

alapműveletek rutinos végzése,  

matematikai fogalmak megértése felismerése és alkalmazása 

összefüggések átlátása 

érvek láncolatának megértése és hasonlók alkotása 

a bizonyítás eszközei és törvényszerűségei 

matematikai, információszerzési eszközök hatékony 

alkalmazása 

tájékozódás a térben; tájékozódás az időben  

tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban  

A tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a 

gondolkodás alapműveletei a matematikában és a verbális 

tevékenységekben 

A hatékony, 

önálló tanulás 

 

írás, olvasás, számolás 

saját tanulási stratégia, összpontosítás 

tanulás céljának mérlegelése 

közös munka, támogatás kérés 

Gazdasági tudatos fogyasztóvá válás 
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nevelés 

 

kockázatok mérlegelése 

rövidebb és hosszabb távú előnyök 

Környezettudat

osságra nevelés 

fenntartható fejlődés 

állampolgári kötelességek 

személyes felelősség 

válságjelenségek 

fogyasztás és erőforrások 

A tanulás 

tanítása 

 

Érdeklődés 

Önállóság könyvtári és más információforrások előzetes 

tudás mozgósítása  

csoportos tanulás módszerei 

az emlékezet erősítése 

jegyzetelési technikák 

forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, 

felhasználás, új kontextusban alkalmazás 

 

5.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium 

hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, 

hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; 

a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, 

fejlesztő értékelésük; 
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 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, 

készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az 

önálló tanulás és az önművelés alapozásával; 

 

5.5 Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

- 2012. szeptember 1-jétől kezdődően az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben a 

helyi tantervbe heti öt testnevelés órát építünk be: 

o Alsó tagozaton 4 testnevelés óra délelőtt és 1 néptánc. 

o A felső tagozaton 3 testnevelés órát tervezünk délelőttre, 2-t pedig délutánra a 

7- 8. órában. 

o Akik a törvény szerint sportegyesületi tagsággal ill. amatőr szerződéssel és 

játékengedéllyel rendelkeznek, szülői kérésre a délutáni testnevelés óráról 

mentességet kaphatnak egyesületi igazolásra. A két órát a sportegyesületben 

teljesíthetik. 

- A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti 

mindennapos testmozgást szervezzük meg az iskolai sportkörökben való sportolással. 

- A mindennapos testedzés foglalkozásain az iskola minden tanulója jogosult részt 

venni.  

- A tanórán kívül szervezett sportfoglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, 

hogy a sportudvar, a tornaterem, testnevelő tanár felügyelete mellett, az órarendben 

meghatározott időben a tanulók számára nyitva legyen. 

- A programokat az évente külön e feladattal megbízott testnevelő tanárok állítják össze 

és felügyelik. 

- Az órarendi beosztásnál arányosan elosztva egy-egy testnevelési, ill. sportjáték 

tervezhető naponta és a sportköri foglalkozások is a hét más-más napjára 

szervezhetők. Fakultatív úszásoktatás és gyógytestnevelés áll a gyerekek 

szükségleteinek, ill. képességeinek kielégítésére.  

- A sportfoglalkozások számát és időtartamát annak jellege határozza meg, a 

foglalkozásokat minden esetben szakos pedagógus vezeti. 

- Az iskolánkban folyó testedzés valamennyi foglalkozásáról írásbeli dokumentációt 

vezetnek a nevelők hely, idő és a résztvevők számának feltüntetésével.  

- A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a 

testnevelésóra keretében biztosítjuk. 

- A gyógytestnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján az iskola által 

megszervezett külön foglalkozás keretében biztosítjuk. 
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5.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

5.6.1 A választható tantárgyak, foglalkozások 

 

Iskolánkban heti két tanórában kötelező a hittan. Első évfolyamon mindenki bibliaismereti 

oktatásban részesül. Második évfolyamtól nyolcadik évfolyamig a szülő választhat református 

vagy katolikus hitoktatás közül. 

  

Második osztályban vezetjük be az első idegen nyelv oktatását. A szülő választhat az angol és 

német idegen nyelv közül.   

 

Választható tanórán kívüli tevékenységek 

- Felzárkóztatás 

- Tehetséggondozás (tantárgyi szakkörök) 

- Magyar felvételi előkészítő 8. évf. 

- Matematika felvételi előkészítő 8. évf. 

- Második idegen nyelv 

- Színjátszó szakkör 

- Kézműves és rajz szakkör 

- Énekkar 

- Hittan szakkör - Refifi 

- Sportkörök:  

 Kosárlabda  

 Labdarúgás 

 Röplabda 

 

Cserkészet: Iskolánk tanulói részt vehetnek a 652 sz. I. Rákóczi György cserkész csapat 

munkájában. 

 

5.6.2 A pedagógusválasztás szabályai 

Iskolánk személyi feltételei nem teszik lehetővé a pedagógusválasztást, a tanulók viszont 

szabadon dönthetnek arról, melyik szakkörben szeretnének tevékenykedni. 

 

 

5.7 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

5.7.1 Szocializáció 

 A szocializáció az a folyamat, amelyben az egyén és a társadalom közötti kapcsolat 

kialakul. Ezért az iskolának, mint a társadalom mikroközösségi színterének tükröznie kell az 

ebből fakadó feladatokat az alábbi területeken: 

- Hon- és népismeret, 
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- egyetemes emberi kultúra,  

- nemzetközi kapcsolatok ápolása, 

- környezeti nevelés, 

- vélemények, érvek kifejtése, értelmezése, megvédése, 

- új információs környezetben kritikai módon történő eligazodás, felhasználás, 

- beteg sérült, fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése. 

 

5.7.2 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egy csoport tagjai közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti, fejleszti. Közösség nagyobb teljesítményre képes érdekeinek a 

közösség képviseletében, terveinek elérésében, mint az egyén. (lásd: diákpresbitériumok, 

sportkörök) 

 A tanulók közösségében, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának szintén feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

 

A különféle iskolai tanulóközösségek megszervezése 

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez /tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez/ kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. (DÖK, osztályok, szakkörök stb.) 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz, különös tekintettel az SNI-s tanulókra, 

a kisgyermekek a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró- személyiségének lassú 

átalakulásától az autonóm- önmagát értékelni és irányítani  képes- személyiséggé 

válásig. 

Az önkormányozás képességének kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni 

tudják. 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése. 

Törekedni kell arra, hogy tanulóink aktívan részt vegyenek a közösségi életben. 

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása.  
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5.7.3 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

 Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók 

fejlesztését, mert az ilyen gonddal küzdő tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének 

is gátjává válhat 

  Az általános iskolába bekerülő tanulók beilleszkedését a következő tényezők 

nehezíthetik meg. 

- Tanulási, magatartási zavar, 

- Nem megfelelő családi háttér (csonka család, túlzott szigor/megengedés, stb.) 

- Az elvárásoknak nem megfelelés 

 Az említett tényezők önbizalomhiányt, kételkedést, érzelmi és hangulati labilitást, 

valamint kudarcélményt eredményezhetnek. Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési és 

magatartási nehézségekkel küszködő tanulók segítését, mert e problémák gátolják a tanuló 

fejlődését, és a közösség életére is negatív hatással vannak. 

 

Feladatunk: 

- A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének 

feltárása. 

- A lehetséges fejlesztő módszerek megbeszélése a családdal, folyamatos kapcsolattartás. 

- A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. 

- Segítségnyújtás a szülőknek a családi, nevelési konfliktusok megoldásához. 

 

 Ennek érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, 

együttműködési és kapcsolatteremtési képességét, valamint konfliktuskezelő módszereit. 

Célunk a tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményezőkészségének és 

csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása. A fejlesztés színterei az iskolai, az 

osztályközösségi, a kollégiumi és a hitéleti alkalmak. 

 Az általános iskolába bekerülést megelőzően több beszélgetésben ismertetjük iskolánk 

nevelési elveit, elvárásait, módszereit. Fejlesztő pedagógusunk, iskola lelkészünk feladata, 

hogy az egyéni gondokkal küzdőknek segítséget nyújtsanak. 

 

 A tanév folyamán az osztályfőnök a szaktanárok véleményét, tapasztalatait és 

együttműködését felhasználva segíti a problémákkal küzdő gyerekeket. Rendszeresen 

elbeszélget a tanulókkal, meghallgatja gondjaikat. A folyamatos figyelem bizalmat ébreszt 

bennük, és kérdéseikkel, problémáikkal könnyebben tudnak nevelőikhez fordulni. Az 

osztályfőnöki órákon feldolgozásra kerülő témák lehetőséget nyújtanak a 

személyiségfejlesztésre, a helyes viselkedés és beszédkultúra kialakításra, ráirányítják a 

figyelmet az egészséges életmód fontosságára és a káros szokások következményeire. Az 

aktuális osztályproblémák megbeszélése, a tanév egyes szakaszainak értékelése során minden 

tanuló képet kap saját elért eredményeiről, de arról is, miben kell változnia.  

 Nagyon fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, hiszen a beilleszkedést 

nehezítő, esetleg magatartási problémákat is okozó tényezőket csak velük együtt lehet feltárni, 

és megoldást is közösen kell találni. 
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5.7.4 A tehetség kibontakozatását segítő tevékenységek 

 A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a 

tehetségek felismerése és fejlesztése. 

 Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy 

megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. 

 E tevékenység kiterjed az óvodai, iskolai és kollégiumi nevelésre, a tanórai és tanórán 

kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a 

tehetség-fejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, szakemberekkel. 

 A nevelőtestület által közösen vállalt célok egyik meghatározó eleme a 

képességfejlesztés, amely a pedagógus első számú kötelezettségei közé tartozik. Ez elősegíti a 

tanuló szociális, lelki és tanulmányi fejlődését. 

 A jó tanulmányi eredmények mellett támogatjuk az eredményesen sportoló vagy kiváló 

közösségi munkát végző tanulókat is. 

 A testnevelés óra követelménye hozzájárul a fizikai állapot és ezáltal a szellemi 

teljesítmény javulásához. Ugyanezt a célt szolgálja a sportkör és a számos iskolai 

sportverseny is. 

 A közösségi vezető szerepre termett diákok a DÖK keretein belül kamatoztathatják és 

fejleszthetik képességeiket. 

 

5.7.4.1 Képességfejlesztés, tehetséggondozás a tanóra keretein belül: 

 

Idegen nyelvi tehetséggondozást a nyelvi képzés keretein belül, kisebb létszámú, nívó 

csoportokban, hogy képességeiknek megfelelő haladási tempóban, tananyagmennyiségben 

foglalkozzanak a választott idegen nyelvvel. 

 Gyakorlatunkban a frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni 

foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és 

kibontakoztatására. 

 A tanóra keretei közt történő tehetséggondozás fokozott figyelmet és erőfeszítést kíván 

a pedagógustól, valamint magas szintű differenciálást tesz szükségessé, így ezt a folyamatot 

célszerű tanórán kívüli tevékenységekkel kiegészíteni. 

 

5.7.4.2 Képességfejlesztés, tehetséggondozás a tanóra keretein kívül: 

 

I. Versenyek:  

 A tehetséggondozás részeként iskolánk felkészíti a tanulókat a meghirdetett tanulmányi 

versenyekre, melyek lehetnek helyi, regionális, országos és nemzetközi megmérettetések. 

Fontosnak tartjuk a versenyzés etikájának megtanítását tanulóinkkal. 

 Biztosítjuk a versenyeken való részvételt, de a nevezési díjak finanszírozásához a szülők 

hozzájárulására is igényt tartunk. A kulturális és sportköri díj egy részét a nevezési díjak és 

utazási költségek fedezésére szánjuk. A sikeresen szereplő tanulók eredményeit 

nyilvánosságra hozzuk. (faliújság, iskolaújság, áhítatok, honlap) 

 A versenyzés legfontosabb eleme a felkészítés, mely egyéni és építő jellegű.  

 Ennek keretei: 

- differenciálás, 
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- szakkörök (tantárgyi szakkörök, második idegen nyelvi szakkör; művészeti szakkörök) 

- egyéni foglalkozás 

II. Színház és múzeumlátogatások: kulturális és irodalmi érzék fejlesztésére, a hagyományok 

megőrzésére valamint más társadalmak értékeinek megbecsülésére szolgál. A 

színházlátogatások az egész tanévet behálózzák. 

III. Sportkörök, edzések: közösségformáló hatásuk mellett hozzájárulnak tanulóink 

egészséges fizikai és szellemi fejlődéséhez. 

IV. Énekkar, zene: Iskolánk énekkara mind a hazai, mind a nemzetközi plénum előtt 

lehetőséget ad tehetségük igazolására. 

V. Művészeti szakkörök: Kézműves, rajzszakkör 

 

5.7.5 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

 A református oktatás hagyományainak megfelelően feladatunknak tekintjük, hogy 

hozzásegítse diákjait ahhoz, hogy képességeiket, Istentől kapott talentumaikat a képességeiket 

akadályozó tényezők felszámolása után teljes mértékben a képességeiknek megfelelően 

kibontakoztathassák. 

 

Feladataink: 

- a probléma időben történő észrevétele, diagnosztizálása szakember 

segítségével, 

- az okok feltárása, 

- a felzárkóztatás megtervezése, 

- a szükséges intézkedések megtétele. 

 

 Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 

programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

 A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatot 

kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló 

helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató 

foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és 

kivitelezését. 

 Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban 

lemaradó tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való 

törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

 E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, fejlesztés. 

A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája 

jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel. 

A szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja. 

A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd 

megfelelő fejlesztése. 

 Fejlesztőpedagógusunk minden általános iskolánkba kerülő diákot az első hónapban 

megvizsgál, a központi DIFER mérőteszt segítségével, a rászorulókat egyéni foglalkozásokon 

fejleszti. A súlyosabb zavarok elhárításához a Nevelési Tanácsadó segítségét kéri. Tanítóikkal 

állandó szoros munkakapcsolatban igyekszik a leghatékonyabb módon a tanulási akadályokat 
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minimalizálni. Módszereinket az egyéni képességek figyelembevételével igyekszünk 

kiválasztani (differenciálás). A szaktanárok kötelessége, hogy tantárgyuk tanulásához 

módszertani segítséget nyújtsanak. Az osztályfőnöki órák tananyagában tanulás-módszertani 

ismereteket sajátítanak el diákjaink.  

 Az első négy évfolyamon tanulóink túlnyomó része napközibe is jár, ahol megszokott 

osztályközösségével vesz részt a foglalkozásokon, melyek fő célkitűzése a rendszeres tanulási 

szokás kialakítása, az egyre önállóbb munkaformák elsajátíttatása. 

 Az 5-8. évfolyamokon szükség esetén a szaktanár tanulószobai foglalkozásra küldi a 

tanulót. 

Pedagógiai eljárások: 

- kiscsoportos beszélgetés – esetleg a lelkész segítségével, 

- egyéni korrepetálás, 

- a tanulási kudarctól való szorongás csökkentése, az ilyen gyermekek 

motiválása, 

- fontos a szülővel való együttműködés, segítve őt gyermeke reális 

megítélésében, elfogadásában. 

 Külön figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási-nevelési 

feladataira, az egyéni problémák kezelésére. Számukra – szükség esetén – egyéni haladási 

tervet dolgozunk ki. 

 Az iskolai könyvtár igyekszik beszerezni olyan könyveket, oktatástechnikai eszközöket, 

elektronikus információhordozókat, amelyek alkalmasak az önálló tanulásra, a 

képességfejlesztésre. Ezeket természetesen az erre igényt tartó tanulók rendelkezésére 

bocsátjuk. 

 

5.7.6 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális 

hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

 A gazdasági és társadalmi változások következtében tömegméretekben jelentkező és a 

családok életében felhalmozódó problémák hatnak az iskolára, a gyermekek nevelésére és 

gondozására. Sok és egyre több a veszélyeztető tényező: az urbanizációtól a családok 

széthullásán át az egyes rétegek jólététől, túlzott anyagias szemléletétől más rétegek alacsony 

ellátottságáig, a munkanélküliségig. 

 A gyermek egészséges fejlődését biológiai-, fiziológiai-, szociális- és pszichés sérülések 

fenyegethetik, amelyek gyakran összefüggenek egymással. 

 

5.7.6.1 Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség  

 

Hátrányos helyzetűek 

 Ebbe a csoportba azok a tanulók tartoznak, akiknek alapvető szükséglet-kielégítési 

lehetőségei korlátozottak. Családjuk, szűkebb társadalmi környezetük elsősorban szociális, 

kulturális téren az átlaghoz képest negatív eltérést mutat. A hátrányos helyzet kialakulásához 

vezető tényezők: alacsony jövedelem, rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony 

iskolázottsági, műveltségi szintje. A felsorolt tényezők közül egyre több alacsony 

jövedelemmel rendelkező családdal találkozunk. Ezek a hátrányok esélyegyenlőtlenséghez 
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vezetnek. A csonka családban nevelődő tanulóknál a hátrányok halmozottan jelentkezhetnek. 

A közbelépés halogatása esetén a hátrányos helyzetből kialakulhat a veszélyeztetettség. 

 

Veszélyeztetettség 

 A törvény szerint a veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy akadályozza. Az ilyen családban gyakori a devianciák halmozott 

előfordulása (alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény). Következmény lehet a gyermekeknél 

is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, a negatív társadalmi csoportokhoz való 

csatlakozás, az alkoholizálás, a kábítószer-élvezet. Ilyen esetben segíteni csak tartós, 

szakember által nyújtott támogatással lehet. 

 

5.7.6.2 Az iskolai ifjúságvédelmi tevékenység céljai  

 

 Mivel a gyermekvédelem és a pedagógia elválaszthatatlan egységet alkot, az iskola 

alapvető célja, hogy pedagógiai munkájának minden területén a prevenció gyakorlata 

érvényesüljön, s vallja, hogy a megelőzés szempontjából fontos az olyan körülmények 

biztosítása, amelyekben a tanulók jól érzik magukat.  

 Segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak az ifjú 

egyénileg és társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és fejlesztéséhez.  

 Hassa át az iskola teljes nevelési szellemét. 

 

5.7.6.3 Az ifjúságvédelmi tevékenység feladatai 

 

 A gyermek- és ifjúságvédelem alapvető feladata a családi nevelésből, a környezetből 

fakadó intenzív ártalmak, zavarok kiküszöbölése, enyhítése. Ennek megvalósítása érdekében 

az ifjúságvédelem különböző tudományokat (pedagógia, pszichológia, jog, szociálpolitika, 

szociálpszichológia, stb.), szakmai tevékenységeket, intézménytípusokat használ fel. 

 A gyermekek személyiségfejlődésében jelentkező károsodások az én-fejlődésben, az 

erkölcsi magatartásban, az értékorientációkban és az igényszintben, esetleg az aktivitás 

vonatkozásában jelentkeznek, mint viselkedési és kedélyéleti zavarok. Ilyen lehet például a 

csökkent teljesítőképesség, a kriminális vagy neurotikus irányú fejlődésre való hajlam, és az 

egyén személyiségét negatívan befolyásoló, gyakran a környezetét is bántó jelenség. 

 A prevenciós munka eredménye, ha a tanuló képessé válik a társadalmilag el nem 

fogadott jelenségekkel szembeni önvédelemre, s a destruktivitás helyett az önfejlesztő, építő 

magatartásformát választja. Az iskolai pedagógiai program nemcsak a megelőzést célzó, a 

gyermekvédelmi feladatokat összesítő jelen fejezete tartalmaz prevenciós elemeket, hanem az 

a program egészét áthatja. 

 A társadalomban végbemenő folyamatoktól elválaszthatatlanul iskolánkban is nő a 

szociális, a családi, az egészségügyi vagy egyéb okokból fakadó hátrányos helyzetű tanulók 

létszáma. Folyamatos és legfőbb feladat a hátrányokból fakadó veszélyeztetettség 

megelőzése. Ha az előforduló veszélyeztetettség fennállását nem tudjuk pedagógiai 

módszerekkel megoldani, akkor jelezni kell azt az illetékes gyermekjóléti szolgálatnál. 
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 Az iskola gyermekvédelmi munkájának egyik legjellemzőbb feladata: az egyéni 

problémáját nehezen kezelő, érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok segítése. A 

leggyakrabban előforduló pszichés problémák a következők: 

- szorongások, félelmek, 

- családi problémák, 

- kortárskapcsolati konfliktusok, 

- a serdülőkorral járó mentális gondok, 

- lelki traumák. 

 

5.7.6.4 Ifjúságvédelmi pedagógiai tevékenységek 

 

- Információk nyújtása az iskola ifjúságvédelmi tevékenységéről, a 

lehetőségekről, az iskolán kívüli segítő szervezetekről, az ifjúságvédelmi 

szakellátó intézményekről a gyermekeknek, a szülőknek, a pedagógusoknak 

- Folyamatos kapcsolattartás az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal, az 

iskolaorvossal, a könyvtárossal, a szabadidő szervezővel, a diákönkormányzattal, 

külső szervezetekkel, nevelési tanácsadókkal, önkormányzatokkal, állami 

gondoskodást végző otthonokkal, gyermekvédelmi szakellátó intézményekkel 

(Megyei Pedagógiai Intézet, Drogambulancia, Magyar Orvostanhallgatók 

Országos Szövetsége, Gyermekpszichiátria). 

- Kapcsolattartás a családdal, személyes beszélgetések, a szülői támogatás 

megnyerése, fogadóórák, szülőknek szóló tanácsadások, programok szervezése. 

- Feltárás, megszüntetés: a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanuló 

problémáinak felismerése, feltárása, a problémák okainak megkeresése (a családi, 

a tanulási, a szociális gondok megszüntetésének lehetséges pedagógiai módszereit 

külön fejezet tartalmazza), segítségnyújtás (egyéni beszélgetések, családgondozás, 

tanórán kívüli foglalkozások, külső segítők bevonása), krízishelyzetek kezelése 

(mentálhigiénés tanácsadás, iskolaorvos, szakellátó intézmények, gyermekjóléti 

szolgálatok). 

- Prevenció: személyiségfejlesztés, értékközvetítés, közösségfejlesztés, 

beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, a szociális 

hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek.  

 

a) Pedagógiai eljárások:  

Folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések, megfelelő 

szakemberek bevonása, szükség esetén családlátogatás, a család bevonása a probléma 

megoldásába, a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek tanulási 

előmenetelének figyelemmel kísérése, tanulás-módszertani ismeretek nyújtása, speciális 

közösségi foglalkozások (önismereti órák, konfliktuskezelési, szabadidős 

foglakozások). 

 

b) Egészségnevelő tevékenységek: 

Felvilágosító, megelőző munka: a családi életre nevelés, egészségvédő programok, 

egészségügyi szűrővizsgálatok. 
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Kiemelten kezelt témák: a szenvedélybetegségek megelőzése (dohányzás, alkohol, 

drog), fontos feladat az iskolai drogstratégia gyakorlati alkalmazása. 

- Hetente két alkalommal, az ügyeleti idejében kereshetik fel a tanulók 

problémáikkal az iskolában dolgozó egészségfejlesztő-mentálhigiénikus 

kolléganőt 

- Az iskolai könyvtárban korszerű könyvek, CD-k, CD-ROM-ok, videó filmek 

segítik a tájékozódást, felvilágosítást. 

Osztályfőnöki órákra előadókat hívunk, illetve osztálykeretben beszélgetünk a 

felmerülő problémákról. 

Ennek témái:  

 1. évfolyam: fogápolás 

 2. évfolyam: egészséges táplálkozás 

 3. évfolyam: személyi higiéné 

 4. évfolyam: prepubertás - test, lelki változások csoportbontásban) 

 5. évfolyam: egészséges életmód – személyes higiéné, táplálkozás, sportolás, 

környezetvédelem, családi és baráti kapcsolatok minősége  

 6. évfolyam: döntések – helyes és helytelen döntéseink; amiről „én döntök” 

(veszélyes anyagok, dohányzás, alkohol, kábítószer fogyasztás, életmód), mai 

döntések – holnapi következmények 

 7. évfolyam: Változások kora (Hogyan nézek ki? Hogyan látnak mások engem? 

Hogy látom magamat? Baráti kapcsolatok; Barátság vagy szerelem?) 

 8. évfolyam: Értékrendek (felelős vagyok a közvetlen és tágabb környezetemért; 

egészséges életmód – táplálkozás, mozgás, lelki egészség; élettervek)  

 

Kapcsolattartás, kapcsolatok kiépítése 

 

 A veszélyeztetett gyermekek felderítése kiemelten az osztályfőnökök feladata. Az 

osztályfőnök kapcsolatot tart a szülőkkel  (személyesen és telefonon), szükség esetén családot 

látogat. Meghatározó szerepe van a fogadó óráknak és a szülői értekezleteknek. Fontos az 

osztályfőnökök és a szaktanárok kölcsönös folyamatos együttműködése is. 

Szükség esetén az iskola felveszi és tartja a kapcsolatot az illetékes önkormányzatokkal, a 

gyámügyi hatósággal, az állami gondozást végző otthonokkal, a gyermekvédelmi szakellátó 

intézményekkel, a rendőrséggel és a nevelési tanácsadóval. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

 

Az iskola szociális szolgáltatásai 

- Reggeli ügyelet: 7.15 -től 

- Iskolabusz – térítés ellenében 

- Étkezési lehetőség  

- Biztosítjuk a rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatokat, fogorvosi szűrést, 

védőnői ellenőrzést 

- Iskolánkban is részesülnek az OM által biztosított tankönyvsegélyben - az iskola 

forrásaival kiegészítve - a tanulók 
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Felzárkóztató tevékenységek 

- Korrepetálás 

- Tanórai differenciálás 

- Tanulószoba 

- Tanulópárok kialakítása 

- Szükség esetén fejlesztő pedagógiai foglalkozások 

 

5.8 Az iskolai beszámoltatás, ismeretek számonkérésének követelményei, 

formái 

 

5.8.1 Értékelés elvei: 

- személyre szóló legyen 

- ösztönző hatású legyen 

- nem lehet megtorló, fegyelmező jellegű 

- a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges aránya biztosított legyen 

- folyamatos legyen 

- kiszámítható legyen 

- legyen tárgyszerű 

- megfelelő légkörben történjék (minimális stressz mellett) 

- a szaktárgyi tudás és a magatartás összevonását kerülje. 

 

 Ahhoz, hogy ezek az alapelvek megvalósulhassanak, világosan megfogalmazzuk és a 

tanévek elején a tanulók tudomására hozzuk az egyes tantárgyak követelményeit és a 

neveltségi szint tartalmi jegyeit életkorhoz kötötten. Az egységes követelményrendszert 

minden tanár köteles betartani. 

 Az iskolakezdés szakaszában a tanulói készségek megalapozása mellett, a keresztyén 

értékek megismertetése az egyik legfontosabb funkciója iskolánknak. Fontos, hogy 

hozzásegítsük a gyerekeket a saját értékeik, adottságaik, képességeik felismeréséhez. Reális 

önismeretre, önbizalomra, feladattudatra neveljünk, s mindehhez szeretetteljes légkört 

biztosítsunk. 

 A kezdő szakaszban értékeljük a tanulók önmagukhoz mért fejlődését, az ismeretek 

elsajátítását, a képességek minőségi, mennyiségi gyarapodását, valamint a tanulók 

magatartásának, viselkedésének fejlődését. 

 A második évfolyam első félévéig szöveges értékeléssel, a második évfolyam második 

félévétől érdemjeggyel értékeljük a tanulók előrehaladását. 

Félévkor és év végén az osztálynaplóban lezárt eredményeket a tájékoztató füzetben, a 

bizonyítványban és az anyakönyvben is rögzíteni kell az alábbiak szerint:  

 jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 
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5.8.2 Az értékelés formái 

  

Személyes, szóbeli értékelés 

- feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez fűzött indoklás 

- a tanítási órákon folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot, ötletet ad a tanár 

- a szülői értekezletek (tanévenként-2) 

- a magatartás és szorgalom elbírálása (osztálymunka a tanulók bevonásával) 

- a naplók, ellenőrzők egyeztetése (min. kéthavonta) 

- a félévi és év végi osztályzatok, érdemjegyek megállapításakor 

- fogadóórákon  

- kiránduláson, színházlátogatáson, stb.; a program, a nap értékelése 

- a tantestület előtt az értekezleteken. Osztályozó értekezlet: résztvevői az osztályban 

nevelő-oktató munkát végző pedagógusok és iskolavezetés; levezető az 

osztályfőnök. Az ifjúságvédelmi felelősnek mindegyik osztályozó értekezleten jelen 

kell lenni. 

- Az osztályközösség munkájának értékelése osztályfőnöki órán történik, az 

értékelésben közreműködik az osztályközösség; levezetője az osztályfőnök. 

 

Írásbeli, szöveges értékelés 

- dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe 

- a dolgozatokhoz írt rövid vélemény 

- külső felkérésre készített vélemények, minősítés (rendőrség, bíróság, 

gyermekvédelem, pályázatok) 

- kívülről történő minősítés (rangsor-felvételi eredmények) 

- versenyek eredménylistája 

- a középiskolák visszajelzése az általános iskola kérésére 

 

Az értékelés nyilvános fórumai 

- háziversenyek, vetélkedők 

- értékelés az egész diákközösség előtt, a nevelőtestület előtt 

- a diákpresbitérium iskolagyűlésein 

- a tanévzáró ünnepélyen értékel az igazgató 

- szakköri produktumok kiállítása, bemutatója 

- értékelés, méltatás a helyi sajtóban, rádióban 

- a kimagasló eredmények iskolai honlapon való megjelenítése 

 

Tartalma Módja Mennyisége 

Egy tananyag 

számonkérése 

 

 

Szóbeli: felelet; előadás; 

referátum; órai munka; 

Írásbeli: projekt; olvasmány 

napló; röpdolgozat;               

fogalmazás 

Korlátlan 

 

 

Korlátlan 

Több tananyag vagy 

részösszefoglalást követő 

dolgozat  

Írásbeli: dolgozat, teszt, 

feladatlap nyílt- és zártvégű 

válaszokkal 

          Korlátlan 
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Egy témakör 

számonkérése 

Írásbeli: témazáró 

              teszt, feladatlap nyílt- 

és zártvégű válaszokkal, 

              fogalmazás, esszé 

Témakörönként egy 

jegy 

Félévi, év végi felmérő 

Írásbeli: nagydolgozat 

              teszt, feladatlap nyílt- 

és zártvégű válaszokkal, 

              fogalmazás, esszé 

Félévente 

Év eleji felmérő Írásbeli Tanév elején egy 

Testnevelés: 

Tanult mozgások 

Képességek mérése 

Órai munka 

Bemutatás 

Mérés  

 

Szükség szerint 

Rajz 

Egy-egy téma bemutatása 

Művészettörténet és 

népművészeti ismeretek 

Órai munka 

Rajzkészítés 

Írásbeli felelet 

Előadás, referátum 

 

Szükség szerint 

 

A tanulónak a félév során a tantárgy heti óraszámának kétszeresénél legalább eggyel 

több jegyet kell adni egyenletesen elosztva. 

 Témazáró, illetve nagydolgozatot a pedagógus köteles legalább egy tanórával 

korábban bejelenteni. Az írásbeli beszámoltatásnál osztályonként naponta két témazáró, 

illetve két nagydolgozatnál több nem lehet, az órai tananyag ellenőrzése korlátlan.  

Ha a témazáró írása előtt a tanuló hosszabb ideig hiányzott egyéni elbírálás és a tanulóval való 

egyeztetés után pótlólag megírandó a dolgozat. Ha csak a dolgozat írását megelőző órán 

hiányzott a tanuló, akkor megírhatja a témazáró dolgozatot.  

Amennyiben a tanuló az előre bejelentett témazáró dolgozatot nem írta meg, köteles 

azt mielőbb pótolni a szaktanárral egyeztetett időpontban. Témazáró dolgozat nem hagyható 

el. A témazáró dolgozat jegyét a naplóban piros színnel rögzítjük és súlyozottan számít. 

A sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő tanulóknál más beszámoltatás, illetve 

hosszabb idő alkalmazható a Nevelési Tanácsadó illetve Szakértői Bizottság véleménye 

alapján. 

 A dolgozatokat 15 munkanapon belül a pedagógusnak ki kell javítania. 

 

 A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

témazárók értékelését a témazárók értékelési útmutatója szerint vagy a következő arányok 

alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

Teljesítmény: Érdemjegy: 

  0 – 39  % elégtelen (1) 

40 – 59 % elégséges (2) 

60 – 74  % közepes (3) 

75 – 89  % jó (4) 

90 - 100 % jeles (5) 
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5.9 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

 

Szóbeli házi feladat: adható valamennyi tantárgyból. A szóbeli otthoni feladatok 

kijelölésénél egyrészt a tananyag megértésére, logikai feldolgozására kell helyezni a 

hangsúlyt, másrészt a nyelvi kommunikáció fejlesztésére az adott téma önálló előadása 

által. Ezen kívül ún. memoritereket, bizonyos tantárgyakból indokolt feladni (irodalom, 

nyelvek)  

Írásbeli házi feladat: adható valamennyi tantárgyból. Az írásbeli feladatok 

kapcsolódjanak az órai elvégzett munkához, az ahhoz kapcsolódó gyakorlati készségek 

fejlesztését szolgálják. Az ún. házi feladatok elkészítése a tanulói kötelességek közé 

tartozik. Ezek elmulasztása szankciókat von maga után. 

 Előzetes munka (kutatás, kiselőadás, kísérlet stb.) adható: valamennyi tantárgyból. 

 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segítjük, számukra szorgalmi feladatot 

javaslunk.  

 Minden pedagógus kötelessége ügyelni arra, hogy a házi feladat ne legyen megterhelő. 

Lehetőleg annyi házi feladatot adjunk, amit le is tudunk ellenőrizni. Feladatunk, hogy a 

differenciálás a házi feladat mennyiségében és minőségében is megmutatkozzon. 

 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok konkrét meghatározása 

minden egyes tantárgy helyi tantervének része, akárcsak azok értékelésének és 

beszámításának módja. 

 

5.10 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, és a matematikát. Célunk 

ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. A kiscsoportok kialakításánál figyelembe 

vesszük a képességeket, így lehetséges lesz, hogy a jobb képességűek több tananyagot is 

elsajátíthassanak, a többieknek meg módjuk lesz a törzsanyag több gyakorlására. 

 

 

Idegen nyelvi csoportbontás: 

Iskolánk évek óta alkalmazza a csoportbontást a nyelvtanulás sikeresebbé tételéért. A 

felső tagozatba lépéskor, a 4. év végén egy egységes teszt megíratásával osztjuk be őket két 

vagy három csoportba a szakmai szempontok alapján. Ezt a tesztet a tantervi tananyag alapján 

állítjuk össze, és az adott 45 perces órakeretben íratjuk meg. A teszten kívül figyelembe 

vesszük még a 4. osztály végén megszerzett érdemjegyet illetve a tanuló órai munkáját is. A 

csoportlétszámokat arányosan osztjuk el. A csoportok átjárhatók. 
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Matematika csoportbontás 

A matematikát évfolyam szinten bontjuk. A bontott évfolyamokon párban tanítunk, 

tehát minden azonos évfolyamra járó tanulónak egyszerre van matematika órája. A bontás 5. 

évfolyamtól van, kivéve, ha az ötödikes osztályfőnök matematika szakos, akkor csak 

hatodiktól bontjuk az évfolyamot. A negyedik évfolyam szülői közösségét tájékoztatjuk a 

matematikai csoportbontásról. Az ötödikes csoportokat a negyedikben matematikát tanítók 

osztják be, ha szükséges kikérhetik a matematika szakos felsős kollégák véleményét.  

Egyik csoportból a másikba átkerülni félévkor és év végén lehetséges.  

A tanulók értékelése 

Az év eleji felmérőt nem osztályozzuk, csupán diagnosztizáló célból értékeljük. 

Minden tanulónak témakörönként legalább egy osztályzattal kell rendelkeznie 

(amennyiben ezt hiányzásai nem teszik lehetetlenné). 

A tanév során egységes témazárókat – és néhány témában egységes felmérőket is – 

állítunk össze, hogy az értékelés a két csoportban egységes legyen. 

Az írásbeli számonkérések – ha azok felmérő vagy témazáró dolgozatok – időpontjáról 

a tanulót megfelelő időben (legalább 3 tanítási órával előbb) tájékoztatni kell. 

A felmérő és témazáró dolgozatok értékelése az alábbi százalékláb-határok alapján 

történik: 

 31%-tól – elégséges 

 56%-tól – közepes 

 76%-tól – jó 

 90%-tól – jeles 

A pedagógusnak lehetősége van arra, hogy témazáró dolgozat íratása helyett az adott 

témakör végén témajegyet adjon; ez a jegy a tanuló – életkorához, a helyi tantervhez, 

képességeihez és szorgalmához mért – írásbeli (dolgozatok) és szóbeli (órai 

megnyilvánulások, feleletek) munkáját, teljesítményét tükrözi. 

Ha a tanuló valamilyen oknál fogva nem tudta az adott időben megírni felmérő vagy 

témazáró dolgozatát, úgy azt – ésszerű időt hagyva a felkészülésre – pótoltatni kell vele. A 

tanév folyamán a tanulónak (amennyiben hiányzásai nem teszik lehetetlenné) minden felmérő 

és témazáró dolgozatot meg kell írnia. 

A felmérő és témazáró dolgozatokon kívül további tetszőleges – kisebb anyagrészt, 

néhány fontosabb ismeretet felölelő – dolgozatok is írathatók; ezen írásbeli felmérők 

százalékláb-határait a pedagógus az adott dolgozat nehézségi szintjéhez mérten szabadon 

alakíthatja ki. 

 

5.11 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

 

Minden tanévben ősszel és tavasszal számszerűen és értékelhető formában számot adunk 

tanulóink fizikai állapotáról. 

Iskolánkban a HUNGAROFIT módszert, tesztrendszert használjuk, amely egyszerű vizsgálati 

módszer a fizikai fittség mérésére. 
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A felmérés menete : 

 alap állóképesség mérése: cooper teszt 

 dinamikus ugróerő mérése: helyből távolugrás 

 a vállöv és karizmok erő és – állóképességének mérése: fekvőtámaszban 

karhajlítás és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (maximum négy perc) 

 a csípőhajlító és hasizom erő és – állóképességének mérése: hanyattfekvésből 

felülés és visszaereszkedés folyamatosan, kifáradásig (maximum négy perc) 

 a hátizmok erő és – állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és 

leengedés folyamatosan, kifáradásig (maximum négy perc) 

 

Felmérés értékelése 

Mennyiségi mutatókkal, pontértékelés alapján, szóbeli és írásbeli formában történik. 

 

Az általános fizikai teherbíró képesség minősítése 

 

Igen gyenge 

0-20,5 pont 

Gyenge fizikai állapota miatt, mindennapi tevékenységének 

maradéktalan elvégzése legtöbb esetben olyan fizikai és szellemi 

megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi 

magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, 

közérzetének – átmeneti – javításához igen gyakran különféle élénkítő 

szerek, esetenkénti gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a 

gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések, 

könnyebb megbetegedések leküzdése már igen gyakran komoly feladat 

elé állítják. 

Gyenge 

21-40,5 pont 

Az egésznapi tevékenységtől még gyakran fárad el annyira, hogy nem 

tudja kipihenni magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor 

fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát. 

Kifogásolható 

41-60,5 pont 

A rendszeres mindennapi tevékenységtől ugyan már ritkán fárad el, de a 

váratlan többletmunka még erősen igénybe veszi. 

Közepes 

61-80,5 pont 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy egészséges maradjon, 

azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeresen, 

heti 2-3 óra testedzéssel a továbbiakban törekedjen arra egészsége 

megőrzése érdekében, hogy legalább ezt a szintet megtartsa. 

Jó 

81-100,5 pont 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen 

sportágban alacsonyabb szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten 

rendszeresen edzenek, versenyeznek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, 

hogy élsportoló szeretne lenni, legjobb, ha minél előbb hozzákezd az 

alapvető kondicionális képességeinek magasabb szintre juttatásához. 

 

Kiváló 

101-120,5 

Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan 

is olyan jól terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár 

élsportoló is lehet. 

Extra 

121-140 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai 

teherbíró képessége területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan 

terhelhető. Az eddigi vizsgálataink szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy 
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alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban, olyan rendszeres, magas 

szintű sportági specifikus edzés elvégzésére, hogy – nagyobb 

formaingadozás nélkül – nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt érjen 

el. 

 

5.12 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

5.12.1.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

 

 Az egészség, mint érték a jövő generációjának vonatkozásában kiemelt helyet foglal el a 

különböző korok intézményes oktatásában. Az egészségnevelés olyan komplex tevékenység, 

amely indirekt és direkt módszereket alkalmaz. Jellemzője, hogy kiterjed a szocializáció 

minden szintjére. Célja, hogy az egészség kulturális szintemelésével, az életmód formálásával 

elősegítse egyrészt az egészség kialakítását, megtartását, a betegségek megelőzését, másrészt, 

hogy a betegek egészségi állapota mielőbb helyreálljon. Az egészségnevelő célja, hogy a 

tanulók megtanulják kontrollálni saját egészségüket. Ennek teljesítéséhez – iskolánk 

szellemiségéből adódóan – alapvető fontosságú az ítéletektől mentes, partneri viszony 

kialakítása, melynek alapja a kölcsönösség, a bizalom és a nyíltság. A hangsúly azon van, 

hogy a tanuló személyiségét belülről vezérelve erősítsük meg, ne pedig külső „kényszer” 

hatására cselekedjen egészsége érdekében. Ennek megvalósítását dinamikus, interaktív, a 

tanulók részvételére és aktivitására építő egészségnevelő folyamatban képzeljük el.  

 Mottó: „Az egészség érték!” 

 

5.12.1.2 Célok, alapelvek: 

 

 Kiemelt jelentőségű a testi-lelki egészségfejlesztés, az egészséges táplálkozás, a 

mindennapi testedzés, a szabadidő hasznos eltöltése.  

Életvezetési képességek fejlesztése. 

A tanulók legyenek toleránsak az eltérő életmódok, szokások iránt, becsüljék az emberi élet és 

természet értékeit. 

 

5.12.1.3 Feladatok: 

 

 Az iskola személyi és tárgyi környezetével segíti azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakítását, amelyek a tanuló egészségi állapotát javítják. 

Segíti a gyermekeket a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Felkészíti tanulóinkat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek 

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, 

konfliktusokat megoldani.  

 Megismerteti a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és közlekedés – 

leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módját. 
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Támogatást nyújt a tanulóknak a káros függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkohol 

és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakításának megelőzésében. 

 Fejleszti a beteg, sérült és fogyatékos embertársaik iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást.  

Olyan tanulási környezetet biztosít, amely kialakítja tanulóinkban az alapvető erkölcsi, etikai 

normák iránti fogékonyságot. 

Személyiségfejlesztés terén pozitív énkép kialakítására, az erőszakmentes konfliktuskezelésre 

törekszik. 

Kiemelt szerepet szán a testnevelésnek, a mozgás különböző formáinak, tömegsportnak. 

Kiterjed a mentálhigiénés nevelésre is. 

 

5.12.1.4 Az egészségnevelési program kulcselemei: 

 

Pedagógusok számára: 

- az egészségnevelésre elkötelezett tantestület; 

- az e feladatra felkészített pedagógusok; 

- a korszerű pedagógiai munka; 

- a kapcsolatok ereje; 

- a személyes kompetenciák fejlődésének segítése; 

- az egészségvédő képességek kialakításának segítése; 

A szülők bevonása, aktív részvétele a programban. 

 

Tanulók számára: 

- Testi jellemzők: testkultúra 

 egészséges táplálkozás 

           mentálhigiénia 

 testmozgás 

- Lelki jellemzők: önismeret 

         tehertűrés 

 konfliktus és problémakezelés 

- Környezeti tényezők:  személyes biztonság 

 az élet tisztelete, az életminőség 

 

5.12.1.5 Az egészségnevelés területei: 

- mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

- táplálkozási szokások kialakítása az egészségünk érdekében, 

- öltözködés, 

- higiénia, tisztálkodás, 

- ésszerű napirend kialakítása 

- egészségkárosító szenvedélyek (cigaretta, alkohol, drog) megelőzése, 

- szűrővizsgálatok (gerincvizsgálat, szemészet, fogászat…), 

- felvilágosítás a szervezet működéséről, 

- kapcsolattartás a védőnővel. 
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5.12.1.6 Egészségnevelés színterei: 

- tanórák (tantárgyakba beépített egészségnevelés, osztályfőnöki, testnevelés, 

biológia óra, 

- gyógytestnevelés (iskolaorvosi besorolás alapján), 

- saját orvosi rendelőnk heti két alkalommal való rendelési idővel, sorozatos 

szűrésekkel, 

- példamutató iskolai hatás, 

- termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása,  

- a pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

- ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, 

reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 

- az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend 

összeállításában való részvétel, 

- az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása, 

- tematikus napok: egészség-nap, sportnap, 

- osztálykirándulások, 

- szakkörök, 

- különböző táboraink (sí-, nyelvi-, kórus-tábor, stb.), 

- előadások, kiállítások, 

- túrák. 

 

5.12.1.7 Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők 

- Belső: pedagógus, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos és védőnő, 

élelmezés vezető és büfés  

- Külső: Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szervezetek, nevelési tanácsadó, 

szakrendelők. 

A gyermekek egészségnevelését a családra építve az intézményen belül és kívül az egészséges 

életmód 12 pontjában érdemes alkalmazni, kiegészítve a nagyon fontos érzelmi neveléssel, 

melynek során a gyerekek átélik a ”képes vagyok”, „értékes vagyok” érzést! 

 

5.12.1.8 Az egészségmegőrzés pontjai: 

 

1. Egészséges táplálkozás 

 Az energia bevitelnek és az energia felhasználásnak egyensúlyban kell lennie. Fontos, 

hogy nemcsak azt kell megenni, amit szeretünk, hanem azt is, ami hasznos, értékes 

szervezetünk számára. Szintén lényeges szempont a rendszeresség. Emellett főként 

a lányoknál kamaszkorban éppen az elhízástól való félelem miatt kóros soványságot 

okozó magatartásforma jelenhet meg.  

2. Több mozgás 

 A kisgyermek szaladgál, a kisiskolás fut, kirándul, az iskolás beül a képernyő elé, és 

ott nézi, mások hogyan sportolnak. A mai gyermekek több mint 40 %-a elhízott 

vagy túlsúlyos. A fiatalokat vigyük ki a szabadba, s tegyük kívánatossá számukra a 

különböző programokat! 
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3. Stressztűrés, stresszkezelés 

 Meg kell tanulni alkalmazkodni a stresszhez. Stressz nélkül nincs élet, de számos 

olyan módszer létezik, amellyel a káros stresszhatásokat kiszűrhetjük életünkből. 

Ebben is jelentős szerepe van a példamutatásnak. 

4. Balesetmegelőzés 

 A balesetek többnyire elkerülhetők. Különösen a serdülő fiúk veszélyeztetettek, mert 

keresik a veszélyt, nincs félelemérzetük, unatkoznak, és felelősségérzetük 

kialakulatlan.  

5. Dohányzás tilalma 

 A dohányzás életet rövidít. Különösen veszélyeztetettek a serdülők. Ők azt hiszik, 

hogy ettől lesznek felnőttek, sokszor nem tudnak nemet mondani. A kortársoktatást 

tekintjük a legjobb módszernek. A gyermekek jobban hisznek a hasonló korú 

gyermeknek, mint a tanárnak, egészségügyi dolgozónak vagy esetleg a szülőnek. 

6. Alkoholfogyasztás tilalma 

 Meg kell értetni a serdülőkkel, hogy nem az alkohol hatására lesznek felnőttek. Meg 

kell őket tanítani ésszerűen nemet mondani. 

7. Drogtagadás 

 A drog életet ront és rövidít. Lehetőleg el kell kerülni, s segíteni kell azoknak, akik a 

leszokás nehézségeivel küszködnek.  

8. Időben orvoshoz fordulás 

 Azt kell tudatosítani, ha a bajt időben felismerik, könnyebb a segítség és gyorsabb a 

gyógyulás. 

9. Együttműködés az egészségüggyel  

 Az egyén együttműködése nélkül az érte dolgozó egészségügy nem lehet hatásos, 

hiszen a legfontosabb gyógytényező saját maga.  

10. Környezettisztelet 

 Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! A Földet nem a szüleinktől, 

nagyszüleinktől örököltük, hanem a gyermekeinktől, unokáinktól kaptuk kölcsön. 

11. Személyi higiénia 

 Leginkább a serdülőkre kell figyelni, ők azok, akik az igénytelenséggel akarnak 

mások lenni, ezzel akarnak kitűnni az átlagemberek köréből, vagy önállóságuknak, 

lázadásuknak ”hangot adni”. Az egyik legkönnyebb területe a tagadás 

kifejezésének.  

12. Szexuális nevelés  

Az önismeret és a tartalmas kapcsolatok hiánya változó társadalmunkban amúgy is 

változáson keresztül menő korosztályát, a tizenéveseket kiszolgáltatottabbá teszi 

azoknak a viselkedésformáknak, amelyek elsősorban önveszélyesek. 

(Promiszkuitás, SzTB, AIDS, abortusz) Célunk, hogy érvekkel szolgáljunk a 

fiataloknak arra, hogy miért érdemes várni a szexszel, miért és hogyan érdemes 

partnerkapcsolatot kialakítani, miért és hogyan mondjanak nemet a környezeti 

nyomásra. A diákok felkészüljenek a felnőttkorra, a házasságra és a családi életre 

azáltal, hogy megerősödnek az erkölcsi alapjaik, az értékrendszerük és a 

jellemfejlődésük. 
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5.12.2 Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

A környezeti nevelés alapelve: a teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és 

megőrzése. 

Környezetnevelési programjaink: 

- tanulmányutak osztálykiránduláson  

- komplex tanulmányi nap az általános iskolában 

- tanulmányi versenyekre (országos és református) felkészítés 

- az egészséges életmódra nevelésben orvos egyetemisták részvétele 

- jeles napok alkalmából közös megemlékezések, akciók 

- érdeklődő diákoknak zoológus-foglalkozás alkalmanként 

 

 Pécs belvárosa a Világörökség része. Minden évfolyam évente egyszer ellátogat ide, 

hogy megismerkedhessenek ezekkel a kiemelkedő jelentőségű emlékekkel.  

 A komplex tanulmányi nap keretében az általános iskola alsó tagozatosai évente más-

más szempont szerint járják be a várost, és ismerik meg lakhelyük nevezetességeit. 

 Komplex tanulmányi nap keretében az általános iskola felsős tanulói megismerkednek 

Dél-Dunántúl néhány régiójának (Ormányság; Kaposvár és a Zselicség; Dél-Baranya - Siklós, 

Villány, Mohács; Völgység és Szekszárdi dombság) természeti és épített környezetével, 

tárgyi- szellemi néprajzával, kulturális örökségeivel, hagyományaival. Mindezek során 

erősödik tanulóinkban az a felismerés, hogy büszkék lehetünk értékeinkre, hogy ezek 

megóvása, védelme mindannyiunk közös feladata. 

 

5.12.2.1 Erőforrások 

Belső erőforrásaink: 

Iskolavezetőség: Értékeli a környezeti nevelési programokat, anyagi forrásokat teremt, 

és aktívan részt vesz a programokban. 

Tanárok: Kidolgozzák, és a tantárgyakba beépítve tanítják a környezeti nevelési 

programban levő tartalmakat. 

Osztályfőnöki közösség: Évfolyamokra lebontva foglalkozik a programmal. Pl.: 

aktualitások azonnali megbeszélése 

Diákönkormányzat: Lehetőségük van a környezeti nevelésben való aktív részvételre. 

Kémiatanár: Gondoskodik a vegyszerek szakszerű elhelyezéséről, szelektív gyűjtéséről. 

Segíti a labor, és terepmunkát. 

Adminisztratív dolgozók: Részt vállalnak a szelektív hulladékgyűjtésben, 

takarékosságban. 

Technikai dolgozók: Az iskola parkjának karbantartásában tevékenykednek. 

Diákok: A tervezett éves programban sokoldalúan vesznek részt (hallgatók, tevékenyek, 

önálló kutatások és kezdeményezések) 

Szülők: Anyagi támogatás, külső erőforrások felkutatásában segítenek. A programokban 

való aktív részvétel is előfordul pl. az iskola udvarának éves rendben tartásában és a 

parkosításban segítenek. 
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Külső erőforrásaink: 

Más közoktatási és református intézményekkel való kapcsolat: nyílt napok, kiállítások 

látogatása. 

Anyagi forrást biztosító kapcsolatok: Iskolafenntartó, országos pályázatok, helyi és 

regionális pályázatok, vállalkozó szülők és alkalmi szponzorok. 

Könyvtár: segédanyagokat biztosít. 

ÁNTSZ: rendszeres laborellenőrzéssel biztosítja a veszélyes anyagok helyes tárolásának 

az ellenőrzését, valamint az iskola minden részletére kiterjedő vizsgálatokat végez el. 

BIOKOM: Fizet a szelektíven gyűjtött hulladékért. (papír, műanyag, elem) 

Pécsi Vízmű: Vízmű totó 

Duna-Dráva Nemzeti Park versenyein és programjain rendszeresen részt vesznek 

iskolánk tanulói. 

Magyar Madártani Szövetség: tagok vagyunk, információs anyagokat kapunk. 

 

Tárgyi erőforrásaink: 

Szaktantermek, labor, kísérleti eszközök megléte, bár szűkös a felszereltség. A további 

évek feladata ezt bővíteni. 

Ismerethordozók: szakkönyvek, internet, multimédiás anyagok, folyóiratok megléte 

biztosított. 

Audiovizuális eszközök: diavetítő, videomagnó, írásvetítő és pályázaton nyert projektor 

a birtokunkban van. 

 

5.12.2.2 Feladataink, céljaink: 

 

 Iskolánk feladatának tekinti, hogy diákjaink lássák a Föld egészének állapotát (láss 

globálisan) és cselekedjenek ennek megfelelően a helyi térségekben (lokálisan). 

Céljaink: 

- az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és őrzése, beleértve 

az összes élettelent és létezőt, így az embert is annak kultúrájával együtt 

- a bioszféra és a biológiai diverzitás megőrzése 

- az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

- rendszerszemléletre nevelés 

- a fenntartható fejlődés gondolatára való nevelés és gyakorlat kialakítása 

- globális és lokális szemléletmód kialakítása 

- környezetetika fejlesztése 

- tapasztalatokon alapuló környezeti nevelés 

- környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának elősegítése 

- az életminőség fogyasztáson túlmutató alkotóinak keresése 

- problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése 

- kulcskompetenciák fejlesztése 

- szociális képességek fejlesztése (diakónia) 

 

A környezeti nevelés színterei:  

- kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés: tantárgyakba, 

osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés 
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- példamutató iskolai környezet:  

- tantermek, folyosók, udvar 

- anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés pedagógusok, 

dolgozók példamutatása 

- szelektív hulladékgyűjtés 

- szakkörök 

- iskolán kívüli környezet (múzeum, állatkert, terep, kirándulások, Molvány, 

gyülekezetek) 

 

Tanórai keretek: 

 Minden tantárgy tanításához a tanárok kidolgozzák a helyi tanterv, illetve a tanmenetek 

mélységében a környezeti nevelési tartalmakat. Ez a dokumentáció a tanmenetek leadásakor 

kerül ellenőrzésre. 

 

A tantárgyak lehetőségei: 

magyar nyelv és irodalom:  

- a tanulók ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelvet 

- ismerjék meg az Ormánság értékeit bemutató alkotásokat 

- legyenek képesek irodalmi szövegek alapján 

problémafelvetésekre, véleményalkotásra 

- erősödjön erkölcsi és esztétikai érzékenységük 

- sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit 

 

történelem: 

- a tanulók értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi 

tevékenységek által alakult át a természet 

- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a 

gazdálkodások az életmódra, a közösségi normák átalakulására 

- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket 

- értsék meg az egész világot érintő globális problémákat 

 

idegen nyelv: 

- ismerjék meg a nyelv segítségével más országok problémáit 

- tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit 

- ismerjék a globális környezetvédelemmel foglalkozó 

szervezeteket 

 

matematika: 

- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni 

- a logikus gondolkodás, a szintetizáló és lényegkiemelő képesség 

fejlődjön 

- a tanulók legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek 

értelmezésére, elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával 

- legyenek képesek reális becslésekre 
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fizika: 

- a tanulók váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára 

- ismerjék fel az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat 

- ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat 

 

kémia: 

- a tanulók rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges 

ismeretekkel 

- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására 

- ismerjék meg a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, 

törekedjenek ezen anyagon használatának csökkentésére 

- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az 

eredmények vizsgálatára 

 

földrajz: 

- a tanulók szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a 

közvetlen élő és élettelen környezetükről 

- értékeljék a környezetben lezajló változásokat 

- értsék, hogy a népek eltérő gazdasági és természeti körülményei 

hogyan módosítják hagyományaikat, világszemléletüket 

- alaposan értékeljék a globalizáció előnyeit, hátrányait 

- értsék, hogy a felgyorsult fogyasztás a Föld erőforrásainak 

kimerüléséhez vezet 

- alakuljon ki igény az anyaföld cselekvő felfedezésére 

 

biológia:  

- ismerjék meg a globális környezeti problémákat, és azok 

megelőzési illetve mérséklési lehetőségeit 

- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési 

jellemzőit 

- legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét illetően 

(Borhidi Attila: Gaia új ruhája) 

- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 

- legyenek képesek az egészségügyi problémák mérséklésére és 

megelőzésére 

- alakuljon ki ökológiai szemléletmód 

- ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében 

 

ének-zene:  

- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait 

- vegyék észre a zene közösségteremtő szerepét 

- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést és tudjanak ellene 

védekezni    

 

rajz és vizuális kultúra: 

- ismerjék meg a természet formagazdaságát, sokszínűségét 
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- tudjanak példákat a népi építészet hazai és helyi előfordulásaira 

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát 

- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, tartalom és forma 

összefüggését 

- tudjanak példákat a környezetvédelmi szempontok szerinti 

formatervezésre 

 

hit és erkölcstan:  

- az Isten és az egyház iránti pozitív attitűd megteremtése 

- Isten iránti szívbéli bizalom fejlesztése 

- hitre nevelés, ahol az ember harmóniában tud és mer élni 

Istennel, önmagával és a körülötte lévő világgal. Ez a harmonikus lét 

áthatja az egyén mindennapjait 

- a hitre nevelés igazi emberré, krisztusi emberré nevelés 

- a Szentírás alapján való gondolkodásmódra nevelés 

- a diák találja meg saját identitását, helyét, célját és lehetőségeit a 

teremtett világban és a társadalomban 

- értsék meg a tanulók, az ember és a természet egységének 

megbontását a bűneseten keresztül 

- lássák, hogy milyen módon alakult ki az ember természetfeletti 

uralomra jutása 

- érzékeljék a mai társadalmak manipulált fogyasztását 

- legyenek képesek a jézusi értékrend szerint úgy élni, hogy a 

lehető legkevesebb károsodást okozzák 

- tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni 

- utódaiknak megfelelő életteret hagyjanak 

- alakuljon ki az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi 

hasznosságuk fokától függetlenül a teremtettség révén értéket 

képviselnek 

 

informatika:  

- legyenek képesek az Interneten információkat keresni 

 

testnevelés:  

- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozáson keresztül, 

hogy a környezetszennyezés az egészségre káros 

- alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására 

 

A nem hagyományos tanórai formák: 

 

- Az alsó tagozat 4 tanéve alatt legalább egy alkalommal egy hetes erdei 

iskolában való részvétel. 

- Az általános iskolában az évente megrendezésre kerülő Komplex tanulmányi 

nap. 
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- Folyamatos szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása igen komoly terv, részben 

valósult csak meg. 

- Folyamatos elem és kupakgyűjtés, évente 2 alkalommal papírgyűjtés. 

- Osztálykirándulásokon természeti értékek felkeresése. 

- Duna –Dráva Nemzeti Park valamint a Vízmű által szervezett programokon és 

tanulmányi versenyeken való részvétel. 

- Rajz és fotópályázatokon való részvétel. 

 

Célunk a környezeti nevelés élmény és tevékenység alapú megközelítése. 

 

Alkalmazott módszerek: 

- memóriajátékok 

- szituációs játékok 

- modellezés 

- kérdőíves felmérés 

- direkt riportok 

- tréningek 

- egyszerű megfigyelések 

- célzott megfigyelések, mérések 

- rekonstrukciós munkák 

- műalkotások, rajz, film  

 

 Taneszközök 

- Varga Zoltán: Állatismeret 

- Seregélyes: Növényismeret 

- turistatérképek 

- szakmai-módszertani kiadványok (ld.: könyvtári nyilvántartás) 

- multimédiás segédanyagok, segédfilmek 

- mikroszkópok, videokamera 

- diafilmek, fotósorozatok, faliképek, plakátok 

 

5.13 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei  

 

5.13.1 A magatartás értékelésének elvei 

 

Tevékenységi napló 

A magatartási bejegyzésekhez, a havonkénti magatartás jegyek megállapításához vezetik a 

pedagógusok.  

 

A tanulói magatartás minősítésének feltételei 

Tevékenységi naplót a magatartási bejegyzésekhez, a havonkénti magatartás jegyek 

megállapításához vezetik a pedagógusok.  
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Példás (5) magatartású az a tanuló, aki: 

o felelősségérzettel van az iskola közössége iránt;  

o megtartja a Házirendet, és feladatkörében arra is törekszik, hogy iskolatársai is 

megtartsák azt; 

o önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért, s ezt megbízhatóan 

teljesíti;  

o emberi kapcsolataiban őszinte, művelt fiatalhoz illő hangot használ; tanáraival, 

a felnőttekkel szemben udvarias, megfelelő hangnemben tisztelettudóan beszél, 

viselkedik 

o társait segíti, a kisebbeket védi 

o vigyáz természetes környezetére, az iskola tulajdonára, erre másokat is 

figyelmeztet 

o önnevelésre, önfegyelemre törekszik; példamutatóan viselkedik 

o nem részesült fegyelmi intézkedésben vagy büntetésben;  

o nincs igazolatlan mulasztása. 

o rendszeresen jár templomba. 

Jó (4) magatartású az a tanuló, aki: 

o az előbbi szempontok egyikének-másikénak nem felel meg kifogástalanul, de 

egy szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb intézkedésben nem 

részesült; 

o tanáraival, az idősebbekkel, szüleivel, társaival szemben udvarias, tisztelettudó, 

általában figyelmes, hangneme megfelelő 

o nincs igazolatlan órája 

o legfeljebb egy osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetése van 

Változó (3) magatartású az a tanuló, aki: 

o az előbbiek ellen ismételten kisebb mértékben, vagy egy alkalommal 

súlyosabban vétett; 

o feladatai elvégzésében pontatlan 

o könnyen befolyásolható negatív irányban 

o tanáraival, a felnőttekkel szemben időnként udvariatlan, figyelmetlen 

o véleménye elhamarkodott, gyakran nem megfelelő a hangneme 

o közösségi munkát csak időnként, hangulatának megfelelően végez 

o írásbeli osztályfőnöki rovónál súlyosabb büntetésben nem részesült; 

o ha van igazolatlan órája 

Rossz (2) magatartású az a tanuló, aki: 

o az iskolai házirendet durván megsérti 

o társaival, tanáraival, szüleivel szemben tanúsított viselkedése durva, sértő 

o igazgatói szintű fegyelmi büntetésben részesült; 

o 4 vagy több igazolatlan órát halmozott fel;  

Ha a tanuló magatartásában a félévi értékelés után jelentős javulás tapasztalható az év végi 

minősítésnél ezt figyelembe kell venni, de fegyelmi intézkedés vagy igazolatlan óra esetén a 

magatartás példásnak nem minősíthető. 
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5.13.2 A tanulói szorgalom minősítésének feltételei 

 

Példás (5) szorgalmú az a tanuló, aki a következő szempontok többségének megfelel: 

o kötelességeit pontosan teljesíti; írásbeli feladatait mindig elkészíti;  

o indokolt készületlenségét időben jelenti;  

o hiányait mulasztás esetén, rövid időn belül pótolja;  

o az órákra képességeinek megfelelően és megbízhatóan készül, önálló 

ismeretszerzésre törekszik 

o Rendben tartja, és mindig elhozza az órákra a felszerelését, könyvei, füzetei 

tiszták. Igényes munkája külalakjára 

o Képességeihez képest kiemelkedően teljesít. 

Jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o Az előbbiek egyikének-másikának nem felel meg kifogástalanul. 

o Tanulmányi kötelességét teljesíti, általában felkészül az órákra, házi feladatait 

elvégzi, 

o érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül, 

o tanszereit, felszerelését rendben tartja, de órai felszerelése néha hiányos, 

o ügyel írásbeli munkájára. 

o képességeinek megfelelően teljesít. 

Változó (3) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o Az előbbiekben többször kismértékben vagy az előbbiek egyikében 

súlyosabban elmarasztalható. 

o tanulmányi munkában való részvétele ingadozó (időnként dolgozik, máskor 

figyelmetlen) 

o feladatait csak ösztönzésre, ráhatással végzi el 

o házi feladatait nem készíti el rendszeresen 

o Aki képességei alatt teljesít. 

Hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o Az előbbiek közül több feltétel szerint súlyosan és ismételten elmarasztalható. 

o Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, nem végzi el feladatait, 

o kérésre, szülői utasításra sem tanul, munkáját nem végzi el, 

o figyelme szétszórt, a tanulás iránt érdektelen, 

o valamelyik tárgyból tanulmányi eredménye elégtelen.  

5.13.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Iskolánk diákjai kiváló tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért a következő 

elismerésben részesülhetnek: 

A hétkezdő áhítatok alkalmával hirdetjük az elmúlt hét kiemelkedő eseményeit.  

a) A szaktárgyban, osztályközösségben végzett átlagon felüli jó munkáért 

szaktanári, osztályfőnöki elismerés adható, amit a pedagógus a tevékenységi naplóban 

rögzít. 

b) Az iskolában elismerésként a következő írásbeli dicséretek adhatók: 

o szaktanári dicséret szaktárgyi, szakköri munkáért, 

o osztályfőnöki dicséret 

 a tevékenységi napló 3-5 bejegyzése után. 
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 megyei versenyek 1-3. helyezettjének, 

 sport-/ zenei és egyéb versenyek megyei 1. helyezettjének 

o igazgatói dicséret 

 három osztályfőnöki dicséret után,  

 az országos versenyeken az első tíz közé jutásért. 

 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók ballagáskor, illetve a tanév végén 

jutalmazhatók. 

o Ha a tanuló kitűnő bizonyítványa mellett a tantárgyak legalább 50%-ból dicséretet 

szerez és magatartása legalább jó, tanév végén az osztályban tanító tanárok 

közösségétől általános nevelőtestületi dicséretben részesülhet. 

o Könyvjutalom jár: kitűnő tanulmányi eredményért, legalább jó (4) magatartási jegy 

mellett, 

o Oklevél jár: 

 az osztály közösségében végzett folyamatos munkáért vagy kiemelkedő 

szervezési tevékenységért legalább jó (4) magatartási jegy mellett 

 művészeti és sporttevékenységért. 

 Jeles (4,75) tanulmányi eredményért, legalább jó (4) magatartási jegy 

mellett  

o “Bibliai szövegismeret”-ért kupa 

A 2006-07-es tanévben a hittanos munkaközösség célul tűzte ki, hogy tanulóink 

rendszeres Szentírás-olvasókká váljanak, valamint, hogy gyermekeink hosszabb 

bibliai idézeteket tanuljanak meg, amelyek az életük során útmutatójuk lehet. 

Minden hónapban egy-egy rövidebb szakasz megtanulása a feladat, melyet, ha 

minden hónapban teljesítenek, tanévvégén egy kupával jutalmazunk. 

o „Legek díja” 

Iskolánk 2004/2005-ös tanévben alapította a „LEG”-EK DÍJ-át. Ezt a díjat azok a 

végzős tanulóink kaphatják meg, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak 

tanulmányi- és közösségi-munkájukban, vagy a sport/zene terén. A díjat a tantestület 

ítéli oda a tanulóknak. Következő díjak nyerhetők el: 

Szaktárgyi “LEG”: Az a tanuló kaphatja, aki általános iskolai tanulmányai során az 

adott tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 

o minden évben jeles osztályzatot kapott 

o megyei versenyen 1-5. helyezést 

o országos versenyen méltó képpen képviseli iskolánkat. 

o magatartása legalább jó 

“Legek legje”:Az a tanuló kaphatja, aki példamutató magatartású, több tantárgyból 

is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, valamint az osztály illetve az iskolai közösség 

építésében is részt vállalt (kórus, szereplések). Kiemelkedő teljesítményt nyújt 

esetleg nem kimondottan az iskolai tananyaghoz kapcsolódva pl.: kiemelkedő sport, 

zenei eredmény. 

“Legjobb közösségi ember”: Az a tanuló részesülhet ebben a díjban aki az iskolai és 

osztályközösség építésében élenjár, magatartása példamutató (a 8 év alatt a 

magatartás jegyeinek átlaga legalább 4,5) valamint tanulmányi eredménye legalább 

jó (4,0) átlagú. 
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“Jó tanuló, jó sportoló”: Az a tanuló kaphatja meg, akinek a tanulmányi eredménye 

végig legalább jeles rendű volt és kimagasló teljesítményt nyújt valamelyik 

sportágban (megyei, országos szintű eredmények.)  

 

○ Református értelmiségért díj:  

A Pécs-Belvárosi Református Egyházközség „Református értelmiségért” díjat 

alapított iskolánk kiemelkedő tanulmányi eredményt elért református diákjai 

számára. A díjat minden évben a végzős nyolcadik osztályok egy-egy diákja 

kaphatja meg, az, aki több éven keresztül kiemelkedő tanulmányi- és közösségi 

munkát végzett és hitélete példamutató. A díjra az osztályfőnök és a tantestület 

ajánlására a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség presbitériuma ítéli oda. A díj 

átadása a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség egyik vasárnapi istentiszteleti 

alkalmán történik.  

o Pro Schola Reformata 

Dr. Hoppál Péter és Dr. Hoppálné Erdő Judit 2011-ben hozták létre a „Pro Schola 

Reformata – Pécs” alapítványt. Az Alapítvány célja az, hogy segítse és támogassa a 

tehetséges, kimagasló teljesítményt nyújtó diákjainkat. A díjat minden évben a 

végzős nyolcadik osztályok egy diákja kaphatja meg, az, aki több éven keresztül 

kiemelkedő tanulmányi- és közösségi munkát végzett. A díjat az osztályfőnök és a 

tantestület ajánlására az alapítvány kuratóriuma ítéli oda.  

 

5.13.4 Fegyelmező intézkedések:  

 

Az osztályfőnök minden tanév elején ismerteti a tanulókkal, első szülői értekezleten a 

szülőkkel a házirend fegyelmezésre és büntetésre vonatkozó fejezeteit. 

A tanulók fegyelmezetlen viselkedését a pedagógus a tevékenységi naplóba jelzi. A 

fegyelemsértés súlyosságától függően 3-5 beírás után fegyelmező intézkedésben részesül.  

A fegyelmi intézkedéseket és büntetéseket a tanuló ellenőrzőjébe és az osztálynaplóba be kell 

írni. Az ellenőrzőbe való bejegyzést a szülőnek (gondviselőnek) 48 órán belül tudomásul kell 

vennie, és ezt aláírásával kell igazolnia.  

Az igazgató az osztályfőnök javaslata alapján a szülőknek javasolhatja gyermekük más 

iskolába való átíratását, ha a tanuló iskolánk fegyelmi rendjének, lelkület elfogadására írásbeli 

figyelmeztetés ellenére sem törekszik, magatartása veszélyezteti más tanulók és az 

osztályközösség rendjét, az oktatási munka színvonalát.  

5.13.4.1. Fegyelmi vétségek 

o Fegyelmezetlen magatartás. 

o A tanóra zavarása  

o Tanórán enni, inni és rágózni. 

o Mobil telefon, MP3, MP4, bekapcsolva hagyása, használata. 

o A trágár beszéd. 

o Tiszteletlen viselkedés  

o Tanóráról való késés.  

o Tanulótársa testi vagy lelki bántalmazása. 

o Ha az ellenőrző könyv nem áll rendelkezésre. 
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Súlyos fegyelmi vétségek 

 Súlyos fegyelmi vétség elkövetése fegyelmi intézkedést von maga után.  

Súlyos fegyelmi vétség: 

o A lopás. 

o Lelki terror, agresszió,  

o Verekedés  

o Jelentős kárt okozó szándékos rongálás. 

o Az iskola területének engedély nélküli elhagyása tanítási időben. 

o dohányzás 

o szeszesital fogyasztása. 

o Narkotikummal való bármiféle tudatos kapcsolat (annak birtoklása, 

továbbadása, árusítása vagy fogyasztása). 

o Az iskolán kívüli közösségi programokon az osztály vagy csoport engedély 

nélküli elhagyása (az eset súlyosságának figyelembevételével). 

o 10-nél több igazolatlan óra. 

o Hivatalos okirat hamisítása és rongálása (pl. tájékoztató) 

o Az iskola hírnevének rombolása. 

 

5.13.4.2 Fegyelmező intézkedések 

a) Tevékenységi naplóba kap bejegyzést, ha vétett a fegyelem ellen. 

b) Szaktanári figyelmeztetés: a szaktanár a szaktárggyal, szakkörrel 

kapcsolatos fegyelemsértésért adhatja. Két szaktanári figyelmeztető egyenértékű egy 

osztályfőnöki figyelmeztetéssel és a következő fokozatokat vonja maga után 

c) Osztályfőnöki figyelmeztetés:  

o a tevékenységi napló 3-5 beírása után. 

o óráról való szándékos távolmaradásért - 1 igazolatlan óra 

d) Osztályfőnöki intés:  

o a tevékenységi napló 8-10 beírása után 

o 2-3 igazolatlan óráért  

o az iskolában elkövetett szándékos rongálásért, felelős hanyagságért a kártérítés 

kötelezettsége mellett. 

e) Osztályfőnöki megrovás:  

o a tevékenységi napló 13-15 beírása után 

o 4-5 igazolatlan óráért  

f) Igazgatói intés:  

o a tevékenységi napló 18-20 beírása után 

o 5-nél több igazolatlan óráért 

o a súlyosabb rendbontásért 

g) Igazgatói megrovás:  

o a tevékenységi napló 23-25 beírása után 

o 10-nél több igazolatlan óráért 

o igen súlyos fegyelemsértésért 
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5.13.4.3 Fegyelmi büntetések 

A tanuló kötelességeinek vétkes és súlyos megszegésekor fegyelmi eljárás után minden 

esetben írásbeli határozattal lép életbe, az iskola hivatalos levélben is értesíti a szülőt.  

a) Igazgató hozza:  

o Igazgatói megrovás 

o Szigorú megrovás 

o Áthelyezés másik osztályba 

 

b) Iskolánk szellemiségével össze nem egyeztethető magatartás esetén a tantestület 

határozatot hozhat kétharmados többséggel arról, hogy a tanuló iskolát váltson. 

 

Fegyelmi eljárás: 

Ha a tanulók vagy tanuló közösségek megszegik súlyosan vagy rendszeresen az iskola 

Házirendjét, akkor velük szemben fegyelmező illetve büntető intézkedést kell hozni. A 

fegyelmi eljárás lebonyolítása az Oktatási Törvényben leírtak alapján történik.  

 

5.14 A pécsi általános iskola tantárgyi helyi tantervei 

A tantárgyi helyi tanterveket az 2. számú melléklet tartalmazza. (CD melléklet) 
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6. A nagyharsányi általános iskola helyi tanterve 

 

6.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák.  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
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Hon- és népismeret 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. A fennmaradó 10%-ot református tartalommal töltjük meg, 

illetve a tudás elmélyítésére fordítjuk.  

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE VÁLTOZAT 

Magyar nyelv és irodalom A-változat 

Matemetika A-változat 

Fizika A-változat 

Kémia B-változat 

Biológia - egészségtan B-változat 

Ének-zene A-változat 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

- 

Természetismeret - 

Földrajz - 

Vizuális kultúra - 

Hon- és népismeret - 

Informatika - 

Technika, életvitel és gyakorlat B-változat 

Testnevelés és sport - 

 

A fenti óraháló 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben lép életbe. A többi 

évfolyamon kifutó rendszerben az alábbi óraháló érvényes. 

 

 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 

Tanterv típusa N/K N/K N/K N/K N/K N/K N/K N/K 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 4 4 5 5 

Történelem és állampolgári 

ism. 

    2 2 2 2 

Idegen nyelv  1  3 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 

Informatika     1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 2 2     

Természetismeret     2 2   
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Fizika       1 1,5 

Biológia és  egészségnevelés       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1,5 1 1 1 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1   

Testnevelés és sport 3+2 3+2 2,5 3 5 5 2 2 

Osztályfőnöki     0,5    

Tantervi modulok: 

 

-Hon-és népismeret – 

-Hit és Erkölcstan 

 

 

 

 

1 

    

 

0,5 

 

 

1 

  

Kötelező órasz. össz. 22 22 20 22 25 25 25 25,5 

Szabadon tervezhető 

Hit és Erkölcstan 

Áhítat 

Idegen nyelv 

Osztályfőnöki 

Testnevelés 

Egyházi ének 

Technika 

Fizika 

 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 

1 

1,5 

 

0,5 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

2 

1 

 

0,5 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

 

1 

0,5 

 

2 

1 

 

1 

0,5 

 

 

0,5 

 

2 

1 

 

1 

0,5 

 

 

 

         

Mindösszesen: 24 25 25 26 30,5 30,5 30 30 

 

 

 

 

6.2. A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 
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ALSÓ TAGOZAT 
 

TANTÁRGY 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 7 +1 7 6 +1 6 +1 

Idegen nyelv - +2 +2 2 +1 

Matematika 4 +1 4 4 4 +1 

Erkölcstan / Hittan 1 /1 1 /1 1 /1  1 /1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 

Egyházi ének - - - 1 

     

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
Hit- és erkölcstan és az egyházi 

ének tantárgyakkal megnövelt 

óraszám 

26 26 26 29 

 

 

FELSŐ TAGOZAT 
 

 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 4 +1 4 +1 3 +2 4  +1 

Idegen nyelv 3 3 3 3  +1 

Matematika 4 +1 3 +1 3 +1 4  +1 

Erkölcstan / Hittan 1 /1 1 /1  1 /1 1 /1 

Természetismeret 2 2   

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Biológia - egészségtan - - 2 1 

Fizika - - 2 1 

Kémia - - 1 2 

Földrajz - - 1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Informatika - 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 +1 1 - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Egyházi ének 1 - - - 

     

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Hit- és erkölcstan és az egyházi 

ének tantárgyakkal megnövelt 

óraszám 

30 29 32 32 
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Alsó tagozaton a mindennapos testnevelést a heti öt testnevelés órából heti két óra 

műveltségterületi oktatással valósítjuk meg. 

A nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagáról az érintett 

szaktanár minden tanév szeptember 15-ig munkatervet készít, melyben megnevezi az általa 

tartott foglalkozást és meghatározza annak óraszámát. 

 

 

6.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Szem előtt tartjuk, hogy jól tanítható-tanulható, tanulásra ösztönző, esztétikus és lehetőleg 

olcsó legyen. 

Törekszünk arra, hogy intézményünk elveinek, céljainak leginkább megfelelő szellemiségű 

tankönyveket válasszunk. 

Mivel a munkaközösségek jelentik az oktatott tudományok szakmai közösségét, így 

valamennyi használt tankönyv és taneszköz kiválasztása munkaközösségi szervezeti 

keretekben történik. A szaktanár leadja a javaslatát a munkaközösség-vezetőnek, és a döntés 

az egyeztetés után születik meg. Fontos szempont, hogy a tankönyvek, munkafüzetek és 

egyéb segédeszközök az országos tankönyvjegyzék listáján szerepeljenek. 

Az is fontos szempont a tankönyvek kiválasztásánál (az ingyenes tankönyvellátás rendjéből 

következően), hogy lehetőleg hosszú távon tervezhessünk azokkal, hogy a nagyszámú 

könyvtári példányaink minél tovább használhatók legyenek. 

A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának idejét a munkaközösségek éves 

munkatervükben előre meghatározzák, és a tankönyvrendelés határidejéhez tájolják. 

 

Iskolánkban sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása folyik. Számukra a 

sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelően speciális tankönyveket és 

egyéb segédleteket biztosítunk mind a tanórai, mind pedig az egyéni fejlesztési 

foglalkozásokhoz. Ezek kiválasztásának elvei: 

- A jó tankönyv alkalmas a tanulói önálló ismeretszerzésre, megfelel az életkori 

sajátosságoknak.  

-   A tankönyv legyen jól olvasható, áttekinthető és könnyen érthető. 

- A tankönyv tartalmában, információiban, ábravilágában, a feldolgozás mélységében 

igazodjék a fogyatékos tanuló szükségleteihez.  

- A szövegillusztráció szöveggel való kapcsolata és aránya ideális legyen, szolgálja a 

megértést. 

- Az egyes tantárgyak könyvei egymásra épüljenek, a tankönyvekhez munkafüzet is tartozzon. 

- Ne tartalmazzon túl sok tényt, adatot, idegen kifejezéseket, melyek nehezítik a megértést.  

- Legyen alkalmas a tanuló önálló tevékenységének serkentésére. 

- Segítse a differenciált osztálymunka megvalósítását.  

- Differenciált feladatokat tartalmazzon. 
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6.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

1-4. évfolyam 

A célok és feladatok megvalósulása érdekében a pedagógiai folyamatban kiemelten kezeljük a 

tanári példamutatást, mintaadást, valamint az általuk közvetített pozitív érzelmi hatást. 

Alsó tagozaton alapvető célunk a tanulók közösségi beilleszkedésének biztosítása és a 

tanulást elősegítő beállítódások kialakítása.  

 

Az iskolába lépő kisgyermekben óvjuk és továbbfejlesztjük a megismerés, a megértés iránti 

nyitottságot, valamint továbbfejlesztjük és erősítjük a tanulás iránti érdeklődést. 

 

Ügyelünk arra, hogy a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe fokozatosan vezessük át. 

 

Teret adunk a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, ezzel is segítve fejlődését. 

 

Ebben az iskolaszakaszban megalapozzuk a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az 

önállóságot és a reális önértékelést. 

 

Olyan ismereteket és értékeket kívánunk közvetíteni, melyekkel kialakíthatjuk a gyermekben 

a szűkebb és tágabb lakóhelyéhez, környezetéhez való érzelmi kötődését. 

 

A gyermek személyiségének fejlesztése érdekében fontosnak tartjuk a család és az iskola 

szoros együttműködését. 

 

Feladatunknak tekintjük a harmonikus családi minták közvetítését, a családi közösségek 

megbecsülését. 

 

Az egészséges életmód kialakítása érdekében ösztönözni szeretnénk a tanulókat arra, hogy 

legyen igényük a helyes táplálkozásra, mozgásra, valamint tartsák be az alapvető szabályokat 

a testi higiéné vonatkozásában. 

 

Célunk a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység és 

segítő magatartás kialakítása. 

 

Támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, segítjük a tanulási nehézségek 

leküzdésének folyamatát. 

 

A pedagógia munka során törődünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a 

gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, 

fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

 

Egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal fejlesztjük azon 

tanulókat, akiknél ez szükséges. 

 

Tanulóinkban kialakítjuk a környezetkímélő, értékvédő magatartást. Ennek érdekében 

megismertetjük őket a közvetlen és tágabb környezetük értékeivel. 
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A tanítási tartalmak feldolgozása során az alapvető készségek és képességek fejlesztése 

élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, 

kreativitást ösztönző feladatokkal valósítjuk meg. 

 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

Megalapozzuk a tanuló egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 

 

5-8. évfolyam 
 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás alapvető feladata a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az egész életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint 

az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, bővítjük a tanulók 

egyéni tanulási módszereit és szokásait, illetve tudatosítjuk is ezeket. 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

Felső tagozaton egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztésére, 

felelősségtudatuk elmélyítésére és az önálló életre való nevelésre. 

 

Kialakítjuk a felelős állampolgár identitását. 

Tovább mélyítjük a gyermekben a szűkebb és tágabb lakóhelyéhez, környezetéhez való 

érzelmi kötődést.  

 

Elősegítjük a tanuló szellemi fejlődését; tudásának, kompetenciáinak kifejezésre jutását; az 

empátiakészségük alakulását; énképük gazdagodását. 

 

A gyermek személyiségének fejlesztése érdekében fontosnak tartjuk a család és az iskola 

szoros együttműködését. 

 

Feladatunknak tekintjük a harmonikus családi minták közvetítését, a családi közösségek 

megbecsülését, valamint segítséget kívánunk nyújtani a felelős családi életre való 

felkészüléshez. 

 

7-8. évfolyamon átfogó képet nyújtunk a munka világáról, olyan tevékenységeket biztosítva, 

melyek révén tanulóink nagyobb biztonsággal megtalálják hivatásukat, és a számukra 

megfelelő foglalkozást. 

 

Olyan gazdasági és pénzügyi ismereteket kívánunk átadni tanulóinknak, melyek birtokában 

ésszerűen tudják mérlegelni döntéseiket. 

 

Az egészséges életvitel kialakításához gyakorlati jellegű ismeretekkel kívánunk hozzájárulni. 

Az egészséges életmód kialakítása érdekében ösztönözni szeretnénk a tanulókat arra, hogy 

legyen igényük a helyes táplálkozásra, mozgásra, valamint az alapvető szabályok betartására a 

testi higiéné vonatkozásában. 
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Feladatunknak tekintjük, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az 

önállóságra, a betegségek megelőzésére, a veszélyes anyagok és körülmények felismerésére, a 

váratlan helyzetek kezelésére. 

Hangsúlyt fektetünk a prevencióra, a káros szokások kialakulásának megelőzésére. 

 

6.4.1. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása az SNI tanulókra vonatkozóan 

 

Iskolánk Alapító Okiratában foglaltak szerint, beszédfogyatékos, tanulásban akadályozott, és 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő tanulók integrált oktatását vállaltuk fel. 

Tervezéskor, és éves munkánk során 32/2012 (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében 

foglaltakat, a kerettantervi követelményeket, és a NAT által meghatározott feladatokat 

vesszük alapul. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe 

tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb 

funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 

akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek megegyeznek a 

NAT-ban leírtakkal, azonban az egyéni sajátosságokat figyelembe vesszük és ha szükséges, 

élünk a módosítás lehetőségével. 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül 

képessé szeretnénk tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban 

elfoglalható helyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra.  

Kialakítjuk azt a tanulói attitűdöt, mely által a diák megtanul helyesen viszonyulni 

önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez, és a történelmi múltjához. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Felkészítjük a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek érvényesítésére. A demokratikus jogok gyakorlására iskolai színtéren 

belül a diákpresbitériumon keresztül is lehetőséget biztosítunk. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A reális énkép kialakulásához fontosnak tartjuk a mindennapokban a folyamatos visszajelzést, 

a belső kontroll erősítését, és az önbizalom fejlesztését. A társadalmi beilleszkedéshez 

elengedhetetlenül szükséges a megfelelő önismeret. Ennek kialakulása hosszú folyamat, 

ennek fejlesztését a társas relációkban, kapcsolatokban biztosítjuk. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges és tudatos életmód kialakítását, a káros 

szenvedélyek megelőzését. A későbbi munkavégzés alapfeltétele az erőnlét és a fizikai 

állóképesség, ezért erre különös gondot fordítunk annak érdekében, hogy tanulóink társadalmi 

beilleszkedését elősegítsük. 
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Családi életre nevelés 

Tanulóink erkölcsi érzékének, önismeretének és testi-lelki egészségének, közösségi létének 

alakításában kiemelkedő jelentősége van a családnak. Nagyon fontosnak tartjuk a harmonikus 

családi minták és erkölcsi normák közvetítését a családi életre nevelésben, a felelős 

párkapcsolatok kialakításában, a családi életükben esetlegesen felmerülő konfliktusok 

kezelésében egyaránt. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a tanulók önálló életvezetésre való felkészítését.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Enyhén értelmi fogyatékos tanulóinknál különös jelentőséggel bír a másság elfogadása, a 

betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás kialakítása.  

Egyik fő feladatunk tehát a szociális érzékenység, az együttműködés, a problémamegoldás, az 

önkéntes feladatvállalás és megoldás képességének kialakítása tanulóinkban. 

 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlen feladatunk, hogy tanulóink életében helyes szokásrendet alakítsunk ki. Ezt a 

környezet adott szempontok alapján történő megfigyelésével, a következtetések közös 

levonásával, a személyes megtapasztalásokkal, a környezeti ártalmak és az emberi élet 

szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítással tudjuk elérni. 

A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként jelentkezik. 

 

Pályaorientáció 

Iskolánk egyik fő feladata, hogy a munka világáról megfelelő képet nyújtson a tanulók 

képességeihez és életkorához mérten. Minden segítséget megadunk tanulóinknak, hogy  

képességeinek és érdeklődésének megfelelően segítsük pályaválasztásukat. 

  

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Felkészítjük tanulóinkat a változó társadalmi-gazdasági helyzet adta lehetőségekre. A 

tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a 

fogyasztás területén. Ennek megfelelően a gyakorlatot, gyakorlati hátteret (munkamegosztást, 

családi életet, ház körüli tevékenységeket, a fizetés beosztását, hivatalos ügyintézést) 

részesítjük előnyben. Tanulóink figyelmét ráirányítjuk a saját felelősség, az értékteremtő 

munka felismerésére. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Nagyon fontos, hogy az érintett tanulók eligazodjanak a média világában. Ki kell alakítanunk, 

hogy képességeiknek megfelelően értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Meg kell 

ismertetni velük az ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési lehetőségeket. 

Tudatosítanunk kell bennük az ezekben az alkalmazásokban lévő veszélyforrásokat, valamint 

figyelmüket rá kell irányítani a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmi érintkezés 

megkülönböztetése. 

 

A tanulás tanítása 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóinknál fontos, hogy egyénre szabottan alakítsuk ki 

motivációjukat, egyénileg tárjuk fel és biztosítsuk az egyéni tanulási módokat. 

A társadalmi integráció és a munkaerőpiacra történő sikeres belépésük érdekében kiemelten 

fontos, hogy felismerjék, megértsék azt, hogy szükség van az egész életen át tartó tanulásra. 
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Kulcskompetenciák fejlesztése 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

beszédcentrikusságot helyezzük előtérbe. Elsődleges feladatunk a beszédértés és 

beszédprodukció fejlesztése. A beszédértés és beszédprodukció fejlesztésében figyelembe 

vesszük, hogy a tanuló a nyelvelsajátítás során a folyamatot szemlélje. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció esetében differenciáltan alakítjuk ki a személyre szabott 

tananyagstruktúrát. Fontos számunkra, hogy a hallási észlelés, figyelem, emlékezet fokozott 

fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg. 

A sikeres kommunikáció érdekében hosszabb időkeretet biztosítunk. 

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai tartalmakat a tanítás–tanulás folyamatában döntően a társadalmi lét során 

létrejött helyzetekben ismertetjük meg. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt 

tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a stratégiahasználat 

kialakítása. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos világképet a természettudományos kompetenciaterület fejlesztése 

során alakítjuk ki tanulóinkban. 

Kiemelt feladatunk a tanulók egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti 

ismereteinek bővítése. 

 

Digitális kompetencia 

Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve a 

munkához, az életvitelhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus 

ismeretszerzést állítjuk a középpontba. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Fontos feladatunk, hogy az enyhén értelmi fogyatékos tanulót segítsük abban, hogy 

megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Felkészítjük őket a 

közügyekben való aktív részvételre. 

Igyekszünk a tartalmakat saját élményen alapuló tevékenységek formájában gyakoroltatva 

biztosítani, átadni tanulóinknak. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás 

képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést. 

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Segítjük tanulóinkat abban, hogy a tanítási-tanulási folyamatban minden esetben saját 

cselekedeteinek tükrében ismerjék fel lehetőségeit, próbálják elérni céljaikat. Tudják fogadni 

mások segítségét. Tudjanak segítséget kérni és adni. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Fontosnak tartjuk, hogy ezen gyerekekben a kreativitást fejlesszük. Fontosnak tartjuk továbbá 

a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzést, hiszen 

ezek eredetiség és ötletgazdagság mellett motiváló hatásúak. 
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Hatékony önálló tanulás 

Fontos feladatunk annak az elérése, hogy a tanulóink képesek legyenek az önálló ismeretek 

szerzésére. Legyenek képesek felismerni, hogy miben tudnak elsajátítani új ismereteket, és 

tudjanak segítséget, tanácsot, információt kérni. Legyenek képesek közös munkában, 

csoportban dolgozni. 

 

 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai 

fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai: 

-  Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a 

beszédfogyatékosság jellegétől függ. 

- A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott 

tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben részesülhet. 

 

Fejlesztési területek, nevelési célok 

 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az irányadóak, de azok 

fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Hazánk történelmének és jelen eseményeinek megértésén keresztül képessé kívánjuk tenni a 

tanulókat a társadalmi folyamatok megismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. 

Kialakítjuk azt a tanulói attitűdöt, mely által a tanuló megtanul helyesen viszonyulni  

történelmi múltjához. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Felkészítjük a felnőtt lét és a tágabb környezet megismerésére, az állampolgári jogok és 

kötelezettségek érvényesítésére.  

 

Családi életre nevelés 

Nagyon fontosnak tartjuk a harmonikus családi minták és erkölcsi normák közvetítését a 

családi életre nevelésben, a felelős párkapcsolatok kialakításában, a családi életükben 

esetlegesen felmerülő konfliktusok kezelésében egyaránt. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

Beszédfogyatékos tanulóinknál különös jelentőséggel bír a másság elfogadása, a betegség, a 

sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás kialakítása. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Fontos feladatunk a tanulók környezettudatosságra való nevelése. A szorosan vett természeti 

környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként jelentkezik. Ennek kialakítását a 

környezet adott szempontok alapján történő megfigyelésével, a következtetések közös 

levonásával, a személyes megtapasztalásokkal, a környezeti ártalmak és az emberi élet 

szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítással tudjuk elérni. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanulóknak ismereteket adunk át a célszerű gazdálkodás, pénzhasználat, fogyasztás 

területén. Elsősorban a gyakorlati tanácsokra, tudnivalókra helyezzük a fő hangsúlyt. 

Igyekszünk az átadott ismeretek mindennapi gyakorlatban történő alkalmazását előtérbe 

helyezni. 

 



 248 

Médiatudatosságra nevelés 

A beszédfogyatékos tanulóink esetén kiemelt jelentőséggel bír, hogy használni tudják az 

ismeretszerzés legmodernebb eszközeit (pl. internet). Nagyon fontos, hogy az érintett tanulók 

eligazodjanak a média világában, értsék és ismerjék a médiában használt nyelvet. 

A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és munkaeszköz a beszéd útján 

nehézségekkel kommunikáló tanuló számára. 

Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai 

eszközök segítő szerepe kiemelkedő, ezért fontos, hogy tanulóinkat megismertessük ezek 

használatával.  

A médiatudatosságra neveléssel célunk, hogy segítséget adjunk a valóságos és virtuális 

világban történő eligazodás során. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A pedagógusainknak segíteni kell a beszédfogyatékos tanulót beszéd és nyelvi zavarának 

reális megismerésében, elfogadásában, valamint szociális kapcsolatainak fejlesztésében. 

Ennek érdekében kiemelt feladat a tanuló önismeretének fejlesztése, motiválása a 

beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok 

kezelésére, valamint arra, hogy az esetleges maradandó tünetekkel később is teljes életet 

tudjon élni. 

A kommunikációjában korlátozott tanuló sokszor nehezebben tudja érzelmeit verbálisan  

kifejezni, ezért külön figyelmet kell fordítanunk az érzések megfelelő kezelésére, kifejezésére. 

 

Pályaorientáció 

A beszédfogyatékos tanuló felnőtt életre történő felkészítéséhez fő faladatunk a tanuló 

készségeinek, képességeinek alapos feltérképezése. A kapcsolatteremtés és fenntartás 

képességének javítása alapvető feladatunk.  

Felső tagozatban a tantárgyak tananyagtartalmainak közvetítése során a pedagógusok 

megismertetik a beszédfogyatékos gyermekkel a különböző szakmákkal kapcsolatos elemi 

ismereteket. Reális képet kell kialakítanunk a tanulóban a társadalmi munkamegosztásról. 

 

Tanulás tanítása 

A beszédfogyatékos tanulóknál fontosnak tartjuk az egyénre szabott motivációk kialakítását, 

az egyéni tanulási stratégiák feltárását. Az informatikai eszközök, egyéni ismeretelsajátítási 

programok tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának a beszédfogyatékos 

tanulók esetében kiemelt szerepe van. 

 

 

Kulcskompetenciák fejlesztése  

 

A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti Alaptantervben 

megfogalmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, céljaiban 

illeszkedik a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési tartalmakhoz. 

Ahhoz, hogy a beszédfogyatékos tanulók a kulcskompetenciák birtokában eredményesen 

alkalmazkodhassanak a mindennapi élethelyzetekhez, figyelembe kell venni a tanuló egyéni 

sajátosságait. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Ezen belül kiemelt fontossággal bírnak az alábbi területek: 

– a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott nyelv 

területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket 

– az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, 

megerősítése, beszédtudatosság kialakítása 
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– a beszédértés és olvasásértés fejlesztése mind a beszélt, mind az írott nyelv területén, 

elősegítve a mindennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való 

továbbdolgozás, továbbgondolkodás lehetőségének biztosítását – amennyiben a 

szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv különböző szintjeit 

elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz juttató oktatás 

– a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenetnél 

(beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, 

grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 

– a mentális lexikon folyamatos fejlesztése az életkor és a beszédfogyatékosság 

sajátosságainak függvényében, a fogalomalkotás kialakítása – számítógépes programok 

használata (helyesírás ellenőrző program, stb.) 

– a beszédfogyatékos gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti emocionális viszony 

kialakításával 

– a pragmatika elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyermekek 

kommunikációjában 

– a nem verbális kommunikáció elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a 

gyermekek kommunikációjában 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Célunk az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint 

nyelvi kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése, 

figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket. 

A beszédfogyatékos tanulók nyelvoktatása során kiemelten fontosnak tartjuk a multiszenzoros 

technikák használata, valamint a verbális és nem verbális kommunikációs csatornák egyidejű 

alkalmazását. 

A nyelvórákon szerepet kapnak a koncentrációt és az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok, 

melyek a szókincs, a kiejtés és a nyelvtani szabályok elsajátításában közvetve és közvetlenül 

is segítséget nyújthatnak.  

Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő beszédfogyatékos tanulók esetében 

főleg a szóbeli kommunikáció magabiztos használatának elsajátítása a fő célunk. Az írásbeli 

kommunikáció használatát, a differenciált fejlesztés mellett, a számítógépes olvasó- és 

helyesírás-ellenőrző programok is segíthetik. 

Fontos pedagógiai célunk a beszédfogyatékos tanulók természetes gátlásainak feloldása az 

idegen nyelv kommunikációs helyzetben történő használata során. 

 

 

Matematikai kompetencia 

A legfőbb célunk a problémamegoldó gondolkodás minél több elemének fejlesztése, amit 

főként konkrét cselekvésekhez kötött helyzetekben igyekszünk megvalósítani. A 

mennyiségekkel és a számossággal kapcsolatos ismeretek tanításakor, a szám- és műveleti 

fogalmak kialakításakor (pl. a számok közötti viszonyok, relációk megértési nehézségei 

esetén, stb.) különös figyelmet fordítunk a megfelelő tempó kialakítására, és építünk a tanulók 

maximális együttműködésére, a mozgással társított szemléltetésre, az eszközhasználatra és az 

analóg cselekedtetésre. A geometriai ismeretek, illetve az arányosság témaköreinél tekintettel 

kell lenni a vizuális észlelés nehezítettségére, a téri tájékozódás zavarára. A matematikai 

gondolkodás fejlesztését speciális szemléltetéssel és tananyagokkal valósítjuk meg. A 

matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatát fokozatosan követeljük meg. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Az egyes összefüggések mechanikus memorizálásának megsegítésére rövidített, tömörebb, 

képpel, segédeszközökkel támogatott szövegeket alkalmazunk. 
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A kritikai gondolkodás képességének fejlesztését többnyire kis lépésekben valósíthatjuk meg. 

A mindennapi tapasztalatokból kiindulva arra törekszünk, hogy a tanulóknak a jelenségek 

mind szélesebb körébe legyen betekintésük, az egységes természettudományos világkép 

kialakítása érdekében. Eredményes tanári stratégiaként alkalmazzuk a természeti 

jelenségeknek több fogalmi szinten, az összes érzékszerv bevonásával való közvetítését. 

Szisztematikusan építkezve támaszkodunk az internetre, amelynek segítségével a 

legkülönbözőbb természettudományos ismeretek audio-vizuális formában hozhatók közel a 

beszédfogyatékos tanulókhoz. 

 

Digitális kompetencia 

Ezen a területen a beszédfogyatékos tanulók jó eséllyel tudnak problémákat megoldani, mivel 

az informatikai eszközök használatában a beszédfogyatékosság kevés hátrányt jelent. 

Feladatunk azoknak a digitális programoknak a megismertetése, melyek megkönnyítik az 

ismeretszerzést, az interperszonális kapcsolatépítést.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia Célunk az adaptív viselkedés kialakítása, fejlesztése, a beszédfogyatékos 

tanulók támogatása abban, hogy az őt körülvevő társadalmi és gazdasági környezet 

eseményeit képes legyen feldolgozni, szükség esetén azok menetébe bekapcsolódni. Az 

oktatás folyamán fontos a fokozatosság mellett a gyakorlati bemutatás, illetve az ismeretek 

szituációs helyzetekben való kipróbálása, az érzelemdús, szubjektív elemeket megmozgató, a 

mindennapi tapasztalatához köthető társadalmi feladatok szemléltetése, a tanulók közvetlen 

megszólítása, bevonása a feladathelyzetbe.  

Nagyon fontos, hogy a tanuló mindig lássa maga előtt a folyamatot, a kiindulástól kezdve a 

végkifejletig, értse benne szerepét, esetleges feladatát, képes legyen esetlegesen a társadalmi 

folyamatok őt személyesen érintő részében érdekeit érvényesíteni.  

Fokozatosan ki kell alakítani a beszédfogyatékos tanulónak azt a képességét, hogy rátaláljon a 

megfelelő kommunikációs stratégiára, képes legyen az egyedi kommunikációs helyzetekhez 

alkalmazkodni.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A kreativitás, a problémafelismerő és -megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás 

fejlesztésére kiváló lehetőséget biztosít a művészeti nevelés. Ezen a kompetenciaterületen az 

ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagítása során a kommunikáció minden 

szintjét fejlesztjük. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben 

személyiségformáló szerepe a kommunikációjában zavart tanuló társadalmi integrációját 

segíti elő. A megfigyelőképesség, tér- és időérzék fejlesztése a látvány és a mozgás 

ábrázolásával, a térbeli rendezés, a szín-, forma és szerkezeti érzék alakítása lehetőséget 

biztosít a beszédfogyatékos tanuló speciális készségfejlesztésére. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A beszédfogyatékos tanulók esetében az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele a könyvtári 

ismeret, informatikai tudás, az értő olvasás, szövegfeldolgozás. Pedagógusaink feladata az új 

ismeretek megszerzése iránti interiorizálódott motiváció kialakítása. 

 

 

 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 
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A pszichés fejlődési zavarral rendelkező tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és 

kiemelt feladatai: 

- A tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. Az első évfolyam két 

tanévi időtartamra történő széthúzása, amennyiben indokolt. Ebben az esetben az első tanév 

az intenzív prevenció, a szakszerű fejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a 

feladattudat kialakításának ideje. 

- Pozitív énkép és önértékelés kialakítása. 

- Tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése. 

- A kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása. 

- A társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

NAT és kulcskompetenciák 

 

 

A NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és 

fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) 

mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és 

követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak 

figyelembevételével érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális 

pedagógiai módszerekkel és eszközökkel irányított. 

Kiemelten kezeljük az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció 

fejlesztését. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív 

fejlesztése, az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

fejlesztési feladatai között kap kiemelt szerepet. 

Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereit helyezzük előtérbe. 

 

 

6.5 Mindennapos testnevelés 

 

Mindennapos testedzés 

Az igen gyenge, gyenge fizikumú egyén a mindennapi élet kihívásainak nehezen tud eleget 

tenni, az állandóan fáradt ember munkavégző képessége labilis, testileg-lelkileg 

sérülékenyebb, könnyebben sebezhető. 

Az állandóan fáradt emberek fásultan, szomorúan, rossz életminőségben élik le az életüket, és 

igen gyakori, hogy a fizikai állapotuk romlásával, gyengülésével egyre nő bennük a testedzés 

és a sport iránti ellenszenv. A gyenge, fáradt embernek nem jut az eszébe, hogy közérzete 

javításához, önbizalma növeléséhez, önbecsülése visszaszerzéséhez a leghatásosabb "tartósan 

szedhető" (káros mellékhatással nem bíró) gyógyszer a rendszeres, örömmel végzett 

sportolás/testedzés. 

 

Mindennapos testedzés megvalósulása: 

Alsó tagozaton a kötelező és szabadon felhasználható órakeretből beépített 3 testnevelés óra 

és a tömegsport foglalkozások (a gyerekek életkorának és érdeklődésének megfelelő, fejlesztő 

mozgásos játékok) mellett 

- sportszakkörök: ugrókötél, foci, kosárlabda 

- szabadidős foglalkozások, 

- néptánc, népi játékok 
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- játékok, 

- udvar használata teszi lehetővé a mindennapos testnevelést. 

Az órarend elkészítésénél ügyelünk arra, hogy minden napra jusson a testmozgás valamelyik 

formájából. Amelyik nap nincs testnevelő által tartott foglalkozás, akkor a tanítók viszik a 

tanulókat a szabadba (terasz, udvar, játszótér); a teremben, vagy a folyosón adnak lehetőséget 

játékos mozgásos tevékenységre. Az alsó tagozaton a játékos sportfoglalkozások a napközis 

időkeretben zajlanak a napközis nevelők vezetésével. A foglalkozásokba lehetőség szerint 

minden alsós tanulót be kell vonni. 

A foglalkozások tartalmát tekintve törekedni kell arra, hogy: 

- az megfeleljen a tanulók életkori sajátosságainak;  

- vegye figyelembe a tanulói igényeket; 

- fordítson gondot új játékok tanítására; 

- legyen változatos; 

- törekedjen a sport megszerettetésére, keltse fel a mindennapi mozgás iránti igényt; 

- lehetőség szerint vonja be a tanulók családját. 

 

Tömegsport foglalkozások: 

A tömegsport az iskolában zajlik, a foglalkozásokra tanítási időn túl kerül sor. 

Az iskolában játékos mozgás, kosárlabda, teremfoci foglalkozásokat tartanak a testnevelők. 

 

 

6.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

Választható tanórán kívüli tevékenységek 

o Logikai játékok 

o Magyar felvételi előkészítő 8. évf. 

o Matematika felvételi előkészítő 8. évf. 

o Angol nyelvi szakkör 

o Német nyelvi szakkör 

o Dráma – színjátszó szakkör 

oDigitális történelem 

o Közlekedés szakkör 

o Énekkar 

o Sportkörök 

o Média szakkör 

o Háziasszonyképző szakkör 

o Természetjáró szakkör 

o Napközis foglalkozás 

 

6.7 Projektoktatás 

 

A projektmódszer egy új arculatú, sajátos légkörű, tevékenység-központú, 

gyermekközpontú modell, melynek alkalmazását fontosnak tartjuk. 

„Az az ember, aki az értékes társadalmi célokkal összhangban szabályozza életét, kielégíti 

mind a gyakorlati hatékonyság, mind az erkölcsi felelősség követelményeit.” 

 Ezeket a gondolatokat Kilpatrick, a projektmódszer kidolgozója, projekt-megfogalmazásában 

a következőkkel magyarázza: 
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  A projekt maga az élet, amely társadalmi környezetben folyik, elégedetté tesz, 

megtanít a kitartó munkára, segít sikeresnek lenni, a céltudatos tevékenység, az értékes élet 

tipikus szakasza a demokratikus társadalomban.  

A projektmódszer kritériumaként az alábbiakat jelöli meg: 

- célvezérelt tapasztalatszerzés „teljes értékű”, erős aktivitás, 

- lehetőséget biztosít megtanulni, hogyan kell a célt meghatározni (a célkitűzés belső 

sürgetés), 

- a cél irányába mutató beállítódás készséget, felkészültséget jelent, 

- a gyermek folyamatosan szelektív döntéseket végez, 

- a cél meghatározza az eredményt, 

- a felkészültség megelégedést vált ki, ha a célt elérték, 

- az elégedettség megerősíti a tevékenységet, 

- tartós érdeklődésből fakadó cselekvés, 

- helyt ad a magatartás etikai minőségét jellemző lényeges elemének. (Kilpatrick, 1918.) 

 

Az előző gondolatokkal azonosulva intézményünk a következő projektnapokat tervezi és 

hajtja végre a tanév során: 

 Iskolánkat a református – keresztyén szemlélet hatja át. Így minden évben egy bibliai ige 

kíséri végig a tanév folyamán a nevelő-oktató munkát. Ennek keretében két CSENDESNAP-

ot szervezünk a Reformáció Napja és Húsvét alkalmából. 

 Minden év szeptemberében egy EGÉSZSÉGNAP alkalmával igyekszünk hozzájárulni az 

egészségnevelési programunkban leírtak megvalósulásához. 

 Minden év végén a KULTURÁLIS NAP megszervezésével lehetőség nyílik a tanév során 

működő szakkörök, szabadidős foglalkozások bemutatkozására, valamint a „Talentumaink” 

projekt keretében a kézműves alkotások is kiállításra kerülnek. 

 

Évek óta sikeresen működik a Hagyományőrző szakkörünk, mely a helyi sajátosságok 

feltérképezésével igyekszik ápolni a már feledésbe merülő, illetve napjainkban élő 

hagyományokat, tevékenységeket. 

 

6.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

6.8.1 Szocializáció 

 A szocializáció az a folyamat, amelyben az egyén és a társadalom közötti kapcsolat 

kialakul. Ezért az iskolának, mint a társadalom mikroközösségi színterének tükröznie kell az 

ebből fakadó feladatokat az alábbi területeken: 

- hon- és népismeret, 

- egyetemes emberi kultúra,  

- nemzetközi kapcsolatok ápolása, 

- környezeti nevelés, 

- vélemények, érvek kifejtése, értelmezése, megvédése, 

- új információs környezetben kritikai módon történő eligazodás, felhasználás, 

- beteg, sérült, fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése. 
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6.8.2 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egy csoport tagjai közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti, fejleszti. A közösség nagyobb teljesítményre képes érdekeinek - a 

közösség képviseletében - terveinek elérésében, mint az egyén. (lásd: diákpresbitériumok, 

sportkörök) 

 A tanulók közösségének, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának szintén feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

 

A különféle iskolai tanulóközösségek megszervezése. 

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez /tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez/ kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. (DP, osztályok, szakkörök stb.) 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz, különös tekintettel az SNI-s tanulókra, 

a kisgyermekek a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró - személyiségének lassú 

átalakulásától az autonóm, önmagát értékelni és irányítani képes - személyiséggé 

válásig. 

Az önkormányozás képességének kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni 

tudják. 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése. 

Törekedni kell arra, hogy tanulóink aktívan részt vegyenek a közösségi életben. 

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása.  

 

 

6.8.3 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

 

 Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók 

fejlesztését, mert az ilyen gonddal küzdő tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének 

is gátjává válhat. 

  Az általános iskolába bekerülő tanulók beilleszkedését a következő tényezők 

nehezíthetik meg. 

- tanulási, magatartási zavar, 

- nem megfelelő családi háttér (csonka család, túlzott szigor/megengedés, stb.) 

- az elvárásoknak nem megfelelés 
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 Az említett tényezők önbizalomhiányt, kételkedést, érzelmi és hangulati labilitást, 

valamint kudarcélményt eredményezhetnek. Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési és 

magatartási nehézségekkel küszködő tanulók segítését, mert e problémák gátolják a tanuló 

fejlődését, és a közösség életére is negatív hatással vannak. 

 

Feladatunk: 

- A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének 

feltárása. 

- A lehetséges fejlesztő módszerek megbeszélése és folyamatos kapcsolattartás a 

családdal.  

- A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. 

- Segítségnyújtás a szülőknek a családi, nevelési konfliktusok megoldásához. 

 

 Ennek érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, 

együttműködési és kapcsolatteremtési képességét, valamint konfliktuskezelő módszereit. 

Célunk a tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményezőkészségének és 

csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása. A fejlesztés színterei az iskolai, az 

osztályközösségi, a hitéleti és egyéb közösségi alkalmak. 

 Az általános iskolába bekerülést megelőzően több beszélgetésben ismertetjük iskolánk 

nevelési elveit, elvárásait, módszereit. Pedagógusaink, az iskolapszichológus és a 

hittanoktatók közös feladata, hogy az egyéni gondokkal küzdőknek segítséget nyújtsanak. 

 

 A tanév folyamán az osztályfőnök a szaktanárok véleményét, tapasztalatait és 

együttműködését felhasználva segíti a problémákkal küzdő gyerekeket. Rendszeresen 

elbeszélget a tanulókkal, meghallgatja gondjaikat. A folyamatos figyelem bizalmat ébreszt 

bennük, és kérdéseikkel, problémáikkal könnyebben tudnak nevelőikhez fordulni. Az 

osztályfőnöki órákon feldolgozásra kerülő témák lehetőséget nyújtanak a 

személyiségfejlesztésre, a helyes viselkedés és beszédkultúra kialakításra, ráirányítják a 

figyelmet az egészséges életmód fontosságára és a káros szokások következményeire. Az 

aktuális osztályproblémák megbeszélése, a tanév egyes szakaszainak értékelése során minden 

tanuló képet kap saját elért eredményeiről, de arról is, miben kell változnia.  

 Nagyon fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, hiszen a beilleszkedést 

nehezítő, esetleg magatartási problémákat is okozó tényezőket csak velük együtt lehet feltárni, 

és megoldást is közösen kell találni. 

 

 

6.8.4 A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a 

tehetségek felismerése és fejlesztése. 

 Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy 

megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. 

 E tevékenység kiterjed az óvodai, iskolai és kollégiumi nevelésre, a tanórai és tanórán 

kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a 

tehetségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, szakemberekkel. 
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 A nevelőtestület által közösen vállalt célok egyik meghatározó eleme a 

képességfejlesztés, amely a pedagógus első számú kötelezettségei közé tartozik. Ez elősegíti a 

tanuló szociális, lelki és tanulmányi fejlődését. 

 A jó tanulmányi eredmények mellett támogatjuk az eredményesen sportoló vagy kiváló 

közösségi munkát végző tanulókat is. 

 A testnevelés óra követelménye hozzájárul a fizikai állapot és ezáltal a szellemi 

teljesítmény javulásához. Ugyanezt a célt szolgálja a sportkör és a számos iskolai 

sportverseny is. 

 A közösségi vezető szerepre termett diákok a DP keretein belül kamatoztathatják és 

fejleszthetik képességeiket. 

 

3.8.4.1 Képességfejlesztés, tehetséggondozás a tanóra keretein belül: 

 

 Tanórákon a differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások alkalmával lehetőség 

nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. 

  

3.8.4.2 Képességfejlesztés, tehetséggondozás a tanóra keretein kívül: 

 

I. Versenyek:  

 A tehetséggondozás részeként iskolánk felkészíti a tanulókat a meghirdetett tanulmányi 

versenyekre, melyek lehetnek helyi, regionális és országos megmérettetések. Fontosnak 

tartjuk a versenyzés etikájának megtanítását tanulóinkkal. 

 Biztosítjuk a versenyeken való részvételt, de a nevezési díjak finanszírozásához a szülők 

hozzájárulására is igényt tartunk. A kulturális és sportköri díj egy részét a nevezési díjak és 

utazási költségek fedezésére szánjuk. A sikeresen szereplő tanulók eredményeit 

nyilvánosságra hozzuk. (faliújság, iskolaújság, áhítatok, honlap) 

 A versenyzés legfontosabb eleme a felkészítés, mely egyéni és építő jellegű.  

 Ennek keretei: 

o differenciálás, 

o szakkörök (tantárgyi szakkörök, második idegen nyelvi szakkör; művészeti szakkörök) 

o egyéni foglalkozás 

II. Színház és múzeumlátogatások: kulturális és irodalmi érzék fejlesztésére, a hagyományok 

megőrzésére, valamint más társadalmak értékeinek megbecsülésére szolgál.  

III. Sportkörök, edzések: közösségformáló hatásuk mellett hozzájárulnak tanulóink 

egészséges fizikai és szellemi fejlődéséhez. 

IV. Énekkar, zene: Iskolánk énekkara igyekszik megragadni mind a hazai, mind a nemzetközi 

szereplés lehetőségét. 

V. Művészeti szakkörök: Kézműves, rajzszakkör, dráma 

 

6.8.5 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

 A református oktatás hagyományainak megfelelően feladatunknak tekintjük, hogy 

hozzásegítsük diákjainkat ahhoz, hogy képességeiket, Istentől kapott talentumaikat a 

akadályozó tényezők felszámolása után teljes mértékben kibontakoztathassák. 
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Feladataink 

-a probléma időben történő észrevétele, diagnosztizálása szakember segítségével, 

-az okok feltárása, 

-a felzárkóztatás megtervezése, 

-a szükséges intézkedések megtétele. 

 

 Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 

programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

  Élünk a pozitív diszkrimináció lehetőségével, mely arra szolgál, hogy bizonyos 

személyeket a többiekhez képest előnyösebb helyzetbe hoz. Ezt azért teszi, hogy az eleve 

fennálló hátrányukat csökkentse. 

 A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatot 

kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló 

helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató 

foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és 

kivitelezését. 

 Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban 

lemaradó tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való 

törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

 E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, fejlesztés. 

A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája 

jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel. 

A szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja. 

A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd 

megfelelő fejlesztése. 

 Az alsós munkaközösség minden tanév során megszervezi az iskolánkba kerülő diákok 

vizsgálatát a központi DIFER mérőteszt segítségével. A súlyosabb zavarok észlelésénél a 

Nevelési Tanácsadó segítségét kéri.  

  

 Pedagógiai eljárások: 

- kiscsoportos beszélgetés – esetleg a lelkész segítségével, 

- egyéni korrepetálás, 

- a tanulási kudarctól való szorongás csökkentése, az ilyen gyermekek motiválása, 

- fontos a szülővel való együttműködés, segítve őt gyermeke reális megítélésében, 

elfogadásában. 

 

 Az iskolai könyvtár igyekszik beszerezni olyan könyveket, oktatástechnikai eszközöket, 

elektronikus információhordozókat, amelyek alkalmasak az önálló tanulásra, a 

képességfejlesztésre. Ezeket természetesen az erre igényt tartó tanulók rendelkezésére 

bocsátjuk. 
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6.8.6 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális 

hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

 A gazdasági és társadalmi változások következtében tömegméretekben jelentkező és a 

családok életében felhalmozódó problémák hatnak az iskolára, a gyermekek nevelésére és 

gondozására. Sok és egyre több a veszélyeztető tényező: az urbanizációtól a családok 

széthullásán át az egyes rétegek jólététől, túlzott anyagias szemléletétől más rétegek alacsony 

ellátottságáig, a munkanélküliségig. 

 A gyermek egészséges fejlődését biológiai, fiziológiai, szociális és pszichés sérülések 

fenyegethetik, amelyek gyakran összefüggenek egymással. 

 

3.8.6.1. Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség 

 

 Hátrányos helyzetűek azok a gyermekek, tanulók, akiknek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt 

megállapították.  

 Ezen gyermekek családja elsősorban szociális, kulturális téren az átlaghoz képest 

negatív eltérést mutat. A hátrányos helyzet kialakulásához vezető tényezők: alacsony 

jövedelem, rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje. A 

felsorolt tényezők közül egyre több munkanélküli családdal találkozunk. Ezek a hátrányok 

esélyegyenlőtlenséghez vezetnek. A csonka családban nevelődő tanulóknál a hátrányok 

halmozottan jelentkezhetnek. A közbelépés halogatása esetén a hátrányos helyzetből 

kialakulhat a veszélyeztetettség. 

 

Veszélyeztetettség 

 A törvény szerint a veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy akadályozza. Az ilyen családban gyakori a devianciák halmozott 

előfordulása (alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény). Következmény lehet a gyermekeknél 

is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, a negatív társadalmi csoportokhoz való 

csatlakozás, az alkoholizálás, a kábítószer-élvezet. Ilyen esetben segíteni csak tartós, 

szakember által nyújtott támogatással lehet. 

 

3.8.6.2 Az iskolai ifjúságvédelmi tevékenység céljai  

 

 Mivel a gyermekvédelem és a pedagógia elválaszthatatlan egységet alkot, az iskola 

alapvető célja, hogy pedagógiai munkájának minden területén a prevenció gyakorlata 

érvényesüljön, s vallja, hogy a megelőzés szempontjából fontos az olyan körülmények 

biztosítása, amelyekben a tanulók jól érzik magukat.  

 Segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a 

fiatalok egyénileg és társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és 

fejlesztéséhez.  
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3.8.6.3 Az ifjúságvédelmi tevékenység feladatai 

 

 A gyermek- és ifjúságvédelem alapvető feladata a családi nevelésből, a környezetből 

fakadó intenzív ártalmak, zavarok kiküszöbölése, enyhítése.  

A társadalomban végbemenő folyamatoktól elválaszthatatlanul iskolánkban is nő a hátrányos 

helyzetű tanulók létszáma. Folyamatos feladatunk a hátrányokból fakadó veszélyeztetettség 

megelőzése a térség családsegítő és gyermekjóléti szolgálatával együttműködve azokon a 

színtereken, ahol lehetőségünk adódhat a segítségnyújtásra (esetmegbeszélő fórum, 

családlátogatás).  

 Az iskola gyermekvédelmi munkájának fő feladata: az egyéni problémáját nehezen 

kezelő, érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok segítése. A leggyakrabban 

előforduló pszichés problémák a következők: 

- szorongások, félelmek, 

- családi problémák, 

- kortárskapcsolati konfliktusok, 

- a serdülőkorral járó mentális gondok, 

- lelki traumák. 

 

3.8.6.4 Ifjúságvédelmi pedagógiai tevékenységek 

 

- Információk nyújtása az iskola ifjúságvédelmi tevékenységéről, a lehetőségekről, az iskolán 

kívüli segítő szervezetekről, az ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről a gyermekeknek, a 

szülőknek, a pedagógusoknak. 

- Folyamatos kapcsolattartás az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal, az iskolaorvossal, a 

szabadidő szervezővel, a diákpresbitériummal, külső szervezetekkel, nevelési tanácsadókkal, 

önkormányzatokkal, állami gondoskodást végző otthonokkal, gyermekvédelmi szakellátó 

intézményekkel. 

- Kapcsolattartás a családdal, személyes beszélgetések, a szülői támogatás megnyerése, 

fogadóórák, szülőknek szóló tanácsadások, programok szervezése. 

- Feltárás, megszüntetés: a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanuló problémáinak 

felismerése, feltárása, a problémák okainak megkeresése (a családi, a tanulási, a szociális 

gondok megszüntetésének lehetséges pedagógiai módszereit külön fejezet tartalmazza), 

segítségnyújtás (egyéni beszélgetések, családgondozás, tanórán kívüli foglalkozások, külső 

segítők bevonása), krízishelyzetek kezelése (mentálhigiénés tanácsadás, iskolaorvos, 

szakellátó intézmények, gyermekjóléti szolgálatok). 

- Prevenció: személyiségfejlesztés, értékközvetítés, közösségfejlesztés, beilleszkedéssel, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló 

tevékenységek.  

 

a) Pedagógiai eljárások:  

Folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések, megfelelő 

szakemberek bevonása, szükség esetén családlátogatás, a család bevonása a probléma 

megoldásába, a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek tanulási 

előmenetelének figyelemmel kísérése, tanulás-módszertani ismeretek nyújtása, speciális 
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közösségi foglalkozások (önismereti órák, konfliktuskezelési, szabadidős 

foglakozások). 

 

b) Egészségnevelő tevékenységek: 

Felvilágosító, megelőző munka: a családi életre nevelés, egészségvédő programok, 

egészségügyi szűrővizsgálatok. 

Kiemelten kezelt témák: a szenvedélybetegségek megelőzése (dohányzás, alkohol, 

drog), fontos feladat az iskolai drogstratégia gyakorlati alkalmazása. 

- Az iskolai könyvtárban korszerű könyvek, CD-k, CD-ROM-ok, videó filmek 

segítik a tájékozódást, felvilágosítást. 

Osztályfőnöki órákra előadókat hívunk, illetve osztálykeretben beszélgetünk a 

felmerülő problémákról. 

Ennek témái:  

 1. évfolyam: fogápolás 

 2. évfolyam: egészséges táplálkozás 

 3. évfolyam: személyi higiéné 

 4. évfolyam: prepubertás - testi, lelki változások (csoportbontásban) 

 5. évfolyam: egészséges életmód – személyes higiéné, táplálkozás, sportolás, 

környezetvédelem, családi és baráti kapcsolatok minősége  

 6. évfolyam: döntések – helyes és helytelen döntéseink; amiről „én döntök” 

(veszélyes anyagok, dohányzás, alkohol, kábítószer fogyasztás, életmód); mai 

döntések – holnapi következmények 

 7. évfolyam: Változások kora (Hogyan nézek ki? Hogyan látnak mások engem? 

Hogy látom magamat? Baráti kapcsolatok; Barátság vagy szerelem?) 

 8. évfolyam: Értékrendek (felelős vagyok a közvetlen és tágabb környezetemért; 

egészséges életmód – táplálkozás, mozgás, lelki egészség; élettervek)  

 

Kapcsolattartás, kapcsolatok kiépítése 

 A veszélyeztetett gyermekek felderítése kiemelten az osztályfőnökök feladata. Az 

osztályfőnök kapcsolatot tart a szülőkkel (személyesen és telefonon), családot látogat. 

Meghatározó szerepe van a fogadó óráknak és a szülői értekezleteknek. Fontos az 

osztályfőnökök és a szaktanárok kölcsönös folyamatos együttműködése is. 

Szükség esetén az iskola felveszi és tartja a kapcsolatot az illetékes önkormányzatokkal, a 

területileg illetékes kormányhivatallal, a gyámügyi hatósággal, az állami gondozást végző 

otthonokkal, a gyermekvédelmi szakellátó intézményekkel, a rendőrséggel és a nevelési 

tanácsadóval. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

Részletes tevékenységeinket az Integrációs Programunk (IPR) tartalmazza. 

Az iskola szociális szolgáltatásai 

- reggeli ügyelet 

- iskolabusz  

- étkezési lehetőség  

- biztosítjuk a rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatokat, fogorvosi szűrést, védőnői 

ellenőrzést 

- térítésmentes tankönyvellátás 
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Felzárkóztató tevékenységek 

- korrepetálás 

- tanórai differenciálás 

- egyéb foglalkozások 

- tanulópárok kialakítása 

- szükség esetén fejlesztő pedagógiai foglalkozások 

 

6.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

Helyi mérési rendszerünk 

 

  1. évfolyam elején: bemeneti diagnosztizáló mérés  

  1. évfolyamon a betűtanítás végén szintfelmérés olvasásból, írásból 

  1. évfolyam végén: szintfelmérés olvasásból, írásból,  

  4. évfolyam végén, illetve átadásnál: magyarból, matematikából írásbeli, értő olvasás 

és OKÉV mérés. 

  6. évfolyam végén: magyarból, matematikából OKÉV mérés,  

  8. évfolyam félévi időszakában: magyarból, matematikából, történelemből, idegen 

nyelvből és hittanból félévkor tanulmányok alatti vizsga 

  8. évfolyam végén: magyarból, matematikából OKÉV mérés,  

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

Tartalma Módja Mennyisége 

Egy tananyag 

számonkérése 

 

 

Szóbeli: felelet; előadás; 

referátum; órai munka; 

projekt; olvasmány napló; 

Írásbeli: röpdolgozat 

               fogalmazás 

Korlátlan 

Egy témakör 

számonkérése 

Írásbeli: témazáró 

              teszt 

              fogalmazás 

Témakörönként egy 

jegy 

Több témakör 

számonkérése 

Írásbeli: nagydolgozat 

              fogalmazás 
Félévente 

Testnevelés: 

Tanult mozgások, 

képességek mérése 

Órai munka 

Bemutatás 

Mérés  

 

Szükség szerint 

Rajz 

Egy-egy téma bemutatása 

Művészettörténet és 

népművészeti ismeretek 

Órai munka 

Rajzkészítés 

Írásbeli felelet 

Előadás, referátum 

 

Szükség szerint 

 

 Témazáró, illetve nagydolgozatot a pedagógus köteles legalább egy tanórával korábban 

bejelenteni. Az írásbeli beszámoltatásnál osztályonként naponta két témazáró, illetve két 

nagydolgozatnál több nem lehet, az órai tananyag ellenőrzése korlátlan. A dolgozatokat 10 

munkanapon belül a pedagógusnak ki kell javítania. 
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 A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak értékelésekor az elért teljesítmény érdemjegyekre történő 

átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

 

Teljesítmény: Érdemjegy: 

  0 – 39  % elégtelen (1) 

40 – 59 % elégséges (2) 

60 – 74  % közepes (3) 

75 – 89  % jó (4) 

90 - 100 % jeles (5) 

 

 

Személyes, szóbeli értékelés 

- feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez fűzött indoklás 

- a tanítási órákon folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot, ötletet ad a 

tanár 

- a szülői értekezletek (tanévenként-2) 

- a magatartás és szorgalom elbírálása (osztálymunka a tanulók bevonásával) 

- a naplók, ellenőrzők egyeztetése (min. kéthavonta) 

- a félévi és év végi osztályzatok, érdemjegyek megállapításakor 

- fogadóórákon  

- kiránduláson, színházlátogatáson, stb.; a program, a nap értékelése 

- a tantestület előtt az értekezleteken. /Osztályozó értekezlet: résztvevői az 

osztályban nevelő-oktató munkát végző pedagógusok és iskolavezetés; levezető 

az osztályfőnök. Az ifjúságvédelmi felelősnek mindegyik osztályozó értekezleten 

jelen kell lenni./ 

- Az osztályközösség munkájának értékelése osztályfőnöki órán történik, az 

értékelésben közreműködik az osztályközösség; levezetője az osztályfőnök. 

 

Írásbeli, szöveges értékelés 

- dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe 

- a dolgozatokhoz írt rövid vélemény 

- külső felkérésre készített vélemények, minősítés (rendőrség, bíróság, 

gyermekvédelem, pályázatok) 

- kívülről történő minősítés (rangsor-felvételi eredmények) 

- versenyek eredménylistája  

- a középiskolák visszajelzése az általános iskola kérésére 

 

Az értékelés nyilvános fórumai 

- háziversenyek, vetélkedők 

- értékelés az egész diákközösség előtt, a nevelőtestület előtt 

- a diákpresbitérium iskolagyűlésein 

- a tanévzáró ünnepélyen értékel az igazgató 

- szakköri produktumok kiállítása, bemutatója 

- értékelés, méltatás a helyi sajtóban, rádióban 

- a kimagasló eredmények iskolai honlapon való megjelenítése 

 

Szöveges értékelés 
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 Nkt. 54-56. § az általános iskolában a tanulókat a tanév során érdemjegyekkel, félévkor 

és év végén osztályzattal kell értékelni. Tagintézményünkben a tanulók teljesítményét az első 

évfolyamon félévkor és év végén a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell 

kifejezni.  

Az 1. évfolyam tanulóit az OM mondatbank értékelése alapján értékeljük. 

A 2. évfolyam 1. félévben a szöveges értékelés az alábbi: 

 Kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, fejlesztésre szorul 

 

Osztályozás 

 

- az osztályzatról a tanuló azonnal értesül, közvetlenül a tanárától 

- az osztályzathoz szóbeli értékelés is társul 

- a szóbeli felelet értékelésénél a nyelvi kifejezőkészség is szempont 

- a naplóba és az ellenőrző könyvbe is bekerül az osztályzat 

- a magatartás és szorgalom értékelésébe aktívan bevonjuk a tanulókat, mert ez 

fejleszti erkölcsi ítélőképességüket és önkontrolljukat 

- a félévi osztályzat az ellenőrző könyvbe, az év végi a bizonyítványba kerül 

- a második idegen nyelvet a szülő kérésére osztályozzuk, a gyermek osztályzatai 

az ellenőrzőbe és a bizonyítványba is bekerülnek. 

 

A 2-8. évfolyamos tanulók félévi és év végi értékelése: 

 

A pedagógusok a tanuló teljesítményét második osztály második félévétől nyolcadik osztály 

év végéig osztályzattal értékelik, minősítik 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel. 

Félévkor és év végén az osztálynaplóban lezárt eredményeket: 

- félévkor a tájékoztató füzetbe 

- év végén bizonyítványban és az anyakönyvben rögzíteni kell az alábbiak szerint: 

 jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A tanuló magatartásának értékelése: példás (5), jó (4), változó (3) rossz (2) 

A tanuló szorgalmának értékelése: példás (5), jó (4), változó (3) hanyag (2) 

 

Ha szükségessé teszi, a tanulót egyéni adottsága, fejlettsége alapján az igazgató mentesítheti 

az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól a szakértői bizottság 

véleménye alapján. E helyett szöveges értékelés alkalmazását írja elő. 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

   

A tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha teljesíti az előírt tanulmányi feltételeket.  

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület év végén áttekinti és a megadott 

osztályzatok alapján dönt a magasabb évfolyamba lépéséről. Amennyiben a tanuló év végi 

osztályzata jelentősen eltér évközi érdemjegyeinek átlagától, felszólítja a pedagógust 

döntésének indoklására, vagy az év végi érdemjegy módosítására. Amennyiben a pedagógus 

ennek nem tesz eleget, a nevelőtestület a tanuló javára módosítja az érdemjegyet. 

A tantestület határozata alapján az új belépő tantárgyakat a kezdő év első félévétől a többi 

tantárgyhoz hasonlóan érdemjeggyel értékeljük, kivéve az 1. valamint a 2. osztályosokat 1. 

félévben, akik szöveges értékelést kapnak (ld. OM mondatbank értékelése félévente).  

A tantárgyi követelményeket nem teljesítő tanulók javítóvizsgát tehetnek. Ha három vagy 

annál több tantárgyból nem tett eleget egy tanuló a tantárgyi követelményeknek, a 

nevelőtestület határozata alapján osztályt ismételni köteles.  
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A jegyek rögzítésekor a következő színkódokat alkalmazzuk az értékelési naplóban:  

- szóbeli, írásbeli feleletre – kék színt 

- témazárók, felmérések, dolgozatok – piros színt 

- félévi jegy – elkülönített rovatban – kék színt 

- év végi jegy – elkülönített rovatban – kék színt 

- év végi jegy – bizonyítványban, anyakönyvben – kék színt. 

 

 A félévi és az év végi osztályzatokat az év közben kapott érdemjegyek alapján kell 

meghatározni. 

 

 

6.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának alapelveit az 

intézmény nevelőtestülete hagyományteremtő módon öt alapelv köré csoportosította: 

- minden nap adunk házi feladatot 

- a házi feladat kijelölésénél differenciálunk 

- a tanuló számára pontos utasítást és segédeszközt adunk a feladat elvégzéséhez 

- figyelembe vesszük az otthon elvégzendő feladatok mennyiségét 

- az otthon elvégzett feladatokat kellőképpen értékeljük 

 

Az alapelvek figyelembevételével az alábbi formákban kivitelezhető: 

Szóbeli házi feladat: adható valamennyi tantárgyból. A szóbeli otthoni feladatok 

kijelölésénél egyrészt a tananyag megértésére, logikai feldolgozására kell helyezni a 

hangsúlyt, másrészt a nyelvi kommunikáció fejlesztésére az adott téma önálló előadása 

által. Ezen kívül ún. memoritereket, bizonyos tantárgyakból indokolt feladni (irodalom, 

nyelvek)  

Írásbeli házi feladat: adható valamennyi tantárgyból. Az írásbeli feladatok kapcsolódjanak 

az órai elvégzett munkához, az ahhoz kapcsolódó gyakorlati készségek fejlesztését 

szolgálják. Az ún. házi feladatok elkészítése a tanulói kötelességek közé tartozik. Ezek 

elmulasztása szankciókat von maga után. 

Előzetes munka (kutatás, kiselőadás, kísérlet stb.) adható: valamennyi tantárgyból 

 

Minden pedagógus kötelessége ügyelni arra, hogy a házi feladat ne legyen megterhelő. 

Lehetőleg annyi házi feladatot adjunk, amit le is tudunk ellenőrizni. Feladatunk, hogy a 

differenciálás a házi feladat mennyiségében és minőségében is megmutatkozzon. 

 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok konkrét meghatározása 

minden egyes tantárgy helyi tantervének része, akárcsak azok értékelésének és 

beszámításának módja. 
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6.11 Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

A beiratkozás alkalmával a szülő nyilatkozik, hogy gyermeke melyik idegen nyelvi csoportba 

fog járni. A csoportba sorolásnál kizárólag a szülő nyilatkozata mérvadó, egyéb szempont 

nem érvényesül (szintfelmérés, stb.). 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. A csoportok kialakításánál 

próbálunk úgy csoportot alakítani, hogy az ideális feltételeket biztosítson az idegen nyelv 

tanulásának. 

Kis oktatási intézményként jelenleg nincs lehetőségünk megvalósítani egyéb kötelező 

foglalkozások csoportbontását. 

 Az egyéb foglalkozások megszervezésénél törekszünk arra, hogy a tematikájuk minél 

több tudományterületet érintsen, és minden tanuló számára hozzáférhetőek legyenek. 

Figyelembe vesszük a gyerekek érdeklődésének irányát. 

 

6.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

 

Évente egy alkalommal, a tavaszi időszakban történik a tanulók általános fizikai 

teherbíró-képességének minősítése, ezen faktorok közül, az aerob kapacitás és általános testi 

erő mérésére összeállított motorikus próbákban elért teljesítményt kell megbízhatóan, objektív 

módon mérni és értékelni. 

 

A mérés céljai, várható hasznosulása 

- Lehetővé teszi az egyén, a közösség, a társadalom egészének, vagy bizonyos rétegeinek 

egészségszempontú fizikai állapotának számszerűen is kifejezhető megbecslését, a mért 

adatok egészséggel összefüggő értelmezését, elemzését. 

- A különbözőségek felfedezése lehetőséget ad az egyénre szabott optimális 

edzésintenzitás szakszerű megválasztásához. 

- Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott 

követelményértékekhez viszonyítást. 

- Felfedezi az esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tudatos 

felszámolását. 

- A rendszeres időszakos ellenőrzés folyamatos visszacsatolást jelent a hibák 

kiküszöböléséhez. 

- Összehasonlítási, viszonyítási lehetőséget ad az azonos módszerrel, de pl. különböző 

földrajzi területen élő, tevékenykedő, különféle sportágakat űző egyének 

teljesítményeihez. 

- Már a kisiskolás korúak körében felszínre kerülnek, kitűnnek az egyes területen elért 

kimagasló eredményükkel a genetikailag kiváló - testi, biológiai, fiziológiai - adottságokat 

öröklő sportolni vágyó fiatalok. 

Összefoglalva: az egyén az általános fizikai teherbíró-képessége mérése során választ 

kaphat arra, hogy fizikai terhelhetősége szempontjából jelenleg hol tart, hová kell 

felfejleszteni magát és hogyan tegye meg az első lépéseket. 
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A módszerrel szemben támasztott legfőbb elvárások 

- Megbízhatónak kell lennie - a motorikus képességeken belül, a kondicionális képességek 

közül — valóban az egészség szempontjából leglényegesebb faktorokat mérje. 

- Egyszerűnek kell lennie, különösebb előképzettséget ne igényeljen. 

- Könnyen használható, objektív mérési, értékelési és minősítési rendszer tartozzon hozzá  

az elért teljesítmény mérésének pontossága a külső objektív és szubjektív feltételektől 

nem, vagy csak igen minimális mértékben függjön. 

- A gyakorlati életben jól alkalmazható legyen — a lehető legkisebb anyagi és 

időráfordítást igényelje. 

 

Általános vizsgálati szempontok  

- A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan egészséges tanuló 

elvégezheti, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést. 

- A könnyített- és a gyógy-testnevelésre utalt tanulók általános izomerejének minősítése 

csak — szakorvosi véleményezés alapján — az orvos által nem tiltott motorikus 

próbákban elért teljesítmény alapján végezhetjük el. 

- A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, 

gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

- A vizsgálati módszert az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni. 

- Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok 

alapján történik. 

1. A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző nagy teremben, 

tornateremben, illetve szabadtéren célszerű elvégezni. 

2. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze 

meg. 

3. A motorikus próbák elvégzését az izomerő mérésére alkalmazott próbákkal kell 

elkezdeni. 

Az iskolánkban alkalmazott vizsgálati módszer az általános fizikai teherbíró képesség 

műszerek nélküli méréséhez 

 

Mini Hungarofit 

(1+4 motorikus próbában elért teljesítmény alapján)  

1. HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (cm): Az alsó végtag dinamikus erejének mérése. 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal mögé áll úgy, hogy a cipője orrával a vonalat nem 

érinti. 

Feladat: térdhajlítás – ezzel egy időben páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, 

előzetes lendületszerzés, - majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. 

Érkezés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük cm-ben. Három 

kísérletből a legjobbat értékeljük. 
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2. HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS FOLYAMATOSAN (4 perc/db): 

 A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése. 

Maximális időtartam: 4 perc 

Kiinduló helyzet: a tanuló hason fekszik úgy, hogy az homlokával megérinti a talajt és 

mindkét karja laza tarkótartás helyzetében van. A lábakat nem kell leszorítani. 

Feladat:  1. ütem törzsemelést végez  

  2. ütem összeérinti a könyökét az álla alatt 

  3. ütemre visszanyit oldalsó középtartásba  

  4. ütem törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

3. HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS FOLYAMATOSAN (4 perc/db): 

 A hasizmok erő-állóképességének mérése. 

Maximális időtartam: 4 perc  

Kiinduló helyzet: a tanuló torna szőnyegen a hátán fekszik és mindkét térdét 90 fokos szögben 

behajlítja, talpa a talajon. Laza tarkótartás előre néző könyökkel. 

Feladat: a tanuló felül, könyökével megérinti azonos oldalon a combokat. Hanyatt fekvés és 

újabb felülés következik folyamatosan. 

 A lábakat nem kell leszorítani! 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma. 

4. FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS FOLYAMATOSAN KIFÁRADÁSIG (db): 

 A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése. 

Maximális időtartam: lányok 2 perc, fiúk 4 perc. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes 

törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar) 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs 

feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem 

lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

5. COOPER-TESZT FUTÁSSAL (12 perc/m): 

 Az aerob állóképesség mérése. 

Feladat: minden tanuló a tőle telhető legnagyobb intenzitással fusson,- kocogjon 12 percig 

közel azonos sebességgel úgy, hogy futás közben ne alakuljon ki tartósan oxigénhiány. 

Értékelés: a megtett táv méterekben. 

 

Értékelési rendszer 

Az elérhető maximális pontérték:  140 pont 

I. Aerob állóképességé maximálisan:   77 pont 

II. Izomerő-állóképesség maximálisan:   63 pont 

 

A minősítési rendszer kategóriái: 

0-   20,5 pont IGEN GYENGE 

21-   40,5 pont GYENGE 

41-   60,5 pont KIFOGÁSOLHATÓ 

61-   80,5 pont KÖZEPES 

81 - 100,5 pont JÓ 

101 - 120,5 pont KIVÁLÓ 

121-140,0 pont EXTRA 
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A tanulók minősítése a feladatokban elért összpontszám alapján: 

IGEN GYENGE (0- 20,5 pont)  

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, 

legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, 

kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének - 

átmeneti - javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek 

fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb 

fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly feladat elé 

állítják. 

 

GYENGE (21-40,5 pont) 

Az egész napi tevékenységétől még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja kipihenni magát 

egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek 

érzi magát. 

 

KIFOGÁSOLHATÓ (41-60,5 pont) 

A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkán fárad el, de a váratlan 

többletmunka még erősen igénybe veszi. 

 

KÖZEPES (61-80,5 pont) 

Eléri azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil maradjon, azaz 

tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a 

továbbiakban törekedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése 

érdekében legalább ezt a szintet megtartsa. 

 

JÓ (81-100,5 pont) 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb szintű 

szakosztályban, illetve amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. Ha valaki arra az 

elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni, legjobb, ha minél előbb hozzákezd az 

alapvető kondicionális képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez. 

 

KIVÁLÓ (101-120,5 pont) 

Aki ezt a szintet eléri már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan jól terhelhető 

fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet. 

 

EXTRA (121-140 pont) 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró-képessége 

területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az eddigi vizsgálataink 

szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban olyan 

rendszeres, magas szintű sportági specifikus edzés elvégzésére, hogy nemzetközi szinten is 

csúcsteljesítményt érjen el. Élsportolóknak 19 év felett is az egész sportpályafutásuk alatt 

folyamatos odafigyeléssel arra kell törekedni, hogy az általános fizikai teherbíró-képesség 

szintjét a sportághoz szükséges „megkívántság" szintjén tartsák. 
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6.13 Az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

6.13.1 Egészségnevelés 

Jogszabályi háttér 

1.A 2003. évi LXI tv.-nyel módosított 1993. évi LXXIX. tv. A Közoktatásról 48.§. (3) 

2.A Nemzeti Alaptanterv bevezetéséről szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. Rend.  

3.A 96/2000.(XII.11.) Országgyűlési határozat a kábítószer-fogyasztás visszaszorításáról, 

4.A 1036/2003. (IV.12.) Korm. határozat a 96/2000. Ogy.hat. végrehajtásával kapcsolatos    

         feladatokról, 

5.A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. tv. 

6.Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 

7.Az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.)NM rendelet, 

8.A kötelező megelőzést és korai felismerést szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és    

         szűrővizsgálatokról szóló 21/1997.(XII.18.)NM rendelet, 

9.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

 

Az egészségnevelés célja: 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, 

érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot 

érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető 

hatások csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése 

érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja 

fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott 

szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális 

megoldásokat, továbbá környezetével változzék, vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget 

tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. 

Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az 

egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed. 

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges 

testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű 

szerepe van. 

Az egészségfejlesztő program eredményeként erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, 

csökkenjenek az ártó tényezők. 

Az iskola befejezésekor a diákok értsék meg, saját életükben tudják alkalmazni az 

elsajátítottakat. 

 

Az egészségnevelés feladatai: 

− Minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. 

− Segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, 

amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. 

− Neveljen az egészséges állapot örömteli megélésére, és a harmonikus élet értékként való 

tiszteletére. 

− Készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek 

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, 

konfliktusokat megoldani. 
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− Fejlessze a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. (szociális kompetencia) 

− Ismertesse meg a tanulókkal a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, 

veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. 

(természettudományos kompetencia) 

− Készítse fel a tanulókat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 

kezelésére. 

− Készítsen fel az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, 

az utas balesetek elkerülésének módjaira. 

− Hívja fel a tanulók figyelmét a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, 

legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). 

− Nyújtson támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez 

vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen 

táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának megelőzésében. 

− A kialakult helytelen szokásokat változtassa meg az ismeret és tájékozottság segítségével. 

(digitális kompetencia) 

− Foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és fordítson figyelmet a családi 

életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

− A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

− Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat. 

− A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel. 

 

A tanulók képesek legyenek figyelemmel kísérni: 

• viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását 

• az egészségkárosító magatartásformák elkerülését 

• a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni 

További céljaink az egészségnevelés tanulókra gyakorolt hatásával kapcsolatban: 

• tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése érdekében 

• erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési 

magatartásformák fejlesztését 

• fordítsanak figyelmet személyes higiéniájuk kialakítására 

• ébresszen tiszteletet a természet iránt, alakuljon ki a tanulókban az a tudat, hogy ők is részei 

a természetnek, az életnek, és helyi környezetüknek 

• képesek legyenek ne csak maguk, de esetleg mások egészségének és életének védelmére is 

• törekedjünk az ön- és társismeret fejlesztésére 

• növekedjen a képességeiken alapuló magabiztosságuk, s a jövővel szembeni pozitív 

beállítottságuk 

• folyamatosan tanulják meg értékelni más kultúrák egészségről és jólétről kialakított nézeteit 

(szociális kompetencia) 

• fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, s ezzel együtt állóképességük 

• helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése (pl. a társadalmi, nemi- és családi élettel kapcsolatban) 

• fejlődjön szociális és karitatív érzésük 
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Az egészségnevelés módszerei: 

− vita-módszere: problémafelvetéssel, kérdésfeltevéssel indul, amit érvek és ellenérvek 

követnek, vélemények és tapasztalatok ütköznek, ezért fontos, hogy az "összecsapás" után 

közös állásfoglalás alakuljon ki. E módszernél fő szabály: a vitapartner tisztelete és 

meghallgatása. A metodika előnye, hogy vitakultúrára nevel: helyes, szép beszédre, 

meggyőző érvelésre, az együttélési szabályok betartására nevel. – Osztályfőnöki, illetve 

bármely tanóra lehet 

− magyarázó jellegű előadás: hagyományos formája az ismeretterjesztésnek. Soha ne legyen 

hosszú, de legyen érthető, világos, s a tanulók életkorának megfelelő! Mindig az osztály 

bevonásával történik. – Bármely tanóra lehet 

− elbeszélés legyen színes, motiváló és élményszerű – Bármely tanóra lehet 

− megfigyelés: a tanuló tudjon ismeretekhez jutni a jelenségek, folyamatok megfigyelése, 

mérése, kísérleti vizsgálata és modellezése, az ismeretterjesztő irdalom és könyvtár használata 

révén. – Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Kémia, Osztályfőnöki, Technika 

tanórák 

− megfigyelési naptár: akkor készíttetjük, ha a megfigyeltetés hosszabb időn át tart, (pl. a 

gyerekek, serdülők testi, lelki változásainak megfigyeltetése, az alkohol, a nikotin hatása a 

csírázó növényekre stb.). A megfigyelések a korábbi ismeretekből indulnak ki, hogy a 

különböző forrásokból szerzett ismeretanyagot is bekapcsolják, integrálják, fejlesszék a 

tanulók gondolkodását, jelentsenek élményszerűséget, s a valóság megfigyelése legyen az 

elsődleges ismeretszerzési forrás. – Biológia, Természetismeret, Osztályfőnöki tanórákon 

− kísérletezés előnye, hogy az ok-okozati kapcsolatok felismerése rendkívül világos és 

meggyőző, fejleszti a természettudományos gondolkodást. A kísérlet lehet bevezető, 

közvetítő vagy bizonyító jellegű, attól függően, hogy mire kívánjuk felhasználni: 

figyelemkeltésre, tisztázatlan kérdések megoldására, vagy tapasztalatok megerősítésére. – 

Kémia, Fizika, Természetismeret, Biológia, Technika tanórákon 

− ötletbörze, ötletek szabad áramoltatása, mely igen népszerű oktatási, nevelési módszer 

lehet. Előnye, hogy az ötletek szabad áramoltatására ösztönöz, s megtanít az elhangzottak 

szakszerű értékelésére, buzdítja a tanulókat a sokszínű gondolkodásra, a sokféle megoldás 

keresésére. E módszer alkalmazásánál a tanár vagy a tanulók vetnek fel egy témával 

kapcsolatos problémát, feladatot, szituációt, majd következnek az ötletek, a megoldások, 

legvégül pedig a kiértékelés. – Bármely tantárgy óráján 

− szerepjátékok lehetőséget kínálnak a problémás élethelyzetek kipróbálására. Előnyük, 

hogy megadott szituációban egy-két perces esélyt nyújt a tanulóknak arra, hogy eljátsszák a 

különböző variációkat. Segít a tanulóknak az önmegismerésben, felfedezhetik érzéseiket, 

belső gondolatvilágukat, cselekedeteik, tetteik mozgatórugóit. – Magyar irodalom, Dráma, 

Osztályfőnöki tanórákon 

− interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról. – 

Magyar irodalom, Történelem tanórákon 

− serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások (csoportvezetésben képzett szakembert 

kíván): Szocializációs lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek, társas-kommunikációs 

készségeik fejlesztésére. Az önismeret fejlődésétől remélhetjük, hogy a diákok 

egészségesebben fognak élni, ellenállnak a dohányzásnak vagy droghasználatnak. Célunk, 

hogy ne csak a rosszra tudjanak nemet mondani, hanem tanuljanak meg az egészségre igent 

mondani. – Osztályfőnöki órákon, szakkörön 

− kortárssegítők munkájának igénybevétele, a serdülőkorú fiatalok számára a felnőttnél 

(szülő, tanár) lényegesen hitelesebb a kortárs, aki éppen ezért sokkal jelentékenyebb 

véleményformáló hatással is van. Az egészségfejlesztés üzenetét kiképzett kortárssegítők 

közvetítésével juttatjuk el a fiatalokhoz. Arra próbáljuk megtanítani a fiatalokat, hogy 

képesek legyenek nemet mondani. Különösen hasznosak ezek a programok a szexuális 

kultúra fejlesztése, az AIDS prevenció, a dohányzás-, alkoholfogyasztás-, kábítószer használat 

megelőzésben. – Osztályfőnöki órákon 
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− részvétel a helyi egészségvédelmi programokon 

− mindennapos testedzés – Testnevelés, Néptánc, Tömegsport 

− sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése 

− az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése, 

− környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés, udvarszépítési 

program) 

− a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése 

− az egészségnevelés tantárgyakban történő megjelenítése 

− illemtani ismeretek bővítése, a viselkedési kultúra javítása 

− Csendes szoba programok (a kornak megfelelő bővítéssel) a stressz-kezelés 

szempontjából fontosak. Elsajátításukkal a tanulók oldhatják napi feszültségeiket, a 

hatékonyabb légzés és keringés hatására csökken a fáradtságérzésük, tanóra előtt alkalmazva 

fokozódik figyelmük és nő a koncentrációs képességük. Ugyanilyen hasznos lehet a 

szemtorna, mely a szemkörnyéki feszült izmok ellazításával a látásproblémák megelőzését 

szolgálják. 

A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, a lehetőségek tára kimeríthetetlen. 

A felsorolt metodikák jól mutatják a pedagógus irányító, értékközvetítő szerepét. Ezeken 

az órákon is nagyon fontosak az ismeretek, de e mellett a pozitív beállítódások, 

magatartások, szokások kialakítására kell törekednünk. Nem elég, ha valaki tisztában van a 

helyes táplálkozással, mégis egészségtelen ételeket választ. Tehát kellenek a megfelelő 

ismeretek, de ezeknek be kell épülni a tanulók életstílusába. 

A beépülés mértékét előzetesen és utólagosan is tesztekkel érdemes mérni, vizsgálni. 

A pszicho-higiénés nevelésben a módszer, a szemléltetés az eredményesség érdekében 

szabadon megválasztható, megváltoztatható, hiszen a közvetlen tapasztalás erősíti a bevésést, 

s ahol csak lehet, ezzel kell színesítenünk a tanítást és könnyítenünk a tanulást. 

A jelen egészségnevelése a tudatosan létrehozott készségfejlesztő lehetőségek összessége, 

amellyel az egyén viselkedése az előre meghatározott cél irányába elmozdítható. 

A gyerekek az iskolában nem egyszerűen az ÉLETRE készülnek, hanem az iskola is maga az 

ÉLET. 

 

Tevékenységformák 

− A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 

- testnevelés órák 

- játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon 

- az iskolai sportkör foglalkozásai 

- tömegsport foglalkozások 

- úszásoktatás 

- erdei iskola (részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülő fizeti) 

- iskolaotthonos, napközis foglalkozások 

- Az egészségnevelés elsősorban környezetismeret, természetismeret, biológia és egészségtan 

tantárgyak, valamint az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin, másodlagosan a többi 

tantárgyak óráin feldolgozott ismeretek 

- Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások (részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülő fizeti): 

- egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre 

- minden évben egy alkalommal projektnapot (EGÉSZSÉGNAP) szervezünk az 1-8. 

évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan 

− Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, fogászat) segítségének 

igénybevétele: 

 - félévente egy alkalommal az 5-8. évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában 

 - a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez 
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E programok végrehajtásához folyamatosan pályázatokat írunk, így próbáljuk az anyagi 

fedezetet előteremteni, illetve csökkenteni. 

 

Az egészségnevelési program segítői: 

Iskolaorvos 

Végzi a gyermekek egészségügyi szűrését és kötelező oltását. Szükség esetén a vizsgálatok 

alapján beutalót ad további szakorvosi vizsgálatra. Ehhez jelzéseket kaphat az iskola 

pedagógusaitól, szülőktől. Folyamatosan kapcsolatot tart az iskola vezetőségével, jelzi a 

felmerülő egészségügyi problémákat. 

Védőnő 

Heti rendszerességgel (kedden és szerdán) segíti az iskolaorvos munkáját, munkaköri 

leírásában megfelelő feladatokat lát el, vezeti a dokumentációt, szűréseket végez, kezeli a 

tanulók egészségügyi törzskönyvét, amelyet a gyermek iskolából való távozása után a 

következő iskolába továbbít. 

Felkérésre előadásokat tart az iskola vezetőségével egyeztetett témákban (Egészségügyi 

felvilágosítások, sebellátás stb.) 

Fogorvos 

Előre egyeztetett időpontban, osztályonként évente két alkalommal végez szűrést. 

Elvégzi a szükséges beavatkozásokat, szükség esetén további kezeléseket, fogszabályozást ír 

elő. 

Iskolapszichológus 

Egyéni és csoportos segítségnyújtás a mentálhigiéné területén. Segítséget ad a magatartás-

problémákkal küzdő gyermekek nevelésében. Kapcsolatot tart a problémás gyermekek 

szüleivel. 

 

Kitűzött feladataink: 

Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegítjük a tanulók és a tantestület egészének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 

− Együttműködést alakítunk ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges 

környezet legyen. 

− Biztosítjuk az egészséges környezetet, az iskolai egészségnevelést és az iskolai 

egészségügyi szolgáltatásokat. Ezekkel párhuzamosan együttműködünk az önkormányzat 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. 

Kiemelt elsőbbséget biztosítunk: 

− az egészséges étkezésnek, 

− a testedzésnek, 

− a szabadidő hasznos eltöltésének, 

− a lelki egészségfejlesztésnek, 

− a tanácsadást biztosító programoknak. 

Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytatunk, mely kiemelt figyelmet fordít a pedagógus és 

a tanuló jó közérzetének kialakítására, tiszteletben tartja emberi méltóságát, többféle 

lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot és támogatja az 

egyéni előrejutást. 

Törekszünk arra, hogy segítséget nyújtsunk diákjainknak, az iskola személyzetének, a 

családoknak egészségük megőrzéséhez. 

Kihangsúlyozzuk a közösséget, mint nevelési lehetőséget, folyamatosan alkalmazzuk a 

közösséggel nevelés módszerét, hogy megértsük, és megértessük azt, hogy a közösség, 

hogyan járulhat hozzá, vagy éppen hátráltathatja az egészség fejlesztését és a tanulást. 
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Konkrét feladataink: 

Minden tantárgy a sajátosságainak megfelelő módon fejti ki egészségnevelő hatását, de 

nagymértékben számítunk a természetismeret, egészségtan, biológia, testnevelés, technika 

tantárgyak által biztosított lehetőségekre. 

- Barátságos, egészséges környezetet alakítunk ki: 

Bútorok mérete, állaga, berendezés, világítás, szellőztetés, tisztaság 

- Személyi higiéné: 

Öltözködés – megfelelő, kényelmes, tisztasági csomag, illemhelyek tisztasága – wc-papír, 

szappan, papír zsebkendő, szalvéta 

- Egészséges táplálkozás: 

Alsó és felső tagozaton tízórait és uzsonnát biztosítunk tanulóink számára igény szerint, 

szemléltető tablók, 

- Napi munkarend: 

Az órák arányos beosztása: nehéz – könnyű, ülős – mozgásos, 

Koncentrálós – kevesebb figyelmet igénylő 

- Egész iskolára vonatkozó programok: 

Egészségnap: felvilágosító, tájékoztató előadások, bemutatók, kóstolók 

Sportnap, akadályverseny, kirándulások, 

Általános iskolaorvosi szűrés, oltások 

Fogorvosi szűrés, ellenőrzés 

Nyári tábor 

Szülői értekezletek, fogadóórák 

Külső előadók által nyújtott lehetőségek (DADA) 

 

6.13.2. Környezeti nevelés 

 

Jogszabályi háttér: 

-ENSZ 57. Közgyűlése 2002. december 20-ai határozata, 

-Magyar Köztársaság Alkotmányának 18.§-a, 70§-a /mindenkinek joga van az 

egészséges környezethez, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. 

-A NAT 243/2003. Sz. kormányrendelete, mely szerint a környezeti nevelés célja: 

 

„… elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak 

érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható 

fejlődését.” 

 

Általános célok, értékek a környezeti 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 

• a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés 

• a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

• a testi-lelki egészség megőrzése 

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 természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak 

vissza a saját szervezete működésére is. 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők 

és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. 
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Tartsuk szem előtt, hogy ugyanazt a gyereket képezzük minden órán és foglalkozáson. 

Fontos, hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki! 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete: 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek 

segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, 

konfliktuskezelésre és -megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek 

megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá 

válását. 

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kialakítani. Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén 

alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. 

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha 

minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne 

elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne 

az embert. 

Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt 

feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz, a fizika és a technika tantárgyak 

között már megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok kezdeményezés 

alakult ki a humán területeken is. 

 

Tanórán, laboratóriumban, nyári táborokban megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, 

gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a 

természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. 

Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

A környezeti nevelés céljaként megfogalmazott fenntartható fejlődés, környezettudatos 

magatartás előmozdításához elengedhetetlen, hogy az általános iskola befejezésekor a 

diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

− Fenntartható fejlődés: A jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan módon, 

amely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését. 

− A növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, melyek 

lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának, és anyagi javainak folyamatos gyarapodását. 

− Alapvető emberi szükségletek: Minden ember és társadalom igénye és joga a túléléshez 

szükséges energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő hozzáférés, és a Föld 

lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítás. 

− Az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is figyelemmel 

lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó döntéshozatal szükségessége 

olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden körülményt, és/vagy amikor az adott kérdésre 

vonatkozó tudományos álláspont megosztott. 

− Kölcsönös függőség: A minden elem és életforma (beleértve az embereket is) között 

fennálló kölcsönös és egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben. 

 

Konkrét célok és feladatok: 

• természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

• helyi értékek és problémák feltérképezése 

• helyi célok megfogalmazása (öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem,  hulladékkezelés,  

energiatakarékosság, helyi védettség stb.) 

• lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai) 

• hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 
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• azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

• a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

 

Az iskola elhelyezkedéséből adódó tevékenység, feladat: 

(a még megvalósítandók, ill. a folyamatos tevékenységek kiemelése) 

- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása 

- kerékpárral közlekedők számára a biztonsági felszerelések viselésének ösztönzése 

- zöldesítés az iskola környékén, az iskolában, a növények gondozása, pótlása,  

 

Tiszta, egészséges környezet 

- szeméttárolók sűrítése 

- szelektív hulladékgyűjtés (műanyag palackok, szárazelem) 

- felvilágosító előadások az egészségkárosító anyagokról és a fertőzési veszélyekről 

- Az iskolabelső tiszta, meghitt környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, a mellék-helyiségekben szappan, WC papír, 

- gyakori szellőztetés 

- Egészséges ivóvíz, vízfogyasztás csökkentése 

- napkollektor által biztosított vízmelegítési rendszer 

Udvar 

Biztonságos aljzat 

- tisztaság biztosítása 

Az iskola eszközellátottsága 

A tanítás-nevelés élmény-központúságának növelése, az esztétikai érzék fejlesztése – 

egészséges személyiség 

- a számítástechnika teremben a géppark  

- a könyvtárban projektor, interaktív tábla, televízió, videó 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltető-anyagok 

- digitális fényképezőgép, ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár, médiatár 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek: 

Tanórai keretek: 

- tantárgyakba beépítve 

- tanulmányi kirándulás (önköltséges) 

- gyerek- és sportnap 

- osztályfőnöki órákon környezet- és egészségvédelmi témák 

- testnevelés 

 

A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel  

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a 

különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló 

iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre több a 

bizonytalanság. Az osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a 

gyerekekben kialakuló, formálódó valóságképet.  

Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán 

túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanulók számos attitűdjének 

alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A környezeti 

nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. Az 

általános tájékozottsága, problémafelismerő és -feldolgozó képessége segítheti abban, hogy 

ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira 

használni, alkalmazni tudja.  

A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására való 

nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások 
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keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a 

személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.  

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteken belül 

nem megvalósítható tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak 

felismerését és megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, a 

szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös 

tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is 

kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat.  

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy 

évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Tervezése az osztályban tanító 

valamennyi pedagógus együttgondolkodását kívánja meg.  

 

Tanórán kívüli lehetőségek:  

- szakkörök  

- tanulói pályázatok  

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a jövő 

generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.  

 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai:  

A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve 

külön programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket.  

A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk, illetve pályázatot 

írunk ki.  

 

A megvalósulás szervezeti formái: 

Akciók 

- Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására szervezünk olyan akciókat, amelyek 

felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti 

problémára. A megmozdulást magunk szervezzük október hónapban: SZERETET HÍD - Egy 

nap a falu tisztább környezetéért.  

-  EGY NAP AZ ISKOLÁÉRT – társadalmi munka a szülők  és nevelők 

közreműködésével. 

- DDNP-kal együttműködésünk keretén belül a Szársomlyó ösvényeinek tisztán tartása 

félévenként 

- A Szársomlyó flora- és faunakincsének megismerése 

Iskolai könyvtár - a környezeti témakörökkel foglalkozó könyvek, videofilmek, CD-

lemezek.  

Tanulmányi kirándulás (önköltséges)– Ellátogatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal 

tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus 

kertekbe, múzeumokba.  

Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés – az egész iskolára kiterjedő szelektív 

hulladékgyűjtést szervezünk (a szárazelem és műanyagpalack folyamatosan). 

Vetélkedő, tanulmányi versenyek – Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük és 

felkészítjük arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken (Zöld 

Szemfüles – környezetvédelmi és természetismereti vetélkedő, TMG Természettudományi 

verseny, PRK Reál-nap) 
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Kézműves foglalkozás – A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaházak) 

illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok felhasználásával különböző díszeket, 

kompozíciókat készítünk  

Szabadidős foglakozások: – séta a környéken, termések gyűjtése.  

Látogatások: – állatkertben, múzeumban, botanikus kertben, arborétumban, tanyán, nemzeti 

parkban, szeméttelepen, hulladékégetőnél, szennyvíztisztító telepen.  

Szülői értekezletek: – utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére. 

 

A módszerek kiválasztásának szempontjai:  

- alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz  

- 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  

 

Felhasználható módszerek:  

1. Játékok: szituációs, memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, ráhangolást segítő, 

bizalomerősítő, kapcsolatteremtést segítő, drámapedagógia  

2. Modellezés: hatásvizsgálatok, rendszermodellezés, előrejelző, működő modellek készítése - 

elemzése  

3. Riport módszer: kérdőíves felmérés, direkt riportok, fotóriport  

4. Projekt módszer: analízis – akció projektek  

5. Terepgyakorlati módszerek: terepgyakorlatok, táborok, térképkészítés, egyszerű 

megfigyelések, célzott megfigyelések, mérések  

6. Aktív, kreatív munka: természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós munkák, 

madárvédelmi feladatok, szelektív hulladékgyűjtés,  

7. Közösségépítés: csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében  

8. Művészi kifejezés: vizuális művészet a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, 

zeneművészet, fotóművészet, táncművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és 

élményfejlesztése, a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén  

 

6.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei 

 

6.14.1 A jutalmazás elvei és formái 

Iskolánk diákjai tanulmányi eredményükért, különböző tanulmányi- és sportversenyeken elért 

eredményükért, és közösségi munkájukért a következő elismerésben részesülhetnek: 

-  A hétkezdő áhítatok alkalmával hirdetjük az elmúlt hét kiemelkedő eseményeit.  

-  A szaktárgyban, osztályközösségben végzett átlagon felüli jó munkáért szaktanári, 

osztályfőnöki elismerés adható, amit a pedagógus a tevékenységi naplóban és a tanuló 

ellenőrzőjében is rögzít. 
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-  Az iskolában elismerésként a következő írásbeli dicséretek adhatók: 

o szaktanári dicséret szaktárgyi, szakköri munkáért, 

-  osztályfőnöki dicséret 

 - iskolai szinten az ünnepségeken, megemlékezéseken nyújtott kimagasló szereplésért 

 - megyei versenyek (tanulmányi, zene, sport) 1-3. helyezettjének, 

o igazgatói dicséret 

  - három osztályfőnöki dicséret után,  

  - az országos versenyeken az első tíz közé jutásért. 

-  Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók ballagáskor, illetve a tanév végén 

jutalmazhatók: 

o Ha a tanuló kitűnő bizonyítványa mellett a tantárgyak legalább 50%-ból dicséretet szerez és 

magatartása legalább jó (4), tanév végén az osztályban tanító tanárok közösségétől általános 

nevelőtestületi dicséretben részesülhet. 

o Könyvjutalom jár: kitűnő tanulmányi eredményért, legalább jó (4) magatartási jegy mellett, 

o Oklevél jár: 

 - az osztályközösségében végzett folyamatos munkáért vagy kiemelkedő szervezési 

tevékenységért legalább jó (4) magatartási jegy mellett 

 - kiemelkedő művészeti és sporttevékenységért 

- Jeles (4,75) tanulmányi eredményért, legalább jó (4) magatartási jegy mellett  

-  8. év végén emlékplakettet kaphat az a tanuló, aki a 8 év alatt kimagasló tanulmányi 

eredményt ért el, valamint folyamatosan kiemelkedő közösségi munkát végzett. 

 

6.14.2. A tanulói magatartásának értékelési elvei 

 

Tevékenységi naplót a magatartási bejegyzésekhez, a havonkénti magatartás jegyek 

megállapításához vezetik a pedagógusok.  

Példás (5) magatartású az a tanuló, aki: 

o felelősségérzettel van az iskola közössége iránt;  

o megtartja a Házirendet, és feladatkörében arra is törekszik, hogy iskolatársai is megtartsák 

azt; 

o önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért, s ezt megbízhatóan teljesíti;  

o emberi kapcsolataiban őszinte, művelt fiatalhoz illő hangot használ; tanáraival, a 

felnőttekkel szemben udvarias, megfelelő hangnemben tisztelettudóan beszél, viselkedik 

o társait segíti, a kisebbeket védi 

o vigyáz természetes környezetére, az iskola tulajdonára, erre másokat is figyelmeztet 

o önnevelésre, önfegyelemre törekszik; példamutatóan viselkedik 

o nem részesült fegyelmi intézkedésben vagy büntetésben;  

o nincs igazolatlan mulasztása 

o rendszeresen jár templomba. 

Jó (4) magatartású az a tanuló, aki: 

o az előbbi szempontok egyikének-másikénak nem felel meg kifogástalanul, de egy szóbeli 

osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb intézkedésben nem részesült; 

o tanáraival, az idősebbekkel, szüleivel, társaival szemben udvarias, tisztelettudó, általában 

figyelmes, hangneme megfelelő 

o nincs igazolatlan órája 

o legfeljebb egy osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetése van 

Változó (3) magatartású az a tanuló, aki: 

o az előbbiek ellen ismételten kisebb mértékben, vagy egy alkalommal súlyosabban vétett; 

o feladatai elvégzésében pontatlan 

o könnyen befolyásolható negatív irányban 

o tanáraival, a felnőttekkel szemben időnként udvariatlan, figyelmetlen 
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o véleménye elhamarkodott, gyakran nem megfelelő a hangneme 

o közösségi munkát csak időnként, hangulatának megfelelően végez 

o írásbeli osztályfőnöki rovónál súlyosabb büntetésben nem részesült; 

o ha van igazolatlan órája 

Rossz (2) magatartású az a tanuló, aki: 

o az iskolai házirendet durván megsérti 

o társaival, tanáraival, szüleivel szemben tanúsított viselkedése durva, sértő 

o igazgatói szintű fegyelmi büntetésben részesült; 

o 4 vagy több igazolatlan órát halmozott fel;  

Ha a tanuló magatartásában a félévi értékelés után jelentős javulás tapasztalható az év végi 

minősítésnél ezt figyelembe kell venni, de fegyelmi intézkedés vagy igazolatlan óra esetén a 

magatartás példásnak nem minősíthető. 

 

6.14.3 A tanulói szorgalmának értékelési elvei 

 

Példás (5) szorgalmú az a tanuló, aki a következő szempontok többségének megfelel: 

o kötelességeit pontosan teljesíti; írásbeli feladatait mindig elkészíti;  

o indokolt készületlenségét időben jelenti;  

o hiányait mulasztás esetén, rövid időn belül pótolja;  

o az órákra képességeinek megfelelően és megbízhatóan készül, önálló ismeretszerzésre 

törekszik 

o rendben tartja, és mindig elhozza az órákra a felszerelését, könyvei, füzetei tiszták. Igényes 

munkája külalakjára 

o képességeihez képest kiemelkedően teljesít. 

Jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o az előbbiek egyikének-másikának nem felel meg kifogástalanul. 

o tanulmányi kötelességét teljesíti, általában felkészül az órákra, házi feladatait elvégzi, 

o érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül, 

o tanszereit, felszerelését rendben tartja, de órai felszerelése néha hiányos, 

o ügyel írásbeli munkájára. 

o képességeinek megfelelően teljesít. 

 

 

Változó (3) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o az előbbiekben többször kismértékben vagy az előbbiek egyikében súlyosabban 

elmarasztalható. 

o tanulmányi munkában való részvétele ingadozó (időnként dolgozik, máskor figyelmetlen) 

o feladatait csak ösztönzésre, ráhatással végzi el 

o házi feladatait nem készíti el rendszeresen 

o aki képességei alatt teljesít. 

Hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o az előbbiek közül több feltétel szerint súlyosan és ismételten elmarasztalható. 

o tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, nem végzi el feladatait, 

o kérésre, szülői utasításra sem tanul, munkáját nem végzi el, 

o figyelme szétszórt, a tanulás iránt érdektelen, 

o valamelyik tárgyból tanulmányi eredménye elégtelen.  
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6.15 Fegyelmező intézkedések:  

 

Az osztályfőnök minden tanév elején ismerteti a tanulókkal, első szülői értekezleten a 

szülőkkel a házirend fegyelmezésre és büntetésre vonatkozó fejezeteit. 

A tanulók fegyelmezetlen viselkedését a pedagógus a tevékenységi naplóba jelzi. A 

fegyelemsértés súlyosságától függően 3-5 beírás után fegyelmező intézkedésben részesül.  

A fegyelmi intézkedéseket és büntetéseket a tanuló ellenőrzőjébe és az osztálynaplóba be kell 

írni. Az ellenőrzőbe való bejegyzést a szülőnek (gondviselőnek) 48 órán belül tudomásul kell 

vennie, és ezt aláírásával kell igazolnia.  

Az igazgató az osztályfőnök javaslata alapján a szülőknek javasolhatja gyermekük más 

iskolába való átíratását, ha a tanuló iskolánk fegyelmi rendjének, lelkület elfogadására írásbeli 

figyelmeztetés ellenére sem törekszik, magatartása veszélyezteti más tanulók és az 

osztályközösség rendjét, az oktatási munka színvonalát.  

 

6.15.1 Fegyelmi vétségek 

d) Fegyelmezetlen magatartás. 

e) A tanóra zavarása.  

f) Tanórán enni, inni és rágózni. 

g) Mobiltelefon, MP3, MP4, bekapcsolva hagyása, használata. 

h) A trágár beszéd. 

i) Tiszteletlen viselkedés.  

j) Tanóráról való késés.  

k) Tanulótársa testi vagy lelki bántalmazása. 

l) Ha az ellenőrző könyv nem áll rendelkezésre. 

 

Súlyos fegyelmi vétségek 

 Súlyos fegyelmi vétség elkövetése fegyelmi intézkedést von maga után.  

Súlyos fegyelmi vétség: 

o A lopás. 

o Lelki terror, agresszió,  

o Verekedés.  

o Jelentős kárt okozó szándékos rongálás. 

o Az iskola területének engedély nélküli elhagyása tanítási időben. 

o Dohányzás. 

o Szeszes ital fogyasztása. 

o Narkotikummal való bármiféle tudatos kapcsolat (annak birtoklása, továbbadása, 

árusítása vagy fogyasztása). 

o Az iskolán kívüli közösségi programokon az osztály vagy csoport engedély 

nélküli elhagyása (az eset súlyosságának figyelembevételével). 

o 10-nél több igazolatlan óra. 

o Hivatalos okirat hamisítása és rongálása (pl. tájékoztató). 

o Az iskola hírnevének rombolása. 
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6.15.2 Fegyelmező intézkedések 

a) Tevékenységi naplóba kap bejegyzést, ha vétett a fegyelem ellen. 

b) Szaktanári figyelmeztetés: a szaktanár a szaktárggyal, szakkörrel kapcsolatos 

fegyelemsértésért adhatja. Két szaktanári figyelmeztető egyenértékű egy osztályfőnöki 

figyelmeztetéssel és a következő fokozatokat vonja maga után. 

c) Osztályfőnöki figyelmeztetés:  

o a tevékenységi napló 3-5 beírása után. 

o óráról való szándékos távolmaradásért – 1 igazolatlan óra 

d) Osztályfőnöki intés:  

-  a tevékenységi napló 8-10 beírása után 

-  2-3 igazolatlan óráért  

-  az iskolában elkövetett szándékos rongálásért, felelős hanyagságért a kártérítés 

kötelezettsége mellett. 

e) Osztályfőnöki megrovás:  

o a tevékenységi napló 13-15 beírása után 

o 4-5 igazolatlan óráért  

f) Igazgatói intés:  

o a tevékenységi napló 18-20 beírása után 

o 5-nél több igazolatlan óráért 

o a súlyosabb rendbontásért 

g) Igazgatói megrovás:  

o a tevékenységi napló 23-25 beírása után 

o 10-nél több igazolatlan óráért 

o igen súlyos fegyelemsértésért 

 

6.15.3 Fegyelmi büntetések 

A tanuló kötelességeinek vétkes és súlyos megszegésekor az intézmény fegyelmi eljárást 

indít, melynek lefolytatása után minden esetben írásbeli határozatot hoz. Az iskola hivatalos 

levélben is értesíti a szülőt.  

-  Igazgató hozza:  

o Igazgatói megrovás 

o Szigorú megrovás 

o Áthelyezés másik osztályba 

 

b) Iskolánk szellemiségével össze nem egyeztethető magatartás esetén a tantestület 

határozatot hozhat kétharmados többséggel arról, hogy a tanuló iskolát váltson. 

 

Fegyelmi eljárás: 

Ha a tanulók vagy tanuló közösségek megszegik súlyosan vagy rendszeresen az iskola 

Házirendjét, akkor velük szemben fegyelmező, illetve büntető intézkedést kell hozni. A 

fegyelmi eljárás lebonyolítása az Oktatási Törvényben leírtak alapján történik.  

 

6.16 A nagyharsányi általános iskola tantárgyi helyi tantervei 

A tantárgyi helyi tanterveket az 3. számú melléklet tartalmazza. (CD melléklet) 
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7. A PRK Csikesz Sándor Általános Iskola helyi tanterve 

   
 Iskolánk hívő ember nevelését tűzte ki célul, ki hazánk hűséges polgára, társadalmunk 

hasznos tagja lehet. Szeretnénk egységet teremteni a hit, a műveltség valamint az egészséges, 

erkölcsös emberi élet között. A helyi tanterv összeállításánál figyelembe vettük gyermekeink 

összetételét, a szülői hátteret, az anyagi lehetőségeket. 

 Különösen is figyelünk arra, hogy gyermekeinkben megtaláljuk azt a képességet, 

adottságot, amiben sikerhez tudjuk juttatni, ezáltal utat találjunk személyiségéhez. 

 Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink meg tudjanak felelni a kor kihívásaink, ugyanakkor 

az értékvesztett világunkban legyen kapaszkodójuk. Tantervünkben a nevelés-oktatás 

tudatosan tervezett és megszervezett tevékenység. 

 Célunk: az ismeretek alapos elsajátíttatása, figyelembe véve az életkori sajátosságokat a 

ránk bízott gyermekek személyiségének művelése, hogy felelősséget érezzenek önmaguk és 

társaik iránt. 

 Iskolánkban a hitoktatás a nevelés-oktatás biztos forrása, az emberi kultúra 

megismeréséhez nélkülözhetetlen. Keresztyén világnézetünk szilárd alapot biztosít a 

hagyománytisztelethez és a gyermekeink elé állított jövőkép megalapozásához. 

Pedagógusaink szeretettel nevelnek és tanítanak, fontos számukra a törékeny gyermeki 

személyiség gyarapítása.  

 Célunk, hogy az anyaintézmény adta szellemi tőke segítségét kihasználjuk gyermekeink 

életében, hogy minél több gyerek tudja tanulmányait a Kollégiumunk gimnáziumában, 

szakközépiskolájában folytatni. A művészetek területén a kézművesség, a néptánc oktatás és a 

zenei oktatás mellett az egyházi zene is komoly szerepet kapjon. 

 Az óraszámoknál lehetőséget szeretnénk adni az egyéni elképzeléseknek is. Külön gondot 

fordítunk a SNI-s és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra.  A felzárkóztatásban a 

korrepetálásnak, a mentor tanár alkalmazásának, a fejlesztésnek is nagy teret biztosítunk. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a szakköri választékot bővítsük, színesítsük, hogy tanulóink 

megtalálhassák a számukra legérdekesebb, legvonzóbb témákat. 

 
A NAT műveltségterületei 
 
A kulcskompetenciák  

 
Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, képességeket és attitűdöket 

értjük, amelyek birtokában az unió polgárai egyrészt hamar és hatékonyan alkalmazkodhatnak 

a gyorsan változó modern világhoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően 

befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, 

mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik.  
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A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, képességek, attitűdök számos 

tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző 

problémák és feladatok megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több 

kompetencia egymásba fonódik, és így részben fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges 

elemek támogatják a másik területhez szükséges készségek, képességek, attitűdök körét. 

Hasonló egymásra építettség jellemzi a képesség- és tanulásfejlesztési célok és az egyes 

műveltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik 

kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a 

döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.  

 

Anyanyelvi kommunikáció  

 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, 

vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott 

és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és 

alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek 

során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas 

valóság formálásában.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely 

természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi 

kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi 

funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, 

az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok fő 

sajátosságainak, valamint a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak 

ismeretét.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció  

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban, mint hallott és 

olvasott szöveg értése, szövegalkotás és interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek 

az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős 

tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően történnek. Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen 

nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a 

különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott 

szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó 

társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig való 

tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez 

szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.  
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Matematikai kompetencia  

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának, az 

elvonatkoztatásnak és a logikus következtetésnek a képessége. Az arra való készséget is 

jelenti, hogy a mindennapi problémák megoldása során matematikai ismereteket és 

módszereket alkalmazzunk. A matematikai kompetencia kialakulásában az ismereteknek és a 

tevékenységeknek egyaránt fontos szerepük van.    

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az 

alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség 

szintű tudását.  

A matematikai kompetencia képessé tesz arra, hogy felismerjük az alapvető matematikai 

elveket és törvényszerűségeket a természetben. Elősegíti a problémák megoldását a 

mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Alkalmassá tesz az érvek láncolatának 

követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére.  

A matematikai műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul, 

hogy a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható.  

 

Természettudományos és technikai kompetencia  

 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy megfelelő 

ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és 

folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban, 

hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennek 

megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó 

alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos 

és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú 

távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt 

egyéni és közösségi felelősség elfogadását.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de ismerni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 

megértjük a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint 

az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalomra nézve.  

 

Digitális kompetencia  

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Információs-

kommunikációs Technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, 

közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, 

a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: 

az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és - megosztás, továbbá kommunikációs 

együttműködés az interneten keresztül.  

 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését, 

alapos ismeretét, illetve ennek a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a munkában 
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való alkalmazását jelenti. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és - kezelés, az internet 

által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati 

eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, 

a művészetek és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást 

és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli 

problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT 

interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és 

a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket.  

A szükséges képességek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. 

Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök 

használata, valamint az internet-alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő 

kutatás, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.  

Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az 

interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését 

segítheti továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 

hálózatokban való részvétel.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia  

 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés 

feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan 

formáját, amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 

szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá – ha szükséges – konfliktusokat 

is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé tesz arra, hogy a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk 

részt a közügyekben.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári 

jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a 

nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, 

európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magába foglalja az aktuális 

események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb eseményeinek és 

tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak valós céljainak, értékeinek és 

törekvéseinek az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb 

célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális 

azonosságtudat fontosságának tudatosítása is.  

Az állampolgári kompetencia olyan képességeket is igényel, mint a közügyekben való 

hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti 

érdeklődés, valamint a megoldásuk során tanúsított szolidaritás. Magába foglalja a közösségi 

tevékenységek és a különböző – helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott döntések kritikus 

és kreatív elemzését, továbbá a döntéshozatalban (elsősorban szavazás útján) való részvételt.  

A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását. Pozitív attitűd a 

településhez, az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás, 

tudata, a részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, 

valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek, 

demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítása. Az alkotó 
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részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a 

fenntarthatóság támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti. 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és 

mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket. A kiegyensúlyozott 

kapcsolatok és a társadalmi életben való aktív, sikeres részvétel érdekében elengedhetetlen a 

normatudat és az általánosan elfogadott magatartási szabályok elsajátítása. Fontos az 

egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a 

megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető 

fogalmak ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak kulturális és társadalmi-

gazdasági viszonyaiban, továbbá a nemzeti és az európai identitás kapcsolatának a megértése 

is. 

E kompetencia alapja az a képesség, hogy az ember különféle területeken hatékonyan tud 

kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben 

bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük. 

Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a 

legfontosabb. Nélkülözhetetlen még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális 

kommunikáció iránti érdeklődés. Az attitűd fontos része a személyes előítéletek leküzdésére 

és a kompromisszumra való törekvés. Ide tartozik még a stressz és a frusztráció megfelelő 

kezelése, valamint a változások iránti fogékonyság. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, 

valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi 

azoknak a speciális ismereteknek, képességeknek és magatartásformáknak, amelyekre a 

mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez 

illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság 

működésének átfogóbb megértését és a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. 

Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeivel 

is. 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a 

vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a 

tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés egyénileg és 

csapatban, valamint az etikus magatartás. 

A pozitív attitűdöt a függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló 

motiváció és eltökéltség jellemzi a személyes és társadalmi életben és a munkában. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének 

elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média 

segítségével, különösen is az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a 

vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti 

kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. 
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az 

európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotásoknak értő 

és beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide 

tartozik az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége 

megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum 

mindennapokban betöltött szerepének a megértése is. 

Olyan képességek értendők ide, mint a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások 

és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével, a 

kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása, s ez által az 

általános életminőség javítása. 

A pozitív attitűdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti 

nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az 

érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi 

önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon az állampolgárok 

önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 

Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy 

előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, képességeit helyzetek sokaságában 

alkalmazza, tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A 

motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz az 

embernek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, 

tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, 

hogy ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge 

pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési 

lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, 

számolás, valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása, 

feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási 

stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint 

a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. A tanulónak képesnek kell lennie a 

közös munkára és arra, hogy tudását másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan 

értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. 

A pozitív attitűd tanulás iránti belső motivációt feltételez, amelynek folyamatos 

fenntartásához elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettapasztalatait 

felhasználja, új tanulási lehetőségeket kutasson fel, és a tanultakat az élet minden területén 

széles körben alkalmazza. 
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7.1 Az intézmény helyi tanterve 

A választott kerettanterv megnevezése 

 

Tantárgy Használt kerettanterv 

 Alsó 

V
á
lt

o
za

t 

Felső 

V
á
lt

o
za

t 

Magyar irodalom Apáczai kerettanterv  Apáczai kerettanterv A 

Magyar nyelvtan Apáczai kerettanterv  Apáczai kerettanterv A 

Történelem -  Apáczai kerettanterv  

Idegen nyelv Nemzeti Tankönyvkiadó   Nemzeti Tankönyvkiadó   

Matematika Apáczai kerettanterv   Műszaki kerettanterv B 

Természetism Apáczai kerettanterv  Apáczai kerettanterv  

Földrajz -  Apáczai kerettanterv  

Biológia -  Mozaik kerettanterv  A 

Kémia -  Mozaik kerettanterv  A 

Fizika -  Mozaik kerettanterv  A 

Hittan Református Ped. Int.  Református Ped. Int.  

Rajz Apáczai kerettanterv  Mozaik kerettanterv   

Technika Apáczai kerettanterv  

OM. által kiadott 

kerettanterv +Saját 

készítésű kerettanterv 

7.o.B 

Informatika Mozaik kerettanterv   Mozaik kerettanterv   

Ének Apáczai kerettanterve B Apáczai kerettanterve A 

Hon- és 

népismeret 
Apáczai kerettanterv  Apáczai kerettanterve  

Testnevelés Apáczai kerettanterv  
Saját készítésű 

kerettanterv 
 

 

7.2 A választott kerettanterv feletti óraszám 
 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

 1. 2. 3. 4. 

Tantárgyak  
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Magyar nyelv és irodalom 7 1 7 1 6 1 6 1 

Idegen nyelvek - 1 - 1 - 2 2 1 

Matematika 4 - 4 - 4 - 4 0,5 

Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 - 1 - 1 - 1 - 
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Ének-zene 2 - 2 - 2 - 2 - 

Vizuális kultúra 2 - 2 - 2 - 2 - 

Életvitel és gyakorlat 1 - 1 - 1 - 1 - 

Testnevelés 5 - 5 - 5 - 5 - 

Hon és népismeret - - - - - - - 0,5 

ÖSSZESEN 23 3 23 3 22 4 24 4 

Rendelkezésre álló órakeret 26 26 26 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5-8. évfolyam 

 5. 6. 7. 8. 
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Magyar nyelv és irodalom 4 1 4 0,5 3 1 4 - 

Idegen nyelvek 3 - 3 - 3 - 3 - 

Matematika 4 0,5 4 1 3 1 3 1 

Történelem 2 - 2 - 2 - 2 - 

Természetismeret 2 - 2 - - - - - 

Fizika - - - - 1,5 - 1,5 - 

Kémia - - - - 1,5 - 1,5 - 

Biológia - - - - 1,5 - 1,5 - 

Földrajz - - - - 1,5 - 1,5 - 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1 - 

Egyházi ének - 1 - 1 - - - - 

Hon- és népism. - 0,5 - 0,5 - - - - 

Vizuális kultúra 1 - 1 - 1 - 1 - 

Informatika - 1 1 - 1 - 1 - 

Technika 1 - 1 - 1 - - 1 

Testnevelés 5 - 5 - 5 - 5 - 

Osztályfőnöki 1 - 1 - 1 - 1 - 

Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció  - - - - 1 - 1 - 

ÖSSZESEN 25 5 26 4 29 3 29 3 

Rendelkezésre álló órakeret 30 30 32 32 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal: 

 Hit és erkölcstan: minden évfolyamon 1 óra 
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 Egyházi ének: 5.- 6. o: 1 óra 

Indoklás: Egyházi intézmény vagyunk, ahol a hitoktatásra heti két órát engedélyez a törvény. 

(A törvény szerint a napi és heti terhelésnél figyelmen kívül kell hagyni az egyházi iskolákban 

a hitoktatást.) 

 

 Magyar irodalom és nyelvtan: 1 - 5. o. és 7. o: 1 óra,   6. o: 0,5 óra 

Indoklás: Hátrányos helyzetű vidéken élünk, tanulóink többségének szüksége van a tananyag 

rendszeres gyakorlására, az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére. Fontos számunkra, hogy 

tanulóink szókincse fejlődjön, képesek legyenek szóban és írásban is választékosan kifejezni 

magukat, nehezebb szövegeket is megértsenek, szeressék az irodalmat, megállják helyüket a 

központi felvételi vizsgán, és az Országos Kompetenciamérésen. 

 

 Matematika: 4. és 5: o: 0,5 óra, 6.– 7. – 8. o: 1 óra 

Indoklás: A megemelt óraszámokat a hátrányos helyzet, a mérés, illetve a felvételire készülés 

e tárgynál is indokolja. Továbbá szeretnénk, ha diákjaink minél pontosabban számolnának 

mind fejben, mind írásban, ha folyamatosan fejlődne logikus gondolkodásuk, térlátásuk, 

képesek lennének összefüggések felfedezésére, következtetésekre, s a megszerzett 

ismereteket, törvényszerűségeket készség szinten alkalmaznák a hétköznapi problémák 

megoldására. 

 

 Idegen nyelv: Minden alsó tagozatos évfolyamon: 1 óra 

 Indoklás:  Tanulóink már az óvodában is tanulnak idegen nyelvet, így a folytonosságot csak 

úgy biztosíthatjuk számukra, ha első évfolyamtól kezdődik a nyelvoktatás. Ugyanakkor 

szeretnénk esélyt teremteni részükre a világban való tájékozódáshoz, a munkaerő piacon való 

boldoguláshoz, más népek értékeinek megismeréséhez. 

 

 Hon- és népismeret: 4. – 5. – 6. o: 0,5 óra 

Indoklás: Ez az a tantárgy, mely legmélyebben képes a szülőföld megismerésére, szeretetére, 

tiszteletére nevelni tanulóinkat. Számunkra fontos, hogy diákjaink megismerjék a magyar 

nép, és szűkebb hazájuk, az Ormánság hagyományait, értékeit, szokásait.  

 

 Informatika: 5. o: 1 óra 

Indoklás:  Az informatika ma már a mindennapi életünk része. A sok információt azonban 

meg kell tanulni összegyűjteni, feldolgozni, ábrázolni, mindezek jól fejlesztik a logikus 

gondolkodást is A tanulóknak gyakorlatot kell szerezniük a különböző kommunikációs 

technológiák használatában. 

 

 Technika: 8. o: 1 óra 

Indoklás:  Iskolánkban a 2011/2012-es tanévben Tanulókertet alakítottunk ki, ahol diákjaink 

megismerkednek az önellátó gazdálkodással. Célunk az oktatás folytonosságának 

megteremtése, melyet a 8-os tanóra keretében biztosítunk. Tanulmányaik és rendszeres kerti 

munkájuk révén megtapasztalják a gazdálkodás körforgását. Ismereteket szereznek a 

háztartás, a vállalkozások pénzügyi folyamatairól. Célunk, hogy megtanuljanak a javakkal 

ésszerűen gazdálkodni, tudatos fogyasztóvá válni. 
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7.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Tankönyveink, taneszközeink kiválasztásánál fontosnak tartjuk, hogy: 

   igazodjanak a Pedagógiai Programban meghatározott célokhoz, szolgálják azok 

elérését 

   vegyék figyelembe tanulóink képességeit, adjanak lehetőséget differenciált 

képességfejlesztésre 

   feleljenek meg pedagógusaink elvárásainak, nyerjék el tetszésüket 

   keltsék fel a gyerekek érdeklődését ábráikkal, világos, egyszerű szerkezetükkel, 

szövegük az életkornak megfelelő legyen   

   hordozzanak modern ismereteket 

   legyenek jó minőségűek, esztétikai nevelésre alkalmasak 

   egy-egy tantárgy tanításához a magasabb évfolyamokon ugyanazt a tankönyvcsaládot 

használjuk 

   igyekeznünk kell, hogy megfelelő árfekvésűek, megfizethetőek legyenek 

   amennyire lehet, minél több tartós könyvet válasszunk 

   a taneszközöket a tantervben szereplő taneszközlistából a tantestület javaslata alapján  

      kiválasztva, a tanterv bevezetésével párhuzamosan végezzük.      

 

 

SNI tanulók tankönyvválasztásának szempontjai: 

   a jó tankönyv alkalmas a tanulói önálló ismeretszerzésre, megfelel az életkori 

sajátosságoknak.  

   legyen jól olvasható, könnyen érthető. 

   minden eszközével szolgálja a megértést.  

   ne tartalmazzon túl sok tényt, adatot, idegen kifejezések ne nehezítsék a megértést.  

   legyen alkalmas a tanulói önálló tevékenység serkentésére, segítse a differenciált 

osztálymunka megvalósítását.  

   a szövegillusztráció szöveggel való kapcsolata és aránya ideális legyen, szolgálja a 

megértést. 

   differenciált feladatokat tartalmazzon               
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7.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 Az iskolai oktatás- nevelés célja, a személyiségfejlesztés komplex feladatai  

 

Nevelési 

 Cél 

Minőségi 

cél 

Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

1. Értelmi 

nevelés 

A világ 

megismerése, 

az egész életen 

keresztül való 

tanulásra való 

törekvés 

igényének 

felismertetése, 

kialakítása. 

Az értelmi 

képességek és 

az önálló 

ismeretszerzés

hez szükséges 

képességek 

kialakítása, 

fejlesztése. 

Az anyanyelv 

megfelelő 

elsajátítása 

(írás-és 

beszédkészség, 

szövegértés). 

Biztos 

matematikai 

alapkészségek 

kialakítása. 

Szilárd 

általános 

alapműveltség 

biztosítása. 

Hatékony 

tanulási 

módszerek 

kialakítása. 

Jó 

kommunikáció

s készség 

kialakítása, 

fejlesztése 

 

A tanulók 

legalább 75%-

a elsajátítja a 

kerettanterv 

minimum 

követelményeit

. 

A tanulók 

legalább 90%-

a képes az 

önálló 

ismeretszerzésr

e. 

Tanulmányi 

eredmények 

javulnak. 

 Tantárgyanké

nt az éves 

munkatervben 

meghatározott 

időben a 

Pedagógiai 

Program 

Értékelés 

részében 

meghatározotta

k szerint. 

Tanító, 

szaktanár, 

mk.vezető. 

Osztályfőnökö

k, szaktanárok. 

A tanulók 

teljesítményén

ek folyamatos 

értékelése 

szóban és 

írásban. 

Tantárgyi 

felmérések. 

Tanulási 

szokások 

felmérése 

(tanulói 

kérdőív) 
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Nevelési cél Minőségi cél Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

2. Erkölcsi 

nevelés 

 

 

A Szentírás  

alaptörvényein

ek  megfelelő 

értékrend 

kialakítása   

Humánumra és 

toleranciára 

való törekvés. 

 

 

 

Alapvető 

erkölcsi 

normák, 

értékek 

megismertetés

e, tudatosítása. 

Az iskolai 

házirend és 

szokásrend, 

kulturált 

viselkedés, 

önismeret, 

helyes énkép 

kialakítása. 

 

 

A tanulók 

90%-a 

elsajátítja a 

kulturált 

viselkedés 

szabályait, 

pozitív 

énképpel 

rendelkezik, a 

konfliktus 

helyzeteket 

erőszakmentes

en tudja 

megoldani. 

 

 

 

Havonta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden 

pedagógus. 

DÖK 

 

Osztályfőnöki 

mk. 

 

Iskolavezetés. 

 

Személyes 

példamutatás, 

meggyőzés, 

Gyakorlás, 

dicséret, 

Jutalmazás, 

helyzetgyakorl

atok, 

Drámapedagóg

iai módszerek 

alkalmazása, 

konfliktushely

zetek 

elemzése, 

megbeszélése. 

Kapcsolattartás 

a szülőkkel. 

 

Nevelési cél Minőségi cél Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

3. Érzelmi  

nevelés 

 

 

Környezettudat

os magatartás 

kialakítása. 

Érzelmi 

intelligencia 

fejlesztése 

Egyes 

műveltségi 

területekhez 

kapcsolódóan 

kialakítani 

érzelem-

gazdag 

személyiséget 

A tanulók 

90%-a 

rendelkezzen 

színes, 

többségében 

pozitív 

érzelem-

világgal. 

Folyamatos 

 

 

 

Minden 

pedagógus 

 

 

Folyamatos 

odafigyelés, 

nyitottság 

 

 

 

Nevelési cél Minőségi cél Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

4. Akarati  

nevelés 

 

Felelősség 

vállalása saját 

sorsának 

alakításáért 

(önállóság, 

Az önismeret, 

a tanulók saját 

személyiségén

ek 

kibontakoztatá

A tanulók 

90%-a 

képes saját 

sorsának 

felelősség 

Osztályfőnök, 

Havonta 

Osztály-

főnökök, 

szaktanárok, 

DÖK, Of. mk. 

Személyes 

példamutatás, 

beszélgetés, 

meggyőzés, 

konfliktushely
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kitartás, 

szorgalom, 

kreativitás) 

 

Nyitottság 

az 

élményekre

, a világra 

 

sára vonatkozó 

igény 

felébresztése 

A kitartás, 

a 

szorgalom, 

az 

elkötelezett

ség 

kialakítása 

vállalására, 

önálló, 

nyitott, 

kitartó, 

szorgalmas

, kreatív 

személyisé

g 

 

 

zetek 

megbeszélése, 

önismereti 

teszt 

 

 

 

 

Nevelési cél Minőségi cél Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

5. Közösségi 

nevelés 

A tanulók 

legyenek 

nyitottak, 

megértők a 

különböző 

szokások, 

életmódok, 

kultúrák, 

vallások, a 

másság iránt, 

becsüljék meg 

ezeket 

A tanulók 

szerezzene

k 

személyes 

tapasztalat

okat az 

együttműk

ödés, a 

környezeti 

konfliktuso

k közös 

kezelése és 

megoldása 

terén 

 

 

 

Az emberi 

együttélés 

szabályainak 

megismertetés

e, 

gyakoroltatása 

A társas 

kapcsolatok 

fontosságának 

tudatosítása 

Az 

önkormányzás 

és 

együttműködés 

készségének 

kialakítása 

 

A kulturált 

magatartás és 

kommunikáció 

elsajátítása 

 

Erkölcsi 

értékek, 

normák, 

magatartási 

minták 

A tanulók 

ismerik és 

alkalmazzák az 

iskolai 

házirendet, a 

benne 

megfogalmazo

tt normákat, az 

elfogadott 

szokásrendszer 

alapján 

alkalmazzák 

azokat társas 

kommunikáció

s 

kapcsolataikba

n 

Udvariasak, 

tisztelettudóak, 

türelmesek, 

egymással és a 

felnőttekkel. 

A köszönési és 

megköszönési 

formákat 

tudják 

alkalmazni 

Folyamatos Tanítók, 

osztályfőnökök

, szaktanárok, 

napközis 

nevelők 

Megfigyelés a 

napi 

helyzetekben 

Hagyományok, 

szokások az 

iskolai 

közösségben 

Osztályfőnöki 

helyzetelemzés

ek 

Neveltségi 

szint mérése 

A 

tanulóközösség

ek részvétele 

az iskolai élet 

formálásában. 

Jutalmazás 

Önkormányzás 

képességének 

alakulása 

Szociometria 
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közvetítése 

 

 

Nevelési cél Minőségi cél Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

6. Esztétikai és 

művészeti 

nevelés 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvtári 

ismeretek 

fejlesztése, 

mélyítése 

Az olvasás 

szeretetének 

kiművelése 

Média-

ismeretek 

kialakítása, 

bővítése 

A 

művészetekre 

való 

fogékonyság 

kialakítása 

Igényes 

környezet 

kialakítása a 

tanulók 

közreműködés

ével. 

Kulturális 

programok 

szervezése, 

látogatása 

Olvasás iránti 

igény 

felkeltése 

Lehetőség 

szerint  

szakkörök 

működtetése 

Minden 

pedagógus és a 

tanulók             

l legalább 50%-

a vegyen részt a 

folyosók, 

tantermek 

díszítésében 

Minden osztály 

vegyen részt 

iskolán kívüli 

kulturális 

programon 

A tanulók 

65%-a legyen 

könyvtártag 

 

Folyamatos, a 

DÖK-kel 

együttműködv

e 

Of. 

munkatervekbe

n 

meghatározotta

k szerint 

 

 

 

 

Igazgató 

 

Minden 

pedagógus 

Osztály-

főnökök 

 

 

 

Versenyek, 

vetélkedők 

szervezése 

Aranyág 

Mozi, színház, 

könyvtár, 

múzeumlátogat

ás, 

kirándulások, 

hangversenyek 

látogatása, 

kerületi 

hangversenyen 

való részvétel 

 

Nevelési cél Minőségi cél Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

7. Munkára  

nevelés 

Tudatosuljon a 

tanulókban az 

emberek által 

végzett munka 

fontossága 

 

 

Helyes 

munkarend 

kialakítása 

(pontosság, 

rendszeresség, 

munkafegyele

m) 

Pszicho-

motoros 

készségek 

fejlesztése  

A tanulók 

önellátásra és 

környezetük 

A tanulók 

90%-a képes 

betartani a 

tanórák 

rendjét, 

önállóan, 

fegyelmezetten 

dolgozik 

 

Naponta, 

folyamatos 

 

Havonta az 

egyéni 

magatartás 

értékelésének 

része 

Tanítók, 

szaktanárok, 

 

Osztályfőnökö

k, osztályozó 

és félévi 

értékelő 

értekezlet 

Felelősi 

rendszer 

működése 

 

Egyéni és 

csoportonkénti 

értékelés 

félévente. 
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rendben 

tartására 

irányuló 

tevékenységek 

gyakoroltatása, 

Tankert 

gondozása 

 

 

Nevelési cél Minőségi cél Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

8. Nemzeti és 

állampolgári 

nevelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarság-

tudat, a 

szülőföld iránti 

elkötelezettség 

kialakítása 

 

Ismerjék az 

alapvető 

állampolgári 

jogokat és 

kötelességeket 

 

Magyarságtuda

t megőrzésével 

váljanak 

európai 

polgárokká 

A szülőhely és 

a haza 

múltjának 

jelenének 

megismertetés

e az egyes 

tantárgyak 

ismeretanyagá

n keresztül 

Hagyományok 

ápolása 

Hazaszeret

et 

kialakítása 

Érdeklődés 

felkeltése a 

társadalmi 

jelenségek és 

problémák 

iránt 

  

Igény 

kialakítása a 

közösségi 

tevékenységek

re, az iskolai és 

helyi 

közéletben 

való 

részvételre 

Iskolai 

ünnepélyek 

szervezésében, 

lebonyolításáb

an való 

részvétel 

Minden osztály 

részt vesz az 

iskolai 

ünnepélyeken 

 

Az iskola 

képviseletében 

egyre több 

tanuló vesz 

részt a nemzeti 

ünnepeinken a 

kerületi 

megemlékezés

eken 

  

Minden tanuló 

tudja a 

Himnuszt és a 

Szózatot 

Évente a 

munkatervben 

meghatározotta

k szerint 

Szaktanárok, 

 

Osztály-

főnökök 

Igazgató 

 

Iskolai és 

kerületi 

ünnepségeken 

való részvétel 
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Nevelési cél Minőségi cél Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

9. Egészséges 

életmódra  

nevelés 

 

 

Képesek 

legyenek a 

tanulók a 

fontos 

egészségvédő, 

betegségmegel

őző és a 

legfontosabb 

egészségkárosí

tó motívumok 

feltárására 

 

 

Az egészséges 

életmód és az 

egészségvédele

m 

fontosságának 

tudatosítása 

 

Az egészséges 

életmód iránti 

igény 

kialakítása 

 

Felvilágosító, 

megelőző 

előadások 

szervezése 

 

Helyes 

napirend 

kialakítása 

szorosan 

együttműködv

e a szülőkkel 

Alapvető 

higiéniai 

normák 

betartása 

A tanulók 

90%-nál 

kialakul az 

igényesség 

 

 

Folyamatos, 

osztályfőnöki 

tanmenetben 

meghatározotta

k szerint 

 

Tanítók, 

szaktanárok, 

napközis 

nevelők 

 

Osztály-

főnökök 

 

 

Orvos, védőnő 

 

Felelősi 

rendszer 

működtetése 

 

 

 

Egészségnap, 

sportnap 

szervezése 

 

 

 

Nevelési cél Minőségi cél Feladatok Sikerkritérium A célok 

ellenőrzésének 

periódusai 

Kik végzik az 

ellenőrzést? 

Az ellenőrzés 

eszközei, 

módszerei 

10. Testi 

nevelés 

Az egészséges 

életmód és a 

rendszeres 

testmozgás ne 

feladat, hanem 

igény legyen a 

tanulók 

számára 

  

A tanulók testi 

képességeinek 

fejlesztése, a 

rendszeres 

testedzés, 

sportolás, 

természetjárás, 

esztétikus 

mozgás iránti 

igény 

kialakítása 

A napi 

mozgáslehetős

ég 

biztosításával 

növekszik a 

fizikai és 

szellemi 

teljesítőképess

ég 

Egészséges, 

edzett ifjúság 

A tanulók részt 

vesznek 

sportversenyen 

Folyamatos Tanítók, 

szaktanárok 

Folyamatos 
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7.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

  A beilleszkedési szokások kialakítása. 

  Az alapképesség /írás, olvasás, számolás/ kialakítása. 

  Tanulási és viselkedési zavarok kiszűrése, a korrekciós munka megkezdése. 

  Alapvető szocializációs készségek kialakítása. 

  Hagyományok megismertetése. 

  Az egészséges életmód, környezet- és természetvédelem, hazaszeretet a személyiség 

fejlesztésben          

  A felzárkóztatás megszervezése. 

  A tehetséggondozás. 

Céljaink megvalósulása a szakaszokon belül  

Bevezető szakasz 1-2. évfolyam 

Kisgyerekkorban a tanulás, az iskolába járás inkább életmód, mint életprogram. Ugyanakkor a 

gyerekek tisztában vannak azzal, miért járnak iskolába, tudomásuk van a tanulás értékéről, ha 

ez a szülők szemében is érték. Ezért az iskolai életbe való beilleszkedést tekintve fontos 

tényezőnek tartjuk a szülők értékrendjének megismerését és befolyásolását. Jelentős szerepe 

van a tanítónak, hiszen az ő attitűdje egy életre meghatározhatja a kisgyermek tanuláshoz való 

viszonyát. A kisiskolás életében jellemző tevékenység a játék. 

A játékszeretet fejlesztését gazdag játékprogram kidolgozásával, működtetésével oldjuk meg, 

az életkortól függően fokozódó komplexitású játékok megtanításával, megszerettetésével. A 

tanulás-tanítás gyakorlatában pedig a játék, játékosság gazdag eszköztárát, módszertanát 

használjuk. 

Célszerűnek tartjuk tantárgyaink anyagában feltárni azokat a témákat, amelyeket játékos 

módszerekkel dolgozhatunk fel. 

Az alapozó szakasz egyik lényeges - vagy talán a leglényegesebb - feladatának az 

alapképességek kialakítását tartjuk. 

Köztudomású, hogy gyerekeink közül sokan és egyre többen ún. részképesség-zavarokkal 

küzdenek. Többen kialakulatlan beszédtechnikával beszélnek. Sokaknak nehézséget okoz az 

írás, olvasás, számolás megtanulása, majd készségszintű elsajátítása. Pedig ezek olyan 

képességrendszerek, melyek nélkül az értelem fejlődése akadályozott. 

Az első osztályba lépő gyerekek részére logopédiai - pszichológiai szűrést szervezünk, majd a 

rászoruló tanulókat egyéni felzárkóztatásban részesítjük a logopédus és fejlesztőpedagógus 

segítségével. 

A bevezető szakasz ideje alatt a mindennapos testnevelés során igyekszünk kialakítani a 

tanulókban az igényt a rendszeres testmozgásra.  

A természet iránti szeretetüket, értő és féltő figyelmüket túrázások alkalmával is fejlesztjük. 

7.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Alapkészségek fejlesztése. 

  Ismeretek bővítése. 

  Egyéni tanulási technikák kialakítása. 

  Tanulási tevékenység hatékonyságának segítése. 

  Differenciálás  

  Felzárkóztatás, tehetséggondozás megszervezése. 

  Környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelés. 

  Nemzeti kultúránk megismerése 
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Céljaink megvalósulása a szakaszokon belül  

Kezdő szakasz 3-4. évfolyam 

Erre a korosztályra jellemző az érdeklődési kör kiszélesedése, a versenyszellem kialakulása, a 

gyűjtőszenvedély. Nevelési feladatainkat döntően ezek a sajátosságok határozzák meg. Ezen 

jellemzőkre támaszkodva történhet az alapkészségek fejlesztése, az ismeretek bővítése. 

Iskolánk igyekszik egyre jobban figyelembe venni és eredményesen kezelni a tanulók közötti 

fejlettségbeli, fejlődési, valamint a sajátos adottságbeli, érdeklődési, tanulási, stílusbeli 

különbségeket. Ennek érdekében a tehetségesebb tanulóinkat a tanórákon differenciáltan 

foglalkoztatjuk, versenyeken indítjuk őket. Ugyanakkor a lassabban haladók számára 

korrepetálást tartunk. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék nemzeti kultúránkat. Magyar irodalom, 

valamint hon- és népismeret órán kiemelten fontos szerepet kap ez a terület. 

A rendszeres mozgás iránti igény felkeltésére tanulóinknak futball és kézilabdaedzést 

szervezünk, melyek alkalmával megtanulják diákjaink a szabálykövetést, az együttműködést, 

a konfliktus kezelést, egymás tiszteletét.  

7.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

            Alapkészségek megszilárdítása.  

   Differenciálás 

      Új ismeretek rendszerezése.  

      Felzárkóztatás, tehetséggondozás.  

      Egyéni tanulási technikák alkalmazása.  

      Környezettudatos magatartás kialakítása.  

      Hon- és népismeret.  

      Alapvető erkölcsi, etikai normák fejlesztésére irányuló tevékenységek.  

      Énképformálás.  

      Egészségnevelés.  

      Prevenciós tevékenységek. 

Céljaink megvalósulása a szakaszokon belül  

Alapozó szakasz 5-6. évfolyam 

Elsődleges feladatunk a megszerzett alapkészségek megszilárdítása, az új ismeretek 

rendszerezése.  

Az egyéni tanulási technikák alkalmazását segítik az osztályfőnöki órák anyagába beépített 

tanulás módszertani gyakorlatok. 

Hon - és népismeret óráinkon kiemelt szerepet kap a nemzeti identitás, a történelmi és 

állampolgári tudat erősítése. Fontosnak tartjuk más kultúrák megismerését és elfogadását. 

Törekszünk a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás kialakítására. 

Különös figyelmet fordítunk tanulóink természettudományos gondolkodásmódjának 

fejlesztésére. Tankertünk gondozásával felhívjuk diákjaink figyelmét a környezet 

sajátosságaira, minőségi változásaira, a természet és ember alkotta értékekre és azok 

megőrzésére, a munka megbecsülésére. 

Az egészségnevelés területén megtanítjuk gyermekeinket a betegségek megelőzésének 

módjára, az egészséges állapot örömteli megélésére, a harmonikus élet értékként való 

tiszteletére. Osztályfőnöki órákon formáljuk énképüket, kialakítjuk bennük az alapvető 

erkölcsi és etikai normákat. Egészségnevelési Napjainkon kiemelt szerepet kapnak a káros 

szenvedélyekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésére irányuló tevékenységek. 
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A cigány népismeret tanórákba való beépítésével erősödött a tanulók között egymás 

elfogadása, megértése, a tanulók szociális érzékenysége. 

 

7.4.4  A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

   A meglévő készségek és a megszerzett ismeretek elmélyítése. 

   Felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

   Az önművelés igényének kialakítása. 

   Felkészítés az élethosszig tartó tanulásra. 

   Pályaorientáció. 

   Önismeret, reális világkép és énkép formálása. 

   A jövő elvárásainak megfelelő nyitottság ösztönzése. 

   Környezettudatos gondolkodás és viselkedés fejlesztése. 

 

Céljaink megvalósulása a szakaszokon belül  

Fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam 

Ebben a szakaszban a már meglévő készségek, a megszerzett ismeretek elmélyítése folyik. 

Szakóráinkon, osztályfőnöki órákon, fakultációkon egyaránt arra törekszünk, hogy kialakítsuk 

tanulóinkban az önművelés igényét, felkészítsük őket az élethosszig tartó tanulásra. 

A serdülőkorban esetenként visszaesés tapasztalható az erkölcsi-társadalmi magatartás és 

magatartás-determináció folyamatában. Fontos feladatunk tehát ebben a szakaszban a helyes 

erkölcsi normák feltárása, a gyermeki világkép formálása, a pozitív értékek közvetítése 

tanulóinknak, melynek leghatásosabb színtere a hittan és osztályfőnöki órák. 

Nagyon lényegesek az önértékelési motívumok, az önbecsülés és önbizalom. Kialakulásuk 

érdekében igyekszünk olyan feladatokat adni tanulóinknak, melyek megfelelnek a tanuló 

kompetenciájának: erőfeszítést igénylők, de sikert ígérők. Énképük kialakítása során ne csak 

az eredményt vegyék figyelembe, hanem a saját képességeiket, fejlődésüket is. 

Célunk a jövő elvárásainak megfelelően nyitott személyiségek formálása. 

Külön figyelmet fordítunk a túlzott becsvággyal rendelkezők, a veszélyeztetett és a tehetséges 

gyerekek nevelésére. 

A családi nevelés terén megvitatjuk a szexuális kultúra kérdéseit, a párkapcsolatban a 

felelősség fontosságát.  

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás és viselkedés fejlesztésére. Erre a 

szakórákon, tanulmányi kirándulások alkalmával, Környezetvédelmi napon számtalan 

lehetőségünk nyílik. 

 

7.5 Mindennapos testnevelés 

 

Intézményünk a tanulók, gyermekek egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési 

programot: azon belül egészségfejlesztési feladatokat valósít meg. Kiemelt feladatként 

kezeljük – a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében – a szervezett 

testmozgást, tekintettel az intenzív testi fejlődésben levő fiatalkorúak nagy mozgásigényére. 

 Biztosítjuk: 

 a tanulók, gyermekek mindennapi testedzését, 

 a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban, 

 az iskolai sportkörök működését – kézilabda, labdarúgás  
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 a gyógytestnevelést a rászorulóknak 

 a téli időszakban az asztalitenisz oktatást 

A tanulók hetente az órarendbe illesztett 5 testnevelés órán vesznek részt, melyből 2 órát 

sportköri foglalkozással, tánccal ki lehet váltani  

Intézményünkben kézilabda és labdarúgás sportköri foglakozáson vehetnek részt tanulóink, 

valamint a néptánc oktatás  is része a mindennapos testmozgásnak  

A gyerekeket testnevelés órákról – szakorvosi vélemény alapján – az iskolaorvos mentheti fel. 

Az írásos felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. 

A mindennapos testnevelés minimális feltételei: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Testnevelési óra Testnevelés óra Testnevelési óra Testnevelés óra  Testnevelési óra 

     

 Kézilabda edzés 

 

Labdarúgó 

edzés 

 Néptánc 

 

Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés 

A tanulók egy részének – egészségi állapota miatt – az iskolaorvos könnyített vagy 

gyógytestnevelési foglalkozást írhat elő. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt 

vesz az órarendi órákon, de bizonyos testmozgásokat nem végez. A testnevelő differenciált 

foglalkozás keretén belül biztosítja a megfelelő gyakorlatok elvégzését.  

Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve, 

amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok 

megoldásához figyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a szükséges 

erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket.  A diáksportkör vezetőjével napi 

operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője 

7.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

 Választható foglalkozásaink Résztvevő 

korosztályok 

Foglalkozás időtartama 

Korrepetálás (magyar, matematika) 1-2. o. 2 óra 

Korrepetálás (magyar, matematika) 3-4. o. 2 óra 

Magyar fakultáció 7-8. o. 1 óra 

Német fakultáció 7-8. o. 1 óra 

Felvételi előkészítő matematikából 8. o. 2 óra 

Napközi, tanulószoba (2 csoport) 1-8. o. 15 óra/csoport 

Énekkar 3-8. o. 1 óra 

Zenei képzés (zongora) 3-8. o. 1 óra 

Néptánc 1-8. o.  3 óra 

Hittan 1-8. o. 2 óra 

Kézilabda 3-8. o. 2 óra 

Futball 1-8. o. 2 óra 

Ügyes kezek 1-6. o. havi 1x2 óra 

SNI-s fejlesztés 1-8. o. 5 óra 

Fejlesztés – mentor tanár              1-8. o. 15 óra 
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Útravaló 7-8. o.   3 óra 

Cserkészet 5-8.o. alkalmanként 

    

 Iskolánkban folyó művészeti oktatás: 

    A Sellyei Kiss Géza Általános Iskola és Zeneiskola zenei tagozata  

 Baranya Kulturális Egyesület Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozata 

A kötelezően választandó és a szabadon választott órák esetén a szülőnek írásban kell 

nyilatkoznia az órára való jelentkezésről, illetve arról a tényről, hogy tudomásul vette, az 

értékelés, mulasztás, és a magasabb évfolyamra lépés szabályai ugyanazok, mint a kötelező 

tanórai foglalkozásoké. 

Kisiskola révén a foglalkozásokat egy pedagógus tartja, diákjainknak csak az Útravaló 

Ösztöndíj pályázat során van lehetősége, hogy a számára legszimpatikusabb tanárt válassza 

mentorának. 

 

7.7. Projektoktatás 

Iskolánkban nincs projektoktatás. 

 

7.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Tanulóink közti különbségek rendkívül sokfélék, ennek okai is változatosak. A gyerekek 

különböző képességekkel, készségekkel, különböző családi és szociális háttérrel, különböző 

kultúrákból, különböző hagyományokkal érkeznek hozzánk. Iskolai eredményeik növelése, 

személyiségük fejlődése, kultúrájuk megismerése, elfogadása, és elfogadtatása, szűkös anyagi 

helyzetük támogatása érdekében többféle módon segíti őket iskolánk: 

 

A tanulási nehézségekkel küzdők részére:  

 

 tanórákon és a házi feladat adásakor gyakran differenciálunk, értékelésnél a tanuló    

      önmagához mért fejlődését is figyelembe vesszük 

 korrepetálást szervezünk alsó tagozaton magyar, matematika tárgyakból 

 mentor tanár fejlesztő foglalkozásokat tart délutánonként 

 Útravaló pályázatban nyertes 7-8. osztályosok mentorukkal tanulnak hetente 

    központi felvételi előtt álló diákjaink előkészítőn vehetnek részt matematikából,     

      magyarból (fakultáció), illetve második idegen nyelv tanulását kezdhetik meg    

      (fakultáció) 

    gyógypedagógus segíti sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztését délutáni  

      foglalkozáson 

    a beszédben jelentkező problémákat logopédus segít megoldani diákjainknak 

     tanulási zavarok észlelésekor (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) a Nevelési  

       Tanácsadó segíti a korrekciót 

     iskolánk részt vesz az Integrációs és képesség-kibontakoztató programba, melyben  

       résztvevő hhh-s tanulóinkról egyéni fejlesztési tervet készítünk, ezek eredményeit a     

       háromhavonta sorra kerülő esetmegbeszéléseken a szülőknek feltárjuk 

     a fejlesztés nem vezet eredményre a támogató szülői háttér nélkül, így a szűrések,  

       vizsgálatok tapasztalatait megbeszéljük a szülőkkel, tanácsot adunk a szülőnek a  

       gyermekkel való otthoni foglalkozáshoz 

 

A beilleszkedési, magatartásbeli nehézséggel küzdők részére: 
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  feltárjuk az okokat, melyek a negatív viselkedéshez vezettek (ez mindig a tanulók        

       családi és iskolai kapcsolatzavaraival, érzelmi életének sérüléséveivel függnek össze),  

     ennek érdekében a szülőkkel igyekszünk bizalmas légkört kialakítani 

     súlyosabb esetben a tanulót szakemberhez (pszichológus, pszichiáter) irányítjuk 

     a tanuló sajátosságainak megfelelő nevelési módszert alkalmazunk, a segítés legfőbb    

       módja a bizalom, a megfelelő érzelmi kapcsolat kialakítása 

     fejlesztjük a tanuló önismeretét, feltárjuk a viselkedés megelőző, elkerülő lehetőségeit 

     folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szakemberekkel, szülőkkel 

  növeljük az iskola megtartó erejét, olyan szabadidős programokat szervezünk    

       (Egészségnevelési Napok, sportversenyek, kirándulások, osztályprogramok, kulturális  

       rendezvények, Cserkészet, Szeretethíd), melyek megelőzik a deviáns  

       kortárscsoportokhoz való csatlakozást 

 

A különböző kultúrákból érkezők részére: 

 

  a cigány népismeret oktatásával tanulóink mélyebben megismerik és elfogadják a  

             cigány embereket, a cigány hagyományokat, a cigány kultúrát 

  Egészségnevelési Napjainkon és osztályfőnöki órákon ugyanígy hallanak a horvát  

             kultúráról 

  órákon alkalmazzuk a kooperatív tanulásszervezést, mely háttérbe szorítja a  

             versengést, toleranciára, elfogadásra, egymás segítésére nevel 

 

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére: 

 

     a szociális helyzet megismerése után felvesszük a kapcsolatot azokkal az  

       intézményekkel, melyek a szociális háló részeként segítséget nyújthatnak. 

     tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatások lehetőségeiről, az ingyenes tankönyv, és 

       ingyenes étkezés lehetőségeiről, 

     pályázatokat figyelünk, részvételre ösztönzünk 

     pályázunk az Útravaló ösztöndíjra, mely anyagi támogatással is jár 

     az IPR pályázatból a hhh-s tanulók taneszközeit pótoljuk, ruhákat vásárolunk nekik, 

       színházba, korcsolyázni visszük őket, illetve az 5-6. osztályosok úszásoktatáson 

       vesznek részt 

     évente többször kapunk, illetve hozunk ruhákat a rászoruló családoknak 

     az intézmény két alapítványa is segíti a gyerekek kirándulásait, táborozásait  

 

Közös imádsággal fordulunk segítségért 
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7.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

 

 

TARTALMA MÓDJA MENNYISÉGE 

Egy tananyag számonkérése 

 

 

Szóbeli: felelet 

              előadás 

              referátum 

Írásbeli: röpdolgozat 

               Fogalmazás 

Korlátlan 

 

 

Korlátlan 

Egy témakör számonkérése 

Írásbeli: témazáró 

              teszt 

              fogalmazás 

Témakörönként egy jegy 

Több témakör számonkérése 

Írásbeli: nagydolgozat 

              fogalmazás 

Félévente  

2 j   egy (heti 4-5 ó.) 

1-2 jegy (heti 3 ó.) 

1 jegy (heti 1-2ó.) 

Év eleji, féléves, év végi 

felmérők 

Írásbeli Évente 3 j 

Testnevelés: 

Tanult mozgások 

Képességek mérése 

Órai munka 

Bemutatás 

Mérés  

Szükség szerint 

Rajz 

Egy-egy téma bemutatása 

Művészettörténet és 

népművészeti ismeretek 

Órai munka 

Rajzkészítés 

 

Írásbeli felelet 

Szükség szerint 

Ének 

Tanult énekek 

Zeneművészeti ismeretek 

Órai munka 

 

Előadás 

Írásbeli felelet 

Szükség szerint 

 
 
A számonkérés követelményei 
 
A tanulók értékelése és minősítése folyamatos ellenőrzés és értékelés során valósul meg.  

A motiváció erősítése és az aktivitás növelése érdekében szükségesnek tartjuk az önként 

vállalt többletfeladatok pozitív értékelését. 
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A hibák önálló megkeresésével és kijavításával a tanulók önellenőrzési képességének 

kialakítását segítjük: a saját és társaik feleletének, szóbeli és írásbeli munkájának 

értékelésével az önértékelő képességüket fejlesztjük. 

A tantárgyhoz hozzáállásból vagy hanyagságból eredő mulasztásokat, amelyek 

megakadályozzák a tanuló képességének fejlesztését (pl. rendszeresen nem hoz felszerelést 

órára, nem vesz részt a közös tanórai munkában, stb.) beszámítjuk a tantárgyi értékelésbe. 

 
A számonkérés formái: 

 szóbeli, 

 írásbeli, 

 gyakorlati, 

 informatikai eszközökkel, 

 online és pedagógus által összeállított interaktív programokkal. 

 

Szóbeli beszámoltatás 

 Lehetőség szerint minél gyakrabban, melynek célja a kommunikációs készség                   

            fejlesztése, az   önbizalom erősítése, szövegértés-szövegalkotás kompetencia  

            fejlesztése. 

 Formái: az adott tantárgy jellegének megfelelőek. 

 
Írásbeli beszámoltatás  

 Írásbeli feleltetés 

Tartalma: egy-egy tananyagrész. 

Célja: ellenőrzés, a továbbhaladáshoz szükséges tudás felmérése. 

Nem kell előre bejelenteni, számát nem korlátozzuk. A kijavított írásbeli feleletet a 

tanulók hazavihetik. Érdemjegye egy jegynek számít.  

 Témazáró dolgozat 

Tartalma: A tantárgy egy összefüggő, több tanóra anyagát magában foglaló témája. 

Célja: A gyakorlás és összefoglalás után a téma lezárása, a megszerzett tudás 

ellenőrzése és mérése. 

Egy tanórával korábban be kell jelenteni, egy nap legfeljebb két témazáró íratható. A 

témazárókat 10 munkanapon belül ki kell javítani. Érdemjegye meghatározó a félévi, 

év végi értékelésben. A témazáró dolgozat hiányzás és egyéb indokolt esetben egy 

újraírt dolgozattal javítható.  

 A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 
           tanulók írásbeli dolgozatainak értékelésekor az elért teljesítmény érdemjegyekre    

            történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők. 

                
 
 Értékelés Drávafokon 

 

 

Alsó tagozat 

 

 Felső tagozat  SNI 

0% - 32% 1  0% - 35% 1  0% - 20% 1 

33% - 49% 2  36% - 50% 2  21% - 45% 2 

50% - 74% 3  51% - 75% 3  46% - 70% 3 

75% - 90% 4  76% - 85% 4  71% - 85% 4 

91% - 100% 5  86% - 100% 5  86% - 100% 5 
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Gyakorlati munka értékelése 
 

 Rajz órán, technika órán és egyéb tanórákon készített produktum: rajz, vizuális 

            munka, térbeli modell, plakát. 

      IKT munka - IKT eszközökkel készített tanulói prezentációk, képgyűjtemények.    

           plakátok, hírek, képek készítése, gyűjteménybe rendezése, prezentáció, képes,      

           multimédiás produktum 

 

A félévi ill. év végi érdemjegyek meghatározásánál figyelembe kell venni: 
 
1. házi feladatok elvégzését az alábbi módon: 

 20%-ban számít be az anyanyelv, idegen nyelv, matematika tantárgyakból a félévi ill év 

végi érdemjegybe, amit a szaktanár  két havonta fekete színnel jelzi a naplóban 

 10%-ban számít be a többi tantárgy esetén a félévi ill. év végi érdemjegybe, amit a 

szaktanár  két havonta fekete színnel jelzi a naplóban 

 a házi feladat osztályzásánál figyelembe kell venni a beadandó dolgozatokat, melyeket 

minden tanár készíttet a tanulókkal 

2. A mérések (témazárók, év eleji, félévi, év végi felmérők) átlaga és a féléves, illetve      

    év végi jegyek közötti eltérés maximum egy jegy különbség lehet. 

 

7.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

Iskolánkban a házi feladat adásának célja a tantárgyi követelmények teljesítéséhez szükséges 

ismeretek elmélyítése, a tanultak emlékezetbe vésése, az ismeretek további gyakorlása és 

bővítése. 

A tantárgyak sajátosságától függően iskolánkban a házi feladatok alábbi típusait 

alkalmazzuk: 

 szóbeli tanulás, 

 írásbeli feladatmegoldás, prezentáció-készítés 

 gyűjtő- és kutatómunka a könyvtárban, az interneten 

 rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás. 

 

A házi feladatok iskolánkban alkalmazott formái: 

 kötelező házi feladat, melynek célja a tantervi követelmények teljesítéséhez, a 

tananyag elsajátításához szükséges képesség- és készségfejlesztés, a következő tanítási 

órára történő felkészülés. 

 szorgalmi vagy ajánlott házi feladat, melynek célja a képességfejlesztés, a tanulók 

érdeklődésében és felkészültségében megmutatkozó egyéni különbségek figyelembe 

vételével az ismeretek bővítése, kiegészítése, új ismeretek szerzése. 

 

A házi feladat adásának szempontjai: 

 A házi feladat mértékét az életkori sajátosságokat figyelembe véve arányosan kell 

megosztani szóbeli és írásbeli munkára. 

 A házi feladat a tanórán megértett anyaghoz kapcsolódjon. 
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 A szóbeli feladat az új anyag bevésésére szolgál, az írásbeli készségek 

begyakoroltatására. 

 Az alapvetően sok gyakorláson alapuló tárgyak esetében (nyelvtan, matematika, 

idegen nyelv) mindig legyen írásbeli házi feladat 

Iskolánkban a házi feladatok adásának elvei és mennyisége a nevelés-oktatás 

szakaszaiban 

ÉVFOLYAM SZAKASZ IDŐTARTAM 

1-2. évfolyam Bevezető szakasz 

Arányban kell lennie az olvasás - írás - 

számolás anyagának. 

 

45 perc 

(közben játékos 

foglalkozás) 

3-4. évfolyam Kezdő szakasz 

Szóbeli és írásbeli feladatoknak megfelelő 

arányban kell lennie. 

 

45 perc 

(törekedni az 

önállóságra) 

5-6. évfolyam Alapozó szakasz 

Egyénenként tantárgyi sorrend. 

Szóbeli-írásbeli megfelelő aránya. 

Külön odafigyelést igényel az összefoglaló – 

rendszerező anyag elmélyítésének segítése. 

Az elméleti részek tanulásának tanítása. 

 

1 óra 

7-8. évfolyam Fejlesztő szakasz 

El kell érni a tanulás ismeretének birtoklását, 

önálló munkavégzéssel az eddig tanultak 

alapján. 

A tantervben meghatározott jártasságok és 

készségek alkalmazása. 

 

1,5 – 2 óra 

 
 

7.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 
   Iskolánkban - a tanulók alacsony létszáma miatt – az első és második évfolyamon, 

illetve a harmadik és negyedik évfolyamon összevont osztályok keretein belül folyik a 

tanítás. Azokban a tanévekben, amikor az összevont osztályok létszáma 20 fölé 

emelkedik, a fenntartó engedélyezi számunkra a magyar, matematika, 

környezetismeret órák évfolyam szerinti bontását. A hittan és a készségtárgyak órái 

ekkor is összevontan maradnak.  

    A felső tagozaton is, ötödik és hatodik évfolyamon, illetve hetedik és nyolcadik 

évfolyamon a hittan és a készségtárgyak óráit összevontan tartjuk meg. 

 Csoportbontásra a hetedik és nyolcadik osztályosok fakultáció választásakor kerül sor. 

A két osztály tanulói összevontan vesznek részt vagy a magyar, vagy a német 

fakultáción. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. A 

csoportba sorolás kritériuma a szükséges nyelvi képességek megléte.  

           A tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés,       

           a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell elfogadni,  

           mintha a fakultáció kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 Iskolánk felekezetre való tekintet nélkül iskoláz be tanulókat, így a hit- és 

erkölcstan    
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      tantárgy oktatásakor csoportbontásra kerül sor. Minden tanuló a szülő nyilatkozata   

      alapján vesz részt a református illetve katolikus hittan órán. 

Csoportváltás szülői kérelemre, a jogszabályban előírt határidőig, az igazgató engedélye 

alapján lehetséges.  

 

7.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

Az egészséges életmód, a fizikai fejlesztés segíti tanítványaink megfelelő testi-lelki fejlődését. 

A mérés lehetővé teszi, hogy megismerjük tanulóink fizikai állapotát, módot ad az 

összehasonlításra, valamint feltárja a testnevelést tanító nevelő-oktató munka eredményeit, 

hiányait. Világossá válik melyek azok a területek, amelyeket fejleszteni kell. 

   Minden tanévben ősszel és tavasszal számszerűen és értékelhető formában számot 

adunk tanulóink fizikai állapotáról. Az elért teljesítményt értékelő lapon vezetjük, így 

lehetőség nyílik a tanulók folyamatos fejlődésének nyomon követésére. 

   A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola 

testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi. 

 Iskolánkban a HUNGAROFIT módszert, tesztrendszert használjuk, amely egyszerű 

vizsgálati módszer a fizikai fittség mérésére. 

A felmérés 5 eleme: 

           - alapállóképesség mérése:   - cooper teszt 

           - dinamikus ugróerő mérése:- helyből távolugrás 

           - a vállöv és karizmok erő - állóképességének mérése – fekvőtámaszban   

              karhajlítás - nyújtás folyamatosan kifáradásig maximum négy perc 

                     - a csípőhajlító és hasizom erő – állóképességének mérése:- hanyattfekvésből   

              felülés és visszaereszkedés folyamatosan kifáradásig maximum négy perc 

            - a hátizmok erő – állóképességének mérése hasonfekvésből törzsemelés és  

               leengedés folyamatosan kifáradásig maximum négy perc 

 

           A felmérés értékelése: Mennyiségi mutatókkal, pontértékelés alapján, szóbeli és  

                                                  írásbeli formában történik. 

7.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

„Az egészség nem passzív állapot, hanem az egyén cselekvőképességének aktuális 

eredménye teljes élete során” 

   (Ottava Charta) 

Iskolánknak minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Fel kell készítenünk tanulóinkat arra, hogy önálló felnőtt életükben 

képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani. Meg kell ismertetnünk őket a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget 

veszélyeztető tényezőinek elkerülési módjaival. Segítséget kell nyújtani a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Az iskolai környezetnek, 

mint élettérnek is biztosítania kell az egészséges fejlődést.  

Végső cél, hogy tanulóink megértsék a saját egészségvédelmük jelentőségét, és 

rendelkezzenek azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetüket, 

egészségi feltételeik javítását, valamint a közösség egészségének védelmét cselekvően 

megteremteni képessé válnak. 

Az iskolánkban folyó egészségfejlesztés első és legfontosabb feladata, hogy megtanítsuk 

diákjainkat – több más értékhez hasonlóan - az egészséges életről gondolkodni: tehát az 

okoktól a célokig, a felelős döntésektől a vállalt következményekig eljutni. 
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Az egészségnevelés alapelvei: 

 a legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja 

 tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység legyen 

 terjedjen ki az összes tanulóra 

 legyen tudományosan megalapozott 

 helyes cselekvésre serkentsen 

 

Az egészségvédelem kiemelt témakörei: 

 

 az életkorral járó biológiai, lelki, életmódbeli tennivalók 

 a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései  

 az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód) 

 az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése 

 az egészségérték tudatosítása 

 

A megvalósítás folyamata:  

 

 felmérjük tanulók egészségi állapotát, szűrővizsgálatokon vesznek részt diákjaink 

(gerinc, látás, hallás, fogászat..) 

 osztályfőnöki és biológia órákon, Egészségnevelési Napokon, védőnő előadásai során 

erősítjük a helyes tisztálkodási és öltözködési szokások és a helyes napirend 

kialakítását 

 biztosítjuk a mindennapos, rendszeres testmozgás lehetőségét (testnevelés órákon, 

DSK foglalkozásain, néptánc oktatás keretében,  sportversenyek szervezésével) 

 arra törekszünk, hogy diákjainkban tudatosodjon, hogy az egészségmegőrzés 

szempontjából melyek azok az élelmiszerek, melyek szervezetük optimális 

fejlődéséhez szükségesek. Erősítjük, hogy az elfogyasztás módja, és az élelmiszer 

minősége is hozzájárul a tanulók egészségi állapotának javulásához.  

 ismertetjük tanulóinkkal a kötelező védőoltásokat 

 a tanulóink lelki egészségének fejlődésére kockázati faktorok között szerepelnek a 

stresszhatások, amelyek mind az iskolában, mind otthon kialakulhatnak, így stressz- 

oldó módszerekkel ismertetjük meg tanulóinkat 

  a társadalomban egyre jelentősebb problémát okoz az alternatív örömszerzés 

formáinak fiatal korban történő kipróbálása: dohányzás, alkohol, drogfogyasztás, így 

fontos feladatunk a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, melyben 

vendég előadók (szenvedélybeteg felnőttek, illetve gyerekek saját tapasztalataikkal) 

segítenek 

 a barátság, szerelem, párkapcsolat, szexualitás, családi életre nevelés kérdéseit szintén 

osztályfőnöki, biológia órákon, illetve az iskolaorvos, védőnő, szülésznő által tartott 

foglalkozásokon dolgozzuk fel 

 a megvalósításban nagyon fontos a tanári példa, az együttműködés a támogató 

szervezetekkel (hitoktatók, iskolaorvos, védőnő, kortárssegítő diákok, ÁNTSZ, 

Drogambulancia, Vöröskereszt, Rendőrkapitányság, Gyermekjóléti Szolgálatok és 

Családsegítő Központok, vendég előadók), valamint az egészségnevelési 

szakkönyvek, filmek, információk az interneten, tesztek, kérdőívek, játékok 

                

 

„Bánjunk jól a földdel, nem szüleinktől kaptuk, 

                                                       gyermekeinktől vesszük el.” 
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Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Az iskola 

környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladata a tanulókban a környezettudatos 

magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a 

társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása. Bemutatjuk és gyakoroltatjuk 

velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a 

természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik.  

 

A környezeti nevelés alapelvei: 

 a teremtett világnak, mint létező értéknek a tiszteletére és megőrzésére neveljen 

 tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység legyen 

 épüljön folyamatos tapasztalatszerzésre és cselekvésre 

 legyen problémaközpontú, az iskola vonzáskörzetében érzékelje a környezetvédelmi 

problémákat 

 terjedjen ki az összes tanulóra 

 legyen tudományosan megalapozott 

 helyes cselekvésre serkentsen 

 

A környezetvédelem kiemelt témakörei: 

 

 környezetszennyező és környezetbarát anyagok, a hulladék 

 környezetbarát viselkedés 

 levegő, víz, talajszennyezés 

 a környezet szennyezés egészségkárosító hatásai 

 természetvédelmi területek, védett növények, állatok, Nemzeti Parkjaink 

 biogazdálkodás 

 a Földet veszélyeztető globális környezetvédelmi problémák 

 ipar, mezőgazdaság, éghajlat hatása a környezetre 

 tudatos fogyasztói magatartás kialakítása a takarékossági szempontokat figyelembe    

véve 

 

A megvalósítás folyamata:  

 

 a természettudományi tárgyak tanulása során tanulóink ismerjék fel Isten gondos 

tervezését  a természeti jelenségek okai és  magyarázatuk között, így képesek lesznek 

a problémák meglátására, kreatív megoldáskeresésre,  

 tanulóink felelősséggel vesznek részt hulladékgyűjtő és környezet szépítő 

tevékenységben, évente többször az iskola Szeretethíd programot szervez, mely során 

hulladékot gyűjtünk, ápoljuk az udvart, gondozzuk a Tankertet, meszeljük a 

melléképületeket, festjük a kerítést, a pályát, így még jobban ügyelnek környezetük 

tisztaságára, védik a természetet 

 a papír és kupakgyűjtéssel megismerkednek az újrahasznosítás lehetőségével 

 a Tankert gondozásával tanulóink megismerik, mi is a biogazdálkodás 

 takarékos és figyelmes anyaghasználatra neveljük tanulóinkat (energia, víz, papír 
újrahasznosítása, komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés) 

 madáretetőket készítettünk és tettünk az iskola udvarába, kertjébe 

 

 diákjaink tavasszal számot adhatnak a környezetvédelmi ismereteikről, mert ekkor, a 

Madarak, Fák Napján környezetvédelmi napot tartunk, ahol vegyes összetételű 

csapatok játékos feladatokat oldanak meg túrázás közben 
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 tudatos fogyasztási szokások kialakítására vezetjük diákjainkat (étkezési, vásárlói szokások 
felmérését, megfigyelését és módosítását végezzük), felkészítjük őket a döntésre, ha 
lehetőségük van, környezetkímélő technológiával gyártott termékeket vásároljanak 

 az iskola példamutató szerepe itt is meghatározó, legyen szó energia és papír 

takarékosságról, környezetkímélő fűtési rendszerről (folyamatban), környezetkímélő 

tisztítószerek használatáról, egyéni példamutatásról 

 

7.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei  

 

 Értékelés és motiváció elvei: 

 

   személyre szóló legyen 

   ösztönző hatású legyen 

   nem lehet megtorló, fegyelmező jellegű 

   a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges aránya biztosított legyen 

   folyamatos legyen 

   kiszámítható legyen 

   legyen tárgyszerű 

   megfelelő légkörben történjék (minimális stressz mellett) 

   a szaktárgyi tudás és a magatartás összevonását kerülje. 

 

Ahhoz, hogy ezek az alapelvek megvalósulhassanak, világosan megfogalmazzuk és a tanévek 

elején a tanulók tudomására hozzuk az egyes tantárgyak követelményeit és a neveltségi szint 

tartalmi jegyeit életkorhoz kötötten. Az egységes követelményrendszert minden tanár köteles 

betartani. 

Az iskolakezdés szakaszában a tanulói készségek megalapozása mellett, a keresztyén értékek 

megismertetése az egyik legfontosabb funkciója iskolánknak. Fontos, hogy hozzásegítsük a 

gyerekeket a saját értékeik, adottságaik, képességeik felismeréséhez. Reális önismeretre, 

önbizalomra, feladattudatra neveljünk, s mindehhez szeretetteljes légkört biztosítsunk. 

A kezdő szakaszban értékeljük a tanulók önmagukhoz mért fejlődését, az ismeretek 

elsajátítását, a képességek minőségi, mennyiségi gyarapodását, valamint a tanulók 

magatartásának, viselkedésének fejlődését. 

 

 

Az értékelés formái: 

  

Személyes, szóbeli értékelés 

   feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez fűzött indoklás 

   a tanítási órákon folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot, ötletet ad a tanár 

   a szülői értekezletek (tanévenként-2) 

   a magatartás és szorgalom elbírálása (osztálymunka a tanulók bevonásával) 

   a naplók, ellenőrzők egyeztetése (min. kéthavonta) 

   a félévi és év végi osztályzatok, érdemjegyek megállapításakor 

   fogadóórákon  

   kiránduláson, színházlátogatáson, stb.; a program, a nap értékelése 

   a tantestület előtt az értekezleteken. Osztályozó értekezlet: résztvevői az osztályban 

nevelő-oktató munkát végző pedagógusok és iskolavezetés; levezető az osztályfőnök. 
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Az osztályközösség munkájának értékelése osztályfőnöki órán történik, az 

értékelésben közreműködik az osztályközösség; levezetője az osztályfőnök. 

 

Írásbeli, szöveges értékelés 

   dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe 

   a dolgozatokhoz írt rövid vélemény 

   külső felkérésre készített vélemények, minősítés (rendőrség, bíróság, 

gyermekvédelem, pályázatok) 

   kívülről történő minősítés (rangsor-felvételi eredmények) 

   versenyek eredménylistája 

   a középiskolák visszajelzése az általános iskola kérésére 

 

Az értékelés nyilvános fórumai: 

   háziversenyek, vetélkedők 

   értékelés az egész diákközösség előtt, a nevelőtestület előtt 

   a diákpresbitérium iskolagyűlésein 

   a tanévzáró ünnepélyen értékel az igazgató 

   szakköri produktumok kiállítása, bemutatója 

   a kimagasló eredmények iskolai honlapon való megjelenítése 

 

Szöveges értékelés: 

Iskolában a tanulókat a tanév során érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzattal kell 

értékelni. 

Tagintézményünkben a tanulók teljesítményét az első évfolyamon félévkor és év végén: 

Az 1 évfolyam tanulóit az OM mondatbank értékelése alapján értékeljük.  

A 2. évfolyam első félévétől érdemjeggyel adunk értékelő tájékoztatást. 

                                                                                                                               

Osztályozás: 

   az osztályzatról a tanuló azonnal értesül, közvetlenül a tanárától 

   az osztályzathoz szóbeli értékelés is társul 

   a szóbeli felelet értékelésénél a nyelvi kifejezőkészség is szempont 

   a naplóba és az ellenőrző könyvbe is bekerül az osztályzat 

   a magatartás és szorgalom értékelésébe aktívan bevonjuk a tanulókat, mert ez fejleszti 

erkölcsi ítélőképességüket és önkontrolljukat 

   a félévi osztályzat az ellenőrző könyvbe, az év végi a bizonyítványba kerül. 

   a második idegen nyelvet a szülő kérésére osztályozzuk, a gyermek osztályzatai az 

ellenőrzőbe és a bizonyítványba is bekerülnek. 

 

A 2-8. évfolyamos tanulók félévi és év végi értékelése: 

 

A pedagógusok a tanuló teljesítményét a 2. osztály év végétől a  nyolcadik osztály év végéig 

osztályzattal értékelik, minősítik 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel. 

Félévkor és év végén az osztálynaplóban lezárt eredményeket a tájékoztató füzetben, a 

bizonyítványban és az anyakönyvben is rögzíteni kell az alábbiak szerint:  

Kitűnő (dicséretes 5), jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A tantestület határozata alapján az új  belépő tantárgyakat a kezdő év első félévétől a többi 

tantárgyhoz hasonlóan érdemjeggyel értékeljük,kivéve az 1. valamint a 2. osztályosokat 1. 

félévben, akik szöveges értékelést kapnak (ld. OM mondatbank értékelése félévente).  

A tantárgyi követelményeket nem teljesítő tanulók javító vizsgát tehetnek. HA három vagy 

annál több tantárgyból nem tett eleget egy tanuló a tantárgyi követelményeknek szülővel való 

egyeztetés után a nevelőtestület határozata alapján osztályt ismételni köteles  
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A jegyek rögzítésekor a következő színkódokat alkalmazzuk:  

- Szóbeli, írásbeli feleletre – kék színt 

- Témazárók, felmérések, dolgozatok – piros színt 

- Félévi jegy – elkülönített rovatban – kék színt 

- Év végi jegy – elkülönített rovatban – kék színt 

- Év végi jegy – bizonyítványban, anyakönyvben – kék színt. 

A félévi és az év végi osztályzatokat az év közben kapott érdemjegyek alapján kell 

meghatározni. 

 

Jutalmazási tradíciók:  

 

Tanév közben: szóbeli, írásbeli közösség előtt elhangzó dicséretek:  

   Szaktanári dicséret: kiemelkedő tantárgyi teljesítményért a tanév folyamán, amikor a 

tanuló érdemes lesz rá, a szaktanár adhatja 

   Osztályfőnöki dicséret (szóbeli, írásbeli): kiemelkedő közösségi munkáért adhatja az 

osztályfőnök (a szaktanárok,a napközis nevelők, a diákönkormányzat javaslata 

alapján) a tanév folyamán, amikor a tanuló érdemes lesz rá. 

   Igazgatói dicséret: kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredményért az igazgató 

adja (az osztályfőnök és a szaktanár javaslatára) a tanév folyamán, amikor a tanuló 

érdemes lesz rá. 

   Nevelőtestületi dicséret: példamutató magatartásáért és/vagy kiváló tanulmányi 

eredményért az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület adja év végén.  

 

Tanév végén: jutalomkönyvek, oklevelek: 

 Kiemelkedő tanulmányi, magatartási, kulturális, sport és más tevékenységért a 

szaktanárok, az osztályfőnök, valamint a napközis nevelő adhatja.  

 

Fegyelmező intézkedések:  

   Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli): a felszerelés, a házi feladat többszöri 

hiánya, az órákon előforduló fegyelmezetlenség miatt. 

   Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli): a tanuló tanulmányi és magatartásbeli 

kötelezettségszegése, a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt. 

   Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli): az iskolai házirend gyakori megsértése, 

igazolatlan mulasztás, szándékos kisebb értékű károkozás, fegyelmezetlenség miatt. 

   Igazgatói intés (írásbeli): az iskolai házirend súlyos megsértése, szándékos károkozás, 

igazolatlan mulasztás, súlyos fegyelmezetlenség miatt. 

   (Ennek részletes szabályozása az SZMSZ-ben és a Házirendben található.) 
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A tanulói magatartás és szorgalom értékelése 

 

Példás a magatartása, ha: 

- a közösségért önként dolgozik 

- az iskolai házirend szerint cselekszik 

- tanáraival, a felnőttekkel szemben udvarias, megfelelő hangnemben tisztelettudóan 

beszél, viselkedik 

- társait segíti, a kisebbeket védi 

- példamutatóan viselkedik 

- vigyáz természetes környezetére, az iskolatulajdonára, erre másokat is figyelmeztet 

- céljait, törekvéseit összehangolja a közösség céljaival 

- példát mutat társainak 

 

Jó a magatartása, ha: 

- a közösségben dolgozik, de nem kezdeményező 

- tanáraival, az idősebbekkel, szüleivel, társaival szemben udvarias, tisztelettudó,       

   általában figyelmes, hangneme megfelelő 

- az iskolai házirendet betartja, a kapott feladatokat elvégzi 

- vigyáz mesterséges és természetes környezetére, az iskola tulajdonára 

- kulturált a viselkedése 

 

Változó a magatartása, ha: 

- időnként problémásan viselkedik, az elkövetett hibákért vállalja a felelősséget 

- a közösségi élet szabályai ellen, a házirend ellen nem vét tudatosan 

- feladatai elvégzésében pontatlan 

- könnyen befolyásolható negatív irányban 

- tanáraival, a felnőttekkel szemben időnként udvariatlan, figyelmetlen 

- véleménye elhamarkodott, gyakran nem megfelelő a hangneme 

- közösségi munkát csak időnként, hangulatának megfelelően végez 

 

Rossz a magatartása, ha: 

- tudatosan vét a közösségi élet szabályai ellen 

- az iskolai házirendet durván megsérti 

- társaival, tanáraival, szüleivel szemben tanúsított viselkedése durva, sértő 

- társainak rossz példát mutat 

 

 A tanuló szorgalmának értékelése: 

 

Példás a szorgalma, ha: 

- tanulmányi munkája során ésszerűen szervezi munkáját, pontos, megbízható 

- minden órára rendszeresen készül, önálló ismeretszerzésre törekszik 

- önként vállal feladatokat, azokat maradéktalanul teljesíti 

- munkavégzése folyamatos 

- iskolán kívül is szerez tapasztalatot, ismeretet 

- igényes munkája külalakjára, felszerelésére, eszközeire 

- a házi feladatait rendszeresen és jól végzi el 

 

Jó a szorgalma, ha: 

- tanulmányi kötelességét teljesíti 

- rendszeres ellenőrzéssel képes elérni, hogy tanulmányi eredménye jó legyen 

- rendszeresen dolgozik 

- általában felkészül az órákra 
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- érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül 

- tanszereit, felszerelését rendben tartja, de órai felszerelése néha hiányos 

- ügyel írásbeli munkájára 

- házi feladatait elvégzi 

 

Változó a szorgalma, ha: 

- tanulmányi munkában való részvétele ingadozó (időnként dolgozik, máskor   

            figyelmetlen) 

-  feladatait csak ösztönzésre, ráhatással végzi el 

- nem ellenőrzi saját munkáját 

- ritkán figyel föl valamire, a szétszórtság jellemzi 

- házi feladatait nem készíti el rendszeresen 

 

Hanyag a szorgalma, ha: 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

- nem végzi el feladatait 

- kérésre, szülői utasításra sem tanul, munkáját nem végzi el  

- órákon nem figyel, érdeklődést nem tanúsít 

- mások figyelmét elvonja 

- figyelme szétszórt, a tanulás iránt érdektelen 

- hanyagsága miatt nem a készségeinek megfelelő teljesítményt nyújt, felszerelései, 

   házi feladatai hiányosak 

 

7.15 A PRK Csikesz Sándor Általános Iskola tantárgyi helyi tantervei 

 

A tantárgyi helyi tanterveket az 4. számú melléklet tartalmazza. (CD melléklet) 
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8. Az óvoda nevelési programja 

 

Bevezető  

A Pécsi Református Kollégium Óvodája 2009. szeptember 1-én kezdte meg 2 

csoporttal működését a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

Vadász utcai Óvodában. 2010. szeptember 1.-től a Baranyai Református 

Egyházmegye tartja fenn a teljes intézményt, amely jelenleg 5 csoporttal működik.  

Helyi nevelési programunk 2009-ben készült, református pedagógiai szakértő 

segítségével, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Református Óvodai 

Nevelés Keretprogramja alapján. A 2009. évi ÓNAP módosításnak megfelelően 

átdolgozásra került a 2010. évben. E munka jó alapot adott a nevelőtestületnek arra, 

hogy az új óvoda munkáját közös pedagógiai gyakorlatunk értékeire építve 

indíthassuk el. 

Nevelőtestületünk tagjai sok éves szakmai tapasztalattal és szaktudással, folyamatos 

önképzéssel igyekeznek megfelelni az egyházmegye hitéleti-, s a mai kor társadalmi 

és szakmai kihívásainak. 

Nevelőtestületünk innovatív, támogatjuk mind a hitben való erősödés lehetőségeit 

célzó továbbképzéseken való részvételt, mind a korszerű pedagógiai eljárások 

megismerését célzó alkalmakat. 

Nevelési céljaink megvalósításában egységet teremt a keresztyén értékrend, de a 

pedagógiai módszerek és eszközök különbözősége biztosíték a sokszínűségre, a 

módszertani önállóságra, lehetőség a pedagógiai személyiségek kibontakoztatására.  

Legfontosabb alapelveink 

 

Alapvető feladatunknak a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési 

funkciójának kiteljesítését tekintjük. A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az 

egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény 

aktivitását. A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés - 

az érés - sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások 

együttesen határozzák meg. Az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében kiemelt feladatunk, 

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: 

- tehetséges gyermekek,  

- a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, 

- a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség gyanújával küzdő, 
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- a sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált nevelése, harmonikus fejlődésük 

elősegítése hátrányaik csökkentése. 

Ennek érdekében, figyelembe vesszük eltérő egyéni sajátosságaikat, képességeiket, fejlődési 

ütemüket.  

Az óvoda nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 

nevelésére, fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán "megengedi", hogy a gyermek 

fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt, 

tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. A 3-7 éves korú 

gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként 

kezeljük, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és 

érintkezési képességek fejlesztését állítjuk, azaz kooperációra és kommunikációra kívánjuk 

képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket. 

8.1. Helyzetkép 

8.1.1. Alapadatok 

1.) Az intézmény neve: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, 

Általános Iskolája és Óvodája 

2.) Az intézmény székhelye:    7627 Pécs, Engel János u. 15. 

3.) Az óvodai intézményegység telephelye: 7626 Pécs, Vadász u. 8/A. 

4.) Az intézmény alapítója és fenntartója: Baranyai Református Egyházmegye 

Székhelye: 7623 Pécs, Szabadság u. 35. 

5.) Az intézményegység alaptevékenysége: 

 85.10 - Iskolai előkészítő oktatás 

 - óvodai nevelés, iskolai életmódra való 

felkészítés 

6.) Az óvodai csoportok száma:   5 

7.) Férőhely száma:     125 fő 

8.) Maxim. felvehető gyermek létszám:  125 fő 

9.) Az Alapító Okirat kelte:   2009. március 17. 

10.) Módosított Alapító Okirat kelte:  2011. május 31.  
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8.1.2. Személyi feltételek: 

Az Óvoda dolgozói: 

Óvodapedagógus  10 fő 

Óvodatitkár     1 fő 

Dajka      6 fő 

Fűtő-karbantartó (félállású)   1 fő 

Udvaros (félállású)    1 fő  

Összlétszám:   19  fő 

 

Óvodapedagógusaink kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy hitét gyakorló 

keresztyén ember legyen, aki hitelesen tudja közvetíteni cselekedeteivel, munkájával a 

keresztyén értékrendet. 

Szakmai munkánkat rendszeres munkaközösségi megbeszélésekkel, továbbképzéseken való 

részvétellel, újonnan megjelent szakirodalom beszerzésével, megismerésével kívánjuk 

színvonalasan végezni. 

Szükségesnek tartjuk, hogy a csoportokban együttmunkálkodó óvodapedagógusok szakmai 

téren, valamint személyiségükben is úgy tudjanak együtt dolgozni, hogy az a gyermekek javát 

szolgálja. 

Az óvodai nevelés eredményességét segíti az óvónő és a dajka közös együttműködése. Ennek 

érdekében a feladatok megbeszélése, a segítség formájának áttekintése, egyeztetése feltétlenül 

szükséges. A gyermekek előtt példa értékű a felnőttek egymás közötti kapcsolata, beszéde, 

hangneme bármely munkaterületen is dolgoznak. 

“Egymást különbnek tartván magatoknál” ige tudatában törekszünk arra, hogy mindenki a 

maga feladatát végezze el lelkiismeretesen. 

 

8.1.3. Óvodánk tárgyi feltételei 

Óvodánk tárgyi feltételeinek előteremtésekor szem előtt tartottuk az országos alapprogramban 

előírtakat és a 2062012 (VIII. 31.) EMMI rendeletet. 

- A gyermekek számára a biztonságos, kényelmes környezet biztosítását. Az 

egészségvédelem, mozgásigény, játékigény kielégítését. 

- Az óvodai dolgozók biztonságos, jó légkört eredményező munkakörülményeinek 

biztosítását 

Óvodánkat tágas udvar övezi, ahol árnyékot adó fák, bokrok, nagy zöld füves terület 

biztosítja gyermekeink számára a szabad mozgás, az örömteli játék, a biztonságos, jó 
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környezet lehetőségét. Az óvoda természeti környezettel szembeni igényessége megjelenik az 

udvari terek kialakításában, gondozottságában. Az udvar alapvető felszereltsége megfelelő. 

Feladat a folyamatos karbantartás, és az uniós szabvány előírásainak megfelelő fejlesztés.  

Az épület egyedi gáz-központi fűtésű. A rendszer folyamatos karbantartást, figyelmet 

igényel a kazán teljesítménye miatt, melyet kazánfűtő végzettséggel rendelkező 

karbantartónk végez. 

A csoportszobák tágasak, világosak. Megvilágításuk felújított. A berendezési tárgyak és 

bútorok részben megújultak, illetve szükség és lehetőség szerint cserélendők. A meglévő 

eszközök és tárgyak esztétikusak, ami elsősorban az óvónők igényességének és 

kreativitásának eredménye.  

A gyermeköltözők és mosdók mérete megfelelő, a karbantartás és fejlesztés évkezdéskor 

történt meg.  Az épület első traktusában található 6.csoportszobát tornaszobává alakítottuk.   

A gyermekétkeztetés jelenleg tálaló konyháról, vállalkozói szolgáltatásként biztosított. 

A pedagógiai program céljaihoz rendelt eszközrendszer mennyisége és minősége 

valamennyi csoportban megfelelő. Ez az óvónők tudatos tervezése alapján intézményi 

költségvetésből, gyülekezeti támogatásokból, illetve alapítványi támogatásból valósul/t meg. 

Jelentős értéket képviselnek a mozgásfejlesztést szolgáló eszközök, zenei nevelés fejlesztését 

segítő gyermekhangszerek cseréje folyamatos. Audiovizuális eszközállományunk az 

eszköznormának megfelel. Pedagógiai programunk minőségi megvalósításához szükséges a 

tárgyi eszközök célirányos és folyamatos fejlesztése.  

 

8.2. Jövőkép 

8.2.1. Küldetésünk 

Óvodánk boldog kiegyensúlyozott gyermeket kíván nevelni, úgy hogy figyelembe veszi az 

eltérő fejlettségű gyermekek eltérő igényeit. 

Nagy gondot fordítunk a gyermek és a családja megismerésére. 

Valljuk: “ csak a megismert gyermek nevelhető ”.  

Elsősorban a református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik 

neveléséhez. Nem zárkózunk el azonban azoktól a családoktól sem, akik elfogadják 

értékeinket és nevelési elképzeléseinket. 

Keresztyén pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása valamint 

továbbfejlesztése, és azok helyes kifejezési formáinak megtanítása: 

- értelmes rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban) 

- önuralomra nevelés (olyan attitűd, mely során a gyermek tiszteletben tartja a másik ember 

személyiségét és a környezetét) 
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- személyes hitre nevelés 

Feladataink: 

- Megtanítani, hogy Isten milyennek látja az embert, azon belül is a 3-7-8 éves korosztályú 

gyermeket 

-   A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. 

-   Gyermekbarát, biztonságot nyújtó, befogadó környezet megteremtése. 

-   Széleskörű, választható, érdeklődésre épülő tevékenységformák biztosítása. 

- A gyermeki különbözőségek felismerése és elfogadása, az inkluzív szemlélet 

érvényesülése biztosítsa minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét. 

-  A gyermeki szocializáció fejlődését segítő, interakcióra és kommunikációra épülő 

légkör kialakítása 

- Az alkalmazott pedagógiai módszerek a gyermek érési üteméhez igazodva segítsék 

egyéni készségeinek, képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását. 

- A gyermekek mozgáskultúráját fejleszteni (gyógytestnevelés, mindennapos testnevelés, 

néptánc, úszás ) 

- Szociálisan, mentálisan, fizikálisan felkészíteni gyermekeinket az iskolai életmódra 

 

8.2.2. Óvodaképünk 

Az 1993. évi Közoktatási Törvény lehetővé tette, hogy azok a szülők, akik a gyermekeiket 

vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, erre lehetőséget 

kapjanak az óvodai nevelés során is. Működjenek olyan óvodák, melynek programjába a 

keresztyén szellemben való nevelés kulcsfontosságú szerepet tölt be. 

A Magyar Református Egyház engedélyével és a Református Pedagógiai Intézet segítségével, 

az óvodák munkájának koordinálásával, az egyházközségek/egyházmegyék fenntartása alatt 

létrejöhettek ilyen intézmények. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában és a Református Óvodák Keretprogramjában 

foglaltakkal összhangban, a helyi nevelési programunk elkészítésénél a keresztyén világkép 

kialakítását, a keresztyén erkölcs megalapozását, s Bibliai integrációt tartjuk szem előtt. A 

hitéleti nevelés és az a tény, hogy az egész napot áthatja ez a légkör, a gyermekek pozitív 

személyiségének kialakítását segítik elő. 

A közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézményként kívánja kiegészíteni a 

családi nevelést, biztosítani a gyermeki személyiség védelmét, nevelését, fejlesztését. 

Figyelembe véve és tiszteletben tartva az életkori sajátosságokat, a gyermek mind teljesebb, 

egyéni képességeinek kibontakoztatását. A társadalmi, közoktatási rendszer új kihívásaival és 
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keresztyén szemléletünkkel összhangban inkluzív szemlélettel (nem a gyermekek egyéni 

képességeit, hátrányait tekintjük) a különböző képességű református és hitben járó családok 

gyermekeinek integrált nevelését vállaljuk. A református és más keresztyén felekezetű 

migráns családból érkező gyermekeket is befogadjuk. Számunkra újdonságot jelentő 

hagyományok, kulturális különbségek gyakorlását tiszteletben tartjuk. Ezek megismerését 

gyermekeink és magunk művelődési lehetőségeinek tekintjük. 

Biztosítjuk a gyermek számára a nyugodt, békességes, szeretetteljes légkört, ahol a Krisztusi 

példa áll előttünk. A gyermek személyiségéhez, a legfőbb tevékenységén a – játékon – 

keresztül kívánunk eljutni és átadjuk neki mindazt a személyiségformáló műveltségtartalmat, 

amely az egészséges fejlődéséhez szükséges. 

 

8.2.3. Gyermekképünk 

“ Mindennek rendelt ideje van…”  

   (Prédikátor 3,1)  

Valljuk, hogy a gyermekkor Isten rendelése. 

Ezért szeretnénk a gyermekeket éppen gyermekségükben megőrizni. Célunk, hogy 

gyermekeink: 

- tudják, hogy Ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei, 

- szociális képességük nyilvánuljon meg kapcsolataikban, a családban, közösségekben, 

baráti körben, 

- álljanak helyt fizikailag, érzelmileg, lelkileg és értelmileg a feladataikban, 

- tudjanak és merjenek dönteni, 

- legyenek nyitottak a teremtett világ dolgai felé. 

 

8.3. Óvodai nevelésünk céljai, feladatai  

8.3.1. Óvodai nevelésünk célja  

Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni képességek intenzív 

fejlesztése, így a mi esetünkben az óvodai nevelésünk célja: 

A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely 

magában foglalja: 

a) A teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken 

keresztül.  
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b) Az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. 

c) A közösségi életre való felkészítést (tolerancia, alkalmazkodás, mások elfogadása). 

d) A szociálisan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált 

fejlesztését, fejlődésének elősegítését, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdők, a tehetséges gyermekek- vagyis kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását. 

e) A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek ellátását. 

Ez a pedagógiai program – az óvodás gyermek szociális életképessége növelése érdekében – 

fejlesztő hatásokban gazdag nevelési alaphelyzet megteremtését feltételezi. A nevelési 

alaphelyzet mindenekelőtt az adott nevelési intézményre jellemző tevékenységek, 

együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és fejlődési lehetőségek összefüggő 

rendszerében és által létezik. 

A nevelés, mint „tudatos értékválasztás” a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által 

valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik. A gyermeki 

megismerés alapja 3-7 éves korban a folyamatos érzékelés, tapasztalás és cselekvés, ezért a 

nevelési alaphelyzetbe szervesen illeszkedő rendszeres tevékenységeket úgy kell 

értelmeznünk, mint a pedagógiailag meghatározott szocializáció igazi determinánsait. 

A gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat alapnak tekintjük a nevelés 

alapnormáinak megvalósításához. Programunk vallja, hogy a gyereket minden életkori 

szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. Mi azt állítjuk, hogy az 

életfeladatokra orientálás az igazi tennivaló. Azt mondjuk, hogy az életre való felkészítés 

csak valóságos tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján 

valósítható meg. Mind a kisfiúknak, mind a kislányoknak megadjuk a lehetőségét a nemi 

szerepek gyakorlására. Emellett a különféle tevékenységekben való jártasságot nem 

nemekhez, hanem képességhez, motiváltsághoz is kötjük. ( a fiúk is lehetnek naposok, és 

süthetnek kenyeret, fánkot, készíthetnek zöldség-, gyümölcssalátát; a lányok is kipróbálhatják 

a kiskertben való ásást, s télen a hólapátolást…stb.)  

Fontosnak tartjuk kiemelni azt, hogy ily módon a nemi szerepekkel való azonosulás mellett a 

jól végzett munka öröme, a másokért végzett tevékenység jó érzéssel tölt el kisfiút és 

kisleányt egyaránt.    

Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és 

képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva tudjuk 

megvalósítani. Biztosítani kívánjuk mind a szociális, mind a képességbeli hátrányokkal 
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küzdők esélyegyenlőségét, ezért a gyermekek egyedi megismerése után a hátrányokat 

csökkentő pedagógiai attitűdöt helyezzük előtérbe. 

 

A református nevelés világnézeti alapja a Szentírás és az abból táplálkozó hitvallásunk. 

Gyermekeinkben szeretettel, szakértelemmel (életkoruknak megfelelő módon) kívánjuk 

elültetni a “magot”, mely igazán értékes emberré, személyiséggé formálja Őket. Valljuk: hitre 

segíteni Őket, egyet jelent az életre segítéssel. 

Keresztyén nevelésünk célja a harmonikusan fejlődő személyiség kialakítása, valamint a 

keresztyén értékrend átadása, mely elsősorban a gyermek lelki életére irányul, de átszövi az 

általános nevelési feladatokat és a közösségi nevelést is. 

Azok a gyermekek, aki keresztyén családban születtek, a szülők hite és döntése alapján váltak 

az egyház tagjává. 

Gyermekeinket szeretnénk elindítani azon az úton, ahol az evangélium megismerése által 

életük egy bizonyos pontján Jézus Krisztus követőjévé válnak. 

A nevelést teljesen átvenni a családoktól nem lehet, de velük együtt, a közös célra tekintve, 

óvodánk és a család betöltheti a feladatát. Nem minden szülő tudja felvállalni a keresztyén 

hitben való nevelést, ezért az evangélium hirdetésének első lépcsőfoka óvodánk lehet. 

A 3-7-8 éves korú gyermekeknek egyénenként változó testi és lelki szükségleteik vannak, 

ezért a differenciált személyiségfejlesztés nevelésünk alapvető kritériuma. 

A társas együttélés a közös tevékenységek megkívánják a következő magatartásformák 

hangsúlyos megalapozását: 

- önfegyelem, 

- másokat toleráló magatartás, 

- segítőkészség, együttérzés, 

- őszinteség, 

- az egyéni szükségletek érvényesítését szolgáló megegyezések mikéntje és formái. 

 

8.3.2. Az óvodai nevelés feladatai 

8.3.2.1. Az egészséges életmód alakítása, az egészségnevelés elvei 

A “ Test a lélek temploma ” 

A feladat megvalósításánál abból kell kiindulnunk, hogy Isten minden létezőnek Istene és 

mindenkor gondja van teremtményeire. Őrző szeretet biztosít arról, hogy minden ránk bízott 

gyermek fejleszthető, erősíthető. 
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Az egészséges életvitel igényének kialakítása a fizikai állapot védelme, edzése az óvodai 

nevelés egyik alapvető tevékenysége, amely segíti a gyermek szükségleteinek kielégítését. 

Elősegíti növekedését, fejlődését. Ezek mellett hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó 

közérzetéhezés megteremti a nevelési hatások érvényesülésének feltételeit. 

 

Az egészségnevelés kulcselemei: 

Pedagógusok számára: 

az egészségnevelésre elkötelezett nevelőtestület; 

az e feladatra felkészített pedagógusok; 

a korszerű pedagógiai munka; 

a kapcsolatok ereje; 

a személyes kompetenciák fejlődésének segítése; 

az egészségvédő képességek kialakításának segítése; 

 

Gyermekek számára: 

Testi jellemzők: testkultúra 

   egészséges táplálkozás 

   mentálhigiénia 

   testmozgás 

Lelki jellemzők: önismeret 

   tehertűrés 

   konfliktus és problémakezelés 

Környezeti tényezők:személyes biztonság 

   az élet tisztelete, az életminőség 

Az egészségnevelés területei: 

   gondozás 

mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

táplálkozási szokások kialakítása az egészségünk érdekében, 
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öltözködés, 

higiénia, tisztálkodás, 

ésszerű napirend kialakítása 

szűrővizsgálatok (gerincvizsgálat, szemészet, fogászat…), 

felvilágosítás a szervezet működéséről, 

kapcsolattartás a védőnővel. 

A gyermek megismerése nélkülözhetetlen. Az óvónő az ismerkedés folyamatát a gyermekről 

készített anamnézissel indítja el. 

Fontos, hogy ismerje igényeiket, egyéni jelzéseiket, otthonról hozott szokásaikat. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 folyamatosan figyelje a gyermek fejlődését, működjön együtt a védőnővel; 

 ismerje meg a családbeli szokásokat, tapintatosan változtasson a; 

 helytelen begyakorlásokon; 

 a gyermek számára elérhető magasságban biztosítson lehetőséget a víz ivására; 

 segítse és teremtse meg az önállósodáshoz vezető utat; 

 egészségkárosító hatásokra hívja fel a figyelmet; 

 gondozási feladatok sorrendiségét türelemmel gyakoroltassa; 

 a tevékenységek gyakorlásának pontos menetét a csoportban dolgozó dajkák 

bevonásával végezze a rögzülés érdekében; 

 az egészséges életmód megalapozása érdekében szervezze meg a gyermekek 

napirendjét. 

A gondozás alapja az óvónő és a kisgyermek közötti meghitt viszony, természetes 

testközelség. 

A gyermekek fokozatosan válnak képessé szükségleteik önálló kielégítésére, ezért az óvodába 

lépéskor az önkiszolgálásban fejlettségi fokuknak megfelelően, eltérő ütemben fejlődhetnek. 

Az önálló étkezés, testápolás, öltözködés szervezettségét az óvodába lépéstől biztosítja az 

óvónő. Azért, hogy a gyermekek megismerjék a szokásokat, az önkiszolgálás bizonyos 

fázisait, a beszoktatásnál óvónő-dajka minden gyermekkel együtt végzi a teendőket. 

Az öltözködésnél az önállóságra nevelés fokozatosságát szem előtt tartva, az óvónő segítse 

elő a fűzés, kötés, gombolás és cipzárhúzás gyakorlását és tanulását. 

A táplálkozás a növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele, melynek során nemcsak 

az energiát pótolják, hanem a testépítéshez is nélkülözhetetlen. 
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Az óvónő ismerje meg az egyes gyermekek étkezési szokásait. Az eddig ismeretlen 

ételféleségeket ismertesse meg a gyermekekkel. Majd nagy tapintattal szoktassa őket a kívánt 

táplálkozási követelményekhez. Igényessége terjedjen ki az esztétikus terítésre. 

A gyermeke ismerjék meg és sajátítsák el a kultúrált étkezés szokásait. Egyéni kép szerint 

tanulják meg az evőeszközök helyes használatát.  

Váljon természetessé az étkezés előtti és utáni hálaadó imádság. 

A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres, 

szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakulását szolgálja. Törekednünk kell 

a családi és óvodai gondozás, szokások összehangolására, a gyermekkel való bensőséges 

kapcsolat kialakítására, hogy az óvónői modell személyes értékűvé váljék. 

Megteremtjük a hajápoláshoz, fogmosáshoz, a WC használatához a feltételeket úgy, hogy a 

gyermekek fokozatosan, önállóan és kellő intimitással végezhessék ezeket a tevékenységeket. 

A mozgás nemcsak a gyermek szervezetére, hanem az egész személyiségének fejlődésére 

pozitív hatással van, ami nem korlátozódik a foglalkozásokra, hanem az egész napi 

tevékenységéhez szervesen illeszkedik. Fejleszti az általános testi képességeket, a téri 

tájékozódást, a test séma kialakulását elősegíti, a koordinált mozgást, valamint a prevenciónak 

is eszköze. A mindennapos szabad mozgás során – teremben és udvaron egyaránt – egyénileg 

gyakorolhatják a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket. E mellett fontos a 

mindennapos frissítő testnevelés, a finommotorikát fejlesztő játékok, a testtartást javító és 

egyéb prevenciós játékok. Továbbá a légzéstechnika, a mindennapi levegőzés (télen is), séták, 

kirándulások szervezése. 

A pihenés, az alvás nagy jelentőségű ebben a korban, ezért a helyes életritmus kialakítása 

első pillanattól kezdve elengedhetetlen. Ezt az óvónő egyrészt a rugalmas napirenddel, 

másrészt egy adott intervallumban ismétlődő tevékenységek sorozatával alakíthatja ki. 

Feltételeit a rendszeres szellőztetéssel teremtse meg. 

Egészségvédelem: a gyermekek testi épségének védelme 

A gondozási, a testi nevelés és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása elősegíti a 

gyermekek egészségének megóvását.  

 hangsúlyos a környezet tisztántartása, portalanítás, fertőtlenítés, időjárásnak megfelelő 

réteges öltözködés, folyamatos levegőcsere, minél több zöld növény ápolása, párásítás; 

 a napközben megbetegedett gyermeket az óvónő elkülönítve gondozza, amíg a szülei az 

értesítés alapján meg nem érkeznek. Ezek a gyermekek fokozottabb gondozást, türelmet 

és figyelmet igényelnek. A személyes higiénia betartása – külön törölköző, pohár, fésű, 

ágynemű, ruha stb. használata elengedhetetlen; 
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 figyelünk a különleges betegségekre (reflux, diéta, cöliákia stb.). 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 kísérje figyelemmel a gyermekek egészségi állapotát; 

 tájékoztassa a szülőket az esetleges változásokról; 

 jelezze az óvoda orvosának, védőnőjének; 

 segítse a rendszeres (évente egyszeri) szűrések zökkenőmentes lebonyolítását (látás, 

hallás, fogászat stb.); 

 folyamatosan kísérje figyelemmel a gyermekek tevékenységét; 

 a balesetek megelőzése érdekében jelezze az eszközök, használati tárgyak 

meghibásodását; 

 alakítsa ki a gyermekekben saját testi épségük megőrzését, társaik testi épségének 

védelmét. 

 

A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása 

 

Az óvodai környezet feltételei nagymértékben befolyásolják a gondozás hatékonyságát, a 

gyermekek egészséges életmódjának szintjén. Nélkülözhetetlen az egészségügyi előírásoknak 

megfelelő, nyugalmat árasztó, a gyermekek számára biztonságos, esztétikus környezet.  

A gyermekek testmagasságához illő asztalok és székek, megfelelő méretű ágyak. Az óvoda 

udvarának kialakítása a gyermekek tevékenységének sokféleségét szolgálják. Az öltözők 

berendezése, világítása, fűtése a gyermekek kényelmes öltözését-vetkőzését biztosítja, külön 

ruha-cipőtartó polccal. 

A csoportszoba több funkciót tölt be: játék, különböző tevékenységek, étkezés, alvás, pihenés, 

minden itt történik. Így naponta többször szükség van levegőcserére és fűtési idényben a 

folyamatos párologtatásra. Minden csoportban van mesesarok, ahol lehetőség nyílik a napi 

mesélésre, dramatizálásra és meghitt beszélgetésekre. 

A kuckók, sarkok létrehozása szintén az intimitást, az egyéni tevékenységeket szolgálják. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 

 önállóan mosakodnak, törölköznek, figyelmeztetés nélkül szükség szerint tisztálkodnak; 

 belső igényükké válik a fogmosás és a fogápolási eszközök tisztántartása, 

 hajukat rendben tartják; 
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 teljes önállósággal végzik az önkiszolgálást, s ezt természetes teendőként látják el; 

 tudnak helyesen teríteni, a naposi feladatokat ellátni; 

 étkezéskor eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, annak megfelelően merítenek-

öntenek; 

 evőeszközöket megfelelően használják, gyakorolják a kulturált étkezés szabályait; 

 önállóan öltöznek-vetkőznek, cipőjüket befűzik-bekötik, becsatolják, ruhájukat ki-be 

gombolják, czipzározzák; 

 tudják a zsebkendőt helyesen használni; 

 ruhájukat, ágyneműjüket hajtogatva teszik helyre; 

 maguk és környezetük rendjére ügyelnek, a körülöttük lévő rendetlenséget belső igény 

alapján megszüntetik. 

8.3.2.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció folyamata 

Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága, hogy magatartása érzelmektől vezérelt. Ezért 

alapvető feladat a szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör és az otthonos körülmények 

megteremtése. 

A tárgyi feltételeken túl óriási felelőssége van az óvodapedagógusnak, hiszen az ő példáján 

keresztül tanulják meg a gyermekek a társas viselkedés normáit. 

Keresztyén óvodában az óvónő hite, elhivatottsága semmivel nem pótolható érték. 

Az óvónő/felnőtt – gyermek kapcsolatában ki kell alakítani a szereteten és kötődésen alapuló 

együttműködést. E szoros érzelmi kapcsolat a beszoktatással kezdődik. Ennek 

nélkülözhetetlen eleme az empátiakészség, valamint a pozitív élmények. 

A gyermek egész későbbi óvodai életére kihat a beszoktatás, óvodába való befogadás 

minősége. Nagyon sok türelmet, gyöngédséget és időt igényel. Nem célszerű az új 

gyermekeket egyszerre fogadni. Mindenki számára megnyugtatóbb a fokozatos és folyamatos 

beszoktatás. Így 2-3 új gyermekre kell fokozott figyelmet fordítani és jut időnk a többi 

gyermekkel való foglalkozásra is. Ilyenkor a gyermek és a szülő egyéni igényei szerint 

először 1-2 órát, majd egyre hosszabb időtartamot tölt el a gyermek az óvodában eleinte 

édesanyjával együtt. Nincs szabály arra vonatkozóan, meddig tartson az óvodai életmódhoz 

való hozzászokás, 1-2 hétig vagy tovább? Minden gyermek esetében egyénileg, a szülővel 

közösen kell ebben a kérdésben dönteni. Kivételt képezhet, ha a bölcsődéből kerülnek át 

egymást ismerő gyermekek.  

A gyermekek zöme otthonról kerül óvodába, aminek az a következménye, hogy 

megnövekszik a beszoktatás időtartama. Erre gondolva augusztus végétől kezdve folyamatos 

lehet az új gyermekek fogadása és az akár októberig is elhúzódhat.  
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Miután naponta csak néhány új gyermek érkezik, és ők nem töltenek el csak néhány órát az 

óvodában, egy kis létszámú csoport fokozatos fejlesztésével az óvodapedagógusok terhelése 

is csökkenthető. Azokon a napokon, amikor több gyermeket is fogadunk, célszerű mindkét 

óvodapedagógusnak hosszabb ideig az intézményben tartózkodni. A beszoktatás alatt és 

azután is lehetővé tesszük, hogy a gyermekek kedvenc játékszereiket behozhassák az 

óvodába. A csoport szokásrendszerét úgy alakítjuk ki, hogy ez természetes dolognak 

számítson az óvodai csoportban. A csoportban lévő régebbi gyermekeket is előkészítjük az 

újak fogadására, hogy minden tekintetben biztosítva legyen a szeretetteljes légkör és a jó 

hangulat az ismerkedés időszakában. A beszoktatás ideje alatt nem kívánjuk meg egyetlen 

gyermektől sem, hogy bekapcsolódjon a csoportban folyó tevékenységekbe.  

Az önkéntesség az egész óvodai élet folyamán rendkívül fontos, a beszoktatás alatt pedig 

egyenesen hangsúlyos szabálya a gyermekekkel való foglalkozásnak. Az utánzási hajlamra 

építve előbb-utóbb úgyis minden gyermeknél elérhetjük, hogy beilleszkedik a csoportba és 

bekapcsolódik a tevékenységekbe. A beszoktatás során kiépül a gyermekben az a bizalom, 

ami később az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködését meghatározza.  

A bizalom kiépítése a szülők irányában is rendkívül fontos. Éppen ezért jó, ha a beszoktatás 

alatt a szülők bent tartózkodnak az óvodában, mert saját tapasztalataik győzik meg őket arról, 

hogy jó helyre került a gyermekük. 

Kiemelten kezeljük: 

 az együtt ünneplést, születésnapokat, 

 jeles napokat, 

 közös készülődéseket. 

A gyermek-gyermek kapcsolat során alakul ki az alkalmazkodás, a társas kapcsolat erkölcsi 

normái, az érzelmi alapokon létrejövő kooperáció és kommunikáció. Az életkori 

sajátosságokat tükröző társas együttélés és az én kép alakulása folyamatos fejlődésen megy 

keresztül: 

 mások akaratának tudomásul vétele 

 konfliktushelyzetek kivédése, megoldása 

 a csoportban kialakult helyzet reális felmérése. 

Az óvodapedagógus, dajka modell szerepe: 

A nevelés szubjektív feltételei között kiemelkedően fontos, hogy ki milyen elképzelésekkel, 

módszerekkel, ízléssel, beszédképességgel, esztétikai, erkölcsi tapasztalatokkal és 

tartással neveli a gyermeket. A kulcsszereplő tehát az óvodapedagógus és a csoportban 
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dolgozó dajka . A gyermekek mintakövetése különösen a szeretett személyek irányában 

óriási felelősséget ró a nevelőkre.  

Fontos tehát, hogyan jelenünk meg a gyermek előtt, mit mondunk, és azt hogyan mondjuk, 

mit tartunk szépnek, jónak és követhetőnek. A gyermek mindazt átveszi a közvetlen 

környezetéből, amit lát és hall, hiszen utánzás útján tanul, egyúttal azonosul azokkal a 

személyekkel, akik körülveszik. Az óvodapedagógus pedig a legfőbb minta, aki kiemelt 

azonosulást indukál a gyermekben. A gyermek utánzási hajlamából következően az 

óvodapedagógusnak kiemelt azonosulást indukáló szerepe van. Különösen 3-4 éves korban 

meg-határozó a pedagógus személyisége, hiszen kezdetben a gyermek teljesen kritikátlanul, 

válogatás nélkül utánoz, kizárólag a szeretett és érzelmileg hozzá legközelebb álló felnőtt 

kedvéért.  

Sok múlik tehát azon, milyen értékeket preferál az óvodapedagógus, a gyermek környezete 

és azon belül elsősorban a család. Gyakran előfordulhatnak értékkonfliktusok a család és 

óvoda között. Ilyenkor az óvodapedagógusnak rendkívül tapintatosan és kizárólag a 

gyermek érdekeit figyelembe véve kell közelítenie a megoldás felé. A gyermek már 

megtanul, és magával hoz bizonyos értékeket a családból, melyeket az óvodában is 

tiszteletben kell tartani. Az óvónő mintegy átveszi, átvállalja a gyermek óvodai életében az 

anya szerepét. Az ő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége feltétlenül hatni fog a 

gyermeki személyiség fejlődésére.  

Ezért gondoljuk azt, hogy a gyermek harmonikus fejlesztésének alapkövetelménye abból 

indul ki, hogy a gyermek-felnőtt kapcsolat alapja és mintája egész gyermekkoron át a 

gyermek-szülő viszony. Ebben a kapcsolatban kell az óvónőnek napközben mintegy 

helyettesítenie az anyát. A biztonságérzet egyik biztosítéka a testi kapcsolat, az ölelés 

szorossága. Az óvodában még 6-7 éves korban is igénylik a gyermekek a gyakori simogatást, 

szeretgetést, ölelést.  

Programunk célkitűzésének megfelelően önálló, környezetében bátran megnyilatkozó, 

kezdeményező, másokkal jól együttműködő gyermekeket szeretnénk nevelni. 

Szükségesnek tartjuk a gyermekek szűkebb tágabb környezetéhez, szülőföldhöz való kötödést 

segítő pedagógiai attitűdöt. Ehhez pedig nagy szabadsággal, önállósággal, egyéni ötletekkel 

rendelkező, fenntarthatóság iránt elkötelezett, hagyományokat tisztelő, kreatív 

óvodapedagógusok, őket segíteni tudó dajkák kellenek. Ebből következően elmondhatjuk, 

hogy az óvodapedagógus, valamint a dajka személyisége minden egyéb külső feltételnél 

meghatározóbb nevelőmunkánk sikeressége szempontjából. 
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A gyermekek érzelemvilágát 3 fő szintéren fejleszthetjük: 

 

a.,  szociális érzelmek (együttérzés, bizalom, segítőkészség, bánat, örömszerzés stb.) 

b., esztétikai érzelmek (szép iránti fogékonyság, a művészeti élmény befogadására való 

igény és képesség fejlesztése) 

c., erkölcsi érzelmek (igazságosság, lelkiismeretesség, őszinteség, felelősség, 

igazmondás) 

Figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek nevelésére, kiemelten 

kezeljük másságuk elfogadását, mintaként állítjuk a toleranciát.  

Az interakciók (párbeszéd, játék) közben a gyermek “én képe” erősödik, szociális 

kompetenciájuk nagymértékben pozitív módon változik. 

Fontos, hogy a gyermekek tudják milyen magatartást várunk el tőlük az adott helyzetben. 

Ismerniük kell, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ennek eldöntésében zsinórmértékünk a 

Szentírás. A szocializáció eredménye a gyermek magatartásában az egyezkedés, a 

meggyőződés, megegyezésre való törekvés. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 a gyermek szabadon, gátlásoktól mentesen, biztonságosan gyakorolja a társas együttélés 

szabályait, 

 kapcsolataikban (felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek) váljanak kooperációra 

alkalmassá, 

 tudjanak a jó és rossz között különbséget tenni, ennek mércéje legyen a megismert 

Bibliai történetek, 

 legyenek képesek megoldani a konfliktushelyzeteket, 

 érzékeljék az alá-fölérendeltségi viszonyokat, tudják azokat elfogadni is, 

 igyekezzenek legyőzni az előttük álló akadályokat, 

 érzelmileg álljanak készen egy új közösségi forma elvárásainak teljesítésére. 

8.3.2.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelv használata az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, része a nevelés teljes 

folyamatának. A beszéd a gyermek környezetével való érintkezésnek, önkifejezésnek, 

gondolkodásnak legfőbb eszköze. A beszéd által erősödik a gyermek biztonságérzete, 

növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismereti. 

Az értelmi nevelés, fejlesztés is szorosan átszövi a gyermek egész óvodai tevékenységét. Az 

óvodába lépéstől kezdve építünk a gyermek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére. 

Emellett segítjük a tanulási vágyának kialakulását. Az óvónőknek gondoskodniuk kell a 
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változatos tevékenységről, mely során a gyermek pozitív érzelmi hatás alá kerül, és ez 

motiválja a cselekvések ismétlésére is. Fontosak a meghitt beszélgetések, amelyek erősítik a 

gyermek aktív kommunikációját helyes mintaadással és szabályközvetítéssel. Segítsük elő, 

hogy érzelmeiket, érzéseiket és gondolataikat szóval, mozgással illetve vizuális eszközökkel 

Amennyiben a tevékenységi vágy fennáll, úgy elindul a tanulási folyamat. A mindennapos 

tevékenységek sorozatán keresztül egyénileg, a gyermek fejlettségének függvényében 

fejlesztjük kognitív képességeit.  

Ennek elősegítése érdekében szükséges: 

 játékos helyzetek, tanulási alkalmak teremtése, amelyek fejlettségi szintűknek 

megfelelően kötik le a gyermek érdeklődését, aktív szellemi energiáját, 

 olyan élményszerzési lehetőség, amelyben a gyermek, látással, tapintással, hallással, 

érzelmekkel és fordulatokkal, verbális és nonverbális módon első kézből szerezhetnek 

tapasztalatokat, s így válik a tanulás élménnyé, teljes személyiséget aktivizáló 

folyamattá, 

 olyan attitűdök, motiváció és természetes tudás kialakítása, amelyek képessé teszi a 

gyermeket váratlan vagy komplex élethelyzetek megoldására és egyre több örömöt, 

lelnek a kihívások legyőzésében, az önfejlesztő tanulásban, 

 hogy az ismeretek nem egymástól elszigetelten jelenjenek meg, mivel a gyermek 

világlátása komplex, 

 időt és lehetőséget az együttműködésre, próbálkozásra, tévedésre és újrakezdésre 

szankciók nélkül. 

 

Keresztyén nevelésünk szellemisége, mint ahogy az értelem fejlesztése, az óvoda egész napját 

áthatja. Ez nem oldható meg egy héten egyszer a Bibliából vett történetek elmondásával. A 

játék szituációban jelentkező helyzeteket, a természeti jelenségek észrevetetését, az 

étkezéshez és a lefekvéshez kapcsolódó imát, a hiányzó gyermekért való aggódást, a szülők 

várását éppen úgy át kell hogy hassa. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 legyen önálló gondolata és tudjon dönteni különböző helyzetekben; 

 ismerje fel a problémákat, kreatív módon oldja is meg; 

 aktívan vegyen részt a különböző tevékenységekben; 

 a szerzett ismereteket legyen képes megfelelő formában rendszerezni; 

 gyakorlatban alkalmazni és közölni azokat; 

 a hibákat vegye észre, rávezetéssel vagy önállóan tudja azokat kijavítani; 
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 rendelkezzen megfelelő pozitív “énképpel”; 

 ismerje a Bibliai történeteket, azok tanulságait. 

8.3.2.4. Hitéleti nevelés 

“ A hit hallásból van, a hallás Isten ígéje által.” 

         (Róm 10,17) 

A történetek elmondásának célja ebben az életkorban alapvetően nem az ismeretek 

elsajátítása, hanem a mindenható Isten szeretetének, kegyelmének és jóságának 

megéreztetése. Az óvodáskor az a legfogékonyabb időszak, amikor egy egész életre 

meghatározó lehet Isten közelségének élménye. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Alakítson ki a gyermekekben olyan isten- képet, aki szeret, aki gondoskodik rólunk, aki 

megőriz minket minden körülmények között, akinek minden döntése  a javunkat 

szolgálja . Legnagyobb ajándéka számunkra fia Jézus Krisztus, aki meghallgat, aki 

mindig velünk van, és úgy fogad el amint vagyunk; 

 Támaszkodjon a spontán gyermeki érdeklődésre; 

 Plántáljon keresztyén erkölcsi tartalmakat pl.: személyválogatás nélküli szeretet, 

megbocsátás, önzetlenség, türelem, segítőkészség; 

 Törekedjen arra, hogy a bibliai történetek tartalmi, formai felépítése illeszkedjék az 

óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáihoz (játék, munka, tanulás); 

  Vegye figyelembe a történetek kiválasztásánál a gyermekek életkorát, fejlettségi 

szintjét, csoportja aktuális problémáit, eredményeit és az ünnepek aktualitását; 

 adjon lehetőséget arra, hogy a történeteket dramatizálhassák és rajzaikban, vizuális 

tevékenységükben, játékaikban élményeiket újra átélhessék. 

A történet kiválasztásának alapvető kritériumai: 

 a történet ne keltsen félelmet a gyermekekben, és ne tartalmazzon számukra 

feldolgozhatatlan tartalmakat és érzelmeket; 

 olyan történetek közül válasszunk, amelyek pozitív érzelmi töltettel rendelkeznek, 

amelyek a szerető gondoskodó Isten - képet erősítik meg. Mindig Isten gondoskodó 

szeretetét emeljük ki és soha ne hangsúlyozzuk a bűnt, a rosszat, hiszen a bibliai 

történetek elsősorban nem arról szólnak, hogy milyen az ember, hanem, hogy Isten 

kegyelméről és szeretetéről;  

 az Ige valódi üzenetétől ne térjünk el, ugyanakkor gyermekszerű legyen az 

előadásmódunk. Fontos, hogy a bibliai történeteket különböztessük meg a meséktől, 

ehhez hiteles történetmondás szükséges. Hiszen a történeteken keresztül, Isten üzen 

nekünk valamit. Mielőtt a gyermekek elé visszük a történetet, tanulmányozzuk az adott 
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igeszakaszt, hogy nekünk ma mit üzen, és azután fogalmazzuk meg, hogy mit mondhat 

a gyermekeknek; 

 lehetőleg egy fő gondolat mellett döntsünk, és csak egy nézőpontból mondjuk el a 

történet ( így a gyermek azonosul az adott szereplővel és beleéli magát a helyzetébe), 

mert a gyermek még nem képes  egyszerre több nézőpontot figyelembe venni. 

Minden történetnél meg kell keresnünk az Ige fő üzenetét. A fő üzenet keresésének 2 

gyújtópontja van: 

 Mi az Ige fő üzenete? (igeszerűség) 

 A gyermekek számára mit üzen az ige, itt és most? (gyermekszerűség) 

 Az ige fő üzenete lesz a belső cél, vagyis e köré csoportosítunk mindent. Ezt a 

gyermekeknek nem áruljuk el, de a történet végére ennek a fő célnak ki kell domborodnia. 

Ha több üzenet van, keressük ki azt, ami a leginkább gyermekszerű, mindig csak egy belső 

célunk legyen. 

A belső cél mindig: 

 igeszerű legyen, 

 valóságos sajátos és igaz, 

 döntsük el, hogy törvényt vagy evangéliumot hirdetünk. Óvodáskorban túlnyomórészt 

evangéliumot. Pl. Jézus mit tett érted? (evangélium) Neked mit kell tenned? ( törvény). 

A történet elmondásának öt aranyszabálya: 

 Igeszerűen (az Ige belső szabályának megfelelően) 

 Egyszerűen (egy nézőponttal) 

 Feszülten    (drámaian, jelen időben, érdekesen) 

 Életteljesen (éljünk mi is és az alakok is) 

 Szemléletesen (lássa a gyermek azt, amiről szó van) 

Gyermekáhítatok, imádságra való nevelés 

Bibliai történetekkel való ismerkedésen kívül a másik sarkalatos dolog az imádság, vagyis a 

mindennapi áhítatok sora. Fő feladatunk, hogy a gyermeket megtanítsuk imádkozni (ez 

tulajdonképpen a szülők és a család feladata lenne, de sok esetben ez hiányzik), vagy 

továbbfejleszteni azt amit a szülők elkezdtek. 

Az imádság az Istennel való kapcsolatfelvétel formája. 

A gyermek számára legyen természetese dolog, hogy ahogyan hozzánk beszélhetnek és 

elmondhatják kérésüket, vágyaikat, bajaikat stb. ugyanígy elmondhatják Mennyei Atyjuknak 

is, aki figyel rájuk. 
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Az imádkozás formáját meg kell tanítanunk a gyermekeknek, mely szintén egy folyamat. 

Eleinte a kötött imádságokkal kezdjük (étkezések előtti, utáni imádságok napkezdő hálaadó 

imádságok, lefekvés előtti ima stb.)  

Az Úr imádságát: a “Mi Atyánk” -ot csak később tanítsuk meg, részletekben és együtt 

értelmezve, hogy értsék is azt. Magyarázzuk meg a gyermekeknek, hogy Isten minden imát 

meghallgat, de nem mindig úgy hallgatja meg, ahogy mi szeretnénk, nem mindent teljesít. 

Saját szavainkkal elmondott, egyszerű imáinkat adjuk példaként, mintaként. A gyermekek 

érezzék meg, hogy az imának ereje van, hisz istennek mindenre van hatalma. Saját példák 

elmondásával erre bátorítsuk őket. 

Fokozatosan szoktassuk rá a gyermekeket, hogy ők is imádkozhatnak saját szavaikkal. 

Tanítsuk meg őket, helyesen kérni és hálát adni, megköszönni mindazt amit az Úrtól kaptunk. 

Ismertessük fel, hogy mindennap van miért hálát adni, (egészségért, táplálékért, családunkért) 

és ezekre kerüljön sor a mindennapi áhítatok során. Tanuljunk meg együtt örvendezni a 

gyerekekkel az élet apró örömei felett, ehhez jó eszköz lehet a hálaadó, dicsőítő dalok 

éneklése. 

Az áhítatok jó alkalmat adnak arra is, beszélgethessen közösen az egész csoport, és az egyéni 

kívánságok, bánatok, örömök kiderülhessenek. Érezzék, hogy fontos a számunkra és társaik 

számára az ő problémáik, legyen időnk meghallgatni őket. 

Az imádságot soha ne erőszakoljuk ki, várjuk meg míg a szívükből fakad. 

Kezdetben azt is meg kell szokták, hogy az imádság szent dolog, olyankor ne figyeljenek 

másra, hiszen elcsendesedés és Istenre figyelő szív és fül kell. Akkor eredményes az áhítat, ha 

gyermek megérzi a más légkörét. Kiscsoportban, mivel még bibliai történeteket nem tanítunk, 

az áhítat témája, jellege kissé különbözik a többi csoportétól. Az áhítat már a beszoktatás alatt 

szerves része a napunknak. 

Eleinte az egymás, az óvoda, a csoport megismerése az összetartozás élményének 

felismertetése a cél. Továbbá a bibliai történetek megértéséhez nélkülözhetetlen fogalmak, 

korabeli eszközök, tárgyak, szokások megismertetése a feladatunk. Később a Bibliában 

található, életünkben nap mint nap előforduló fogalmakról beszélgetünk, mint például: a 

szeretet, boldogság, szomorúság, barátság, ünneplés, meglepetés, várakozás stb.  

Az egyházi ünnepek alkalmával a bibliai történeteken keresztül beszélünk az ünnepi 

szokásokról, az ünneplés lényegéről.  

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 a gyermekekben alakuljon ki 3-7 éves gyermek szintjének megfelelő Istenkép; 

 tudják, hogy a Biblia szent könyv, Isten igéjét tartalmazza; 

 ismerjenek bibliai történeteket; 
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 ismerjenek egyházi énekeket, tudják, hogy az ének isten dicséretére történik; 

 tudják, hogy a templom Isten háza és annak megfelelően kell ott viselkedni; 

 tudják, hogy ezt a világot Isten teremtette, minket is ő alkotott; 

 alakuljon ki bennük Jézus Krisztussal való kapcsolatteremtés igénye- az imádság; 

 jelenjen meg az életükben a keresztyén erkölcsi magatartás egy – két jellemzője. 

8.4. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

A gyermek, fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként, életkori 

szakaszonként és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak A szükségletek 

kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és 

tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család szerepe 

igen jelentős, hiszen a család az első szocializációs szintér, amely a kisgyermeket formálja. A 

családi hatások a legtöbb esetben nem tudatosan tervezettek, sokkal inkább jellemző rájuk, 

hogy spontán módon valósítják meg a "társadalomba való bevezetés" feladatait. 

Természetesen a különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyerekhez, a 

gyereknek a családban elfoglalt helyéhez és más-más szerepet szánnak neki a családi életen 

belül. Az óvodáskorú gyermekek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát nagymértékben az a 

családi atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. A családi nevelés mellett az óvodának 

igen nagy szerepe van (lehet) az elsődleges szocializáció során. Az óvoda nagy előnye a 

családdal szemben, hogy a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. 

Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a nevelő hatásokat, amelyekben az 

együttműködés és a társas érintkezés elemi formái integráns egységet, szerves, kölcsönös 

kapcsolatot alkotnak. Az óvoda nem csak a spontán szocializációnak, hanem a pedagógiailag 

determinált szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs 

formák tudatos kibontakoztatása folyik. Mindezek megvalósításához elengedhetetlen a jól 

kidolgozott napirend, szokás és szabályrendszer kialakítása. Az értelmes fegyelem, a 

közösségben megélt örömök és a csoportban szerzett élmények gördülékennyé teszik a 

napot  

8.5. Szervezeti keret – napirend, heti rend 

Csoportjaink általánosan megjelenő napirendje:  

07.00 – 10.30 Játék, áhítat, reggeli, kezdeményezés, mindennapos testnevelés, irányított 

fejlesztés, készülődés a szabadba, 

10.30 – 12.30 Udvari játék, ebéd, testápolási teendők ellátása, készülődés a pihenéshez 

12.30 – 15.30 Mindennapi mese, pihenés, testápolási teendők, uzsonna 
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15.30 – 17.00 Játék hazamenésig  

Az óvodapedagógus feladata a napirend összeállításánál: 

Vegye figyelembe csoportja összetételét, a gyermekek életkori megoszlását, a 

játéktevékenység elsődlegességét. 

 

  

A heti rend kialakításának elvei: 

 a tevékenység szervezésének formája témától függően változhat, óvónő döntése alapján 

kötött vagy kötetlen; 

 nagycsoportban heti egy játékos irányított tevékenység kötelező (külső világ tevékeny 

megismerése) 

A heti rendet befolyásoló tényezők: 

 a tornaszoba használatának időbeosztása; 

 logopédiai foglalkozások időpontja. 

Korcsoport Kötött Kötetlen 

Kiscsoport 
 

Mozgás 

Bibliai történetek 

(10- 15 perc)  

Anyanyelvi játékok 

Játékos fejlesztés 

Ének – zene 

Mese – vers 

Rajzolás 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

 

Középső csoport 

 

Mozgás 

Bibliai történetek 

(20 – 25 perc) 

Anyanyelvi játékok 

Játékos fejlesztés 

Mese – vers 

Ének – zene 

Rajz, mintázás, kézimunka 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

 

 

Nagycsoport 

Mozgás 

Külső világ tevékeny megismerése 

Bibliai történetek 

(30– 35 perc) 

Anyanyelvi játékok 

Játékos fejlesztés 

Mese – vers 

Ének – zene 

Rajz, mintázás, kézimunka 
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8.6. Az óvoda ünnepei 

Az ünnep jelentősége: 

A keresztyén óvodákban az ünnepek az öröm, a hálaadás alkalmai gyermekeknek, 

felnőtteknek egyaránt. Az ünnep a teremtő Isten rendelése, aki megszentelte és megáldotta a 

7. napot, ezzel elkülönítve a hét többi napjától.  

Óvodánk törekszik arra, hogy a családok a vasárnapot szenteljék meg, és Isten dicsőségére 

használják.  

 

Miért ünnepelünk? 

Részben, mert a református egyházban kialakult szép rendet megőrizni és továbbadni 

kötelességünk, valamint azért, mert történelmünk kiemelkedő eseményeinek átörökítése 

gyermekeink számára jövőnk záloga. Harmadik okunk, pedig az, hogy óvodánk jellemző 

arculatának kialakításához nagymértékben hozzájárul az ünnepek sajátos gyakorlásának 

kialakítása. Hagyományteremtésünk célja, hogy az óvodánkat választó családok közelebb 

kerülhessenek a Református Egyházhoz, az óvoda minden dolgozójához, és nem utolsó 

sorban egymáshoz. 

A hagyományok ápolásának közösségteremtő ereje van. Ahhoz, hogy céljainkat elérhessük, 

egységes szemléletre kell eljutnunk ünnepeinket tekintve is.  

“ minden ékesen és jó renddel legyenek.”  

(I. Kor 14,40) 

Ezért felelősöket választunk, akik az ünnep előkészítését megszervezik. 

Ünnepeink: 

Három nagy ünnepkört tartunk számon: 

 Karácsonyi ünnepkör (advent első vasárnapjától, húshagyó keddig) 

 Húsvéti ünnepkör (hamvasztó szerdától, áldozócsütörtökig) 

 Pünkösdi ünnepkör (áldozócsütörtöktől, advent első vasárnapjáig). 

 

Ünnepeink egy részét megemlékezés formájában visszük közel a gyerekekhez és a hittan 

foglalkozások keretében is beszélgetünk az ünnepekhez kapcsolódó eseményekről.  

 

Ide tartozik: 

 - Október 31.  Reformáció ünnepe 

 - Március 15.  1848-49-es szabadságharc 

 - Virágvasárnap Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe 

 - Pünkösd  Szent Lélek kitöltetése 
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A felsoroltakon kívül: 

 Mikulás 

A gyermekek megismerik Miklós püspök történetét. A Mikulás látogatása hagyomány 

óvodánkban. Az óvónők által készített ajándékokat ekkor kapják meg a gyermekek a 

Mikulástól. 

 Advent (Jézus Krisztus születését megelőző négy hét) 

Óvodánk nagy hangsúlyt fektet az adventre. Célunk, hogy a gyermekek ismerjék meg és úgy 

éljék át a biblikus adventet, mint Jézus krisztus születésének várását. 

A december hónap a készülődés jegyében telik, melynek keretében: 

 adventi kézműves napot szervezünk, melyre a szülőket is meghívjuk (koszorút, 

képeslapot, ajándékzacskót, mécsest, kísérőkártyát stb. készítünk), 

 adventi naptárt vagy házikót készítünk, melynek segítségével közösen figyelemmel 

kísérjük az ünnep közeledtét. 

 Karácsony (Jézus Krisztus megszületésének, Isten testet öltésének ünnepe) 

Két helyszínen rendezzük meg. Először az óvodában, amikor mi felnőttek kedveskedünk a 

gyerekeknek. Ezzel példát mutatunk, adni legalább olyan öröm, min t kapni.  

Valamint a Pécs Belvárosi Református templomban gyermekeink adnak műsort 

szeretteiknek. Itt megkapják a gyülekezet ajándékát. Ez az alkalom szeretetvendégséggel 

zárul. 

 Farsangi mulatság Februárban tartjuk „Vidám napunkat”, melynek lényege, hogy egy 

rendhagyó napot éljünk át közösen.  

Megszervezésénél arra figyelünk, hogy ne essen a böjti időszakba. Érdeklődés szerint 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy valamely hozzátartozó a mulatságon részt vehessen.  

Megjelenő gyermeki tevékenységek: versenyjátékok, gyorsaságot, ügyességet fejlesztő 

játékokat játszunk, vendégségbe megyünk a többi csoportba stb. 

 Húsvét (Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe). A nagypéntek megelőzi a húsvét 

ünnepét, ám mi az örömhírre tesszük a hangsúlyt, Jézus Krisztus feltámadott, így a 

gyermekekben nem keltünk félelmet, és az igazságot sem torzítjuk el. Az ünnepet 

megelőző időszakban a gyermekek tevékenységei lehetnek pl.: ágak rügyeztetése, 

tojásfestés, sütés, kosárfonás. 

 Anyák napja. Az életet és szüleinket Istentől, kaptuk, neki tartozunk hálát adni az 

Édesanyákért. Ezt a jeles eseményt rendhagyó módon szervezzük meg az óvodában. 

Kialakítjuk a vendégsarkot, ahová egyesével invitálják be a gyerekek anyukájukat és a 

nagymamákat. Ölben ülve, személyesen csak nekik mondják el a köszöntést. Utána 

süteményre, üdítőre vendégül látják egy másik csoportszobában. 
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 Évzáró ünnepély, istentisztelet keretében hálát adunk az eltelt évért. Műsorunkban az év 

közben tanult dalokból, versekből, mesékből óvodában is énekelhető egyházi énekekből, 

bibliai történetekből adnak elő a gyerekek. Külön köszöntjük az édesapákat. 

 Nagyok búcsúja. A nagycsoportosok búcsúztatásán, amikor tarisznyába rejtett kis 

ajándékkal, ünnepi asztallal, nyári születésnaposok megünneplésével, uzsonnával 

kedveskedünk az iskolába menő gyermekeinknek.  

 Gyermeknap. Évente változó meglepetéssel készülünk rá. (Táncház, Bábszínház stb.). 

 Kirándulásaink: 

Minden csoport a tanév alatt lehetőség szerint kétszer (ősszel ás tavasszal) külső helyszíni 

foglalkozás keretén belül, kirándulást szervez a saját csoportjának. 

 

A nevelési időben, intézményünkben minden foglalkozást óvodapedagógus irányít az 

óvodában a nevelőmunkát segítő munkatársak, alkalomadtán szülők bevonásával. 

8.7. Az óvoda szakmai dokumentumai 

A pedagógiai, szakmai munkáért az óvoda vezetője a felelős. 

Szakmai tervező munka szempontjai: 

 - a gyermekek fejlettségi szintjére alapozott célok és feladatok; 

 - a gyermekek életkori sajátosságához igazodó tevékenységek; 

 - életkori sajátosságokra épülő kompetencia, készség-képesség fejlesztés; 

 - a tervezési ciklusok határidejének betartása; 

 - a csoport neveltségi szintje; 

 - sajátos arculatunk megjelenési módjai mindennapjainkban. 

1. Alapvető szakmai dokumentumunk Helyi Nevelési Programunk. 

2. Az óvoda Éves Munkaterve- működési terve, mely a helyi pedagógiai programunkra 

épül. Figyelembe véve a nevelési év aktuális tanügy-igazgatási és szervezési feladatait. 

3. Felvételi és mulasztási napló 

4. Csoportnapló, melynek fő részei: 

 a csoportok éves élményterve 

 tevékenységi területek heti terve; 

 csoportok féléves szokás-szabályrendszere; 

 tevékenységterületek megvalósulásának heti elemzése; 

 gyermekek fejlesztésének tervezése; 

5. Gyermekek egyéni fejlettségét rögzítő személyiség lapok. 
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8.8. Az Óvodai élet tevékenységformái, az óvodapedagógusok 

feladatai 

A gyermek személyisége és a tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. A 

gyermek tevékenykedő lény. Személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a 

leghatékonyabban. A gyermeki tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban: 

a.) Valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy külső követelmény teljesítésének 

eszköze; 

b.) Képesség felhasználás, képességfejlesztés eszköze; 

c.) A közösségben és a közösségért való megnyilvánulás eszköze;  

a.) A nevelő hatás belső (a tevékenység tartalmából eredő) feltételei: 

 az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen 

(aminek hasznosságát egyre szélesebb közösség ítélheti meg) 

 a célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön 

 a tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosítva legyen (csak a 

végigvitt, befejezett tevékenységnek van élményereje) 

 a tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen kettős szempontból: 

- elégítse ki a gyermekek akciószükségletét 

- oldja meg az adott gyermekközösség valamennyi feladatát (az önkiszolgálástól a csoportélet 

kialakításáig, a csoportélet kialakításától a környezet formálásáig) 

A gyermekek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből fakadó 

tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor szükséges figyelembe venni a 3-7 éves 

korú gyermekek tevékenységének jellemzőit. A 3-7 éves korú gyermeket tevékenységi vágy 

jellemzi. Bármilyen mozgás, cselekvés változás felkelti a gyermek figyelmét, és utánzásra 

ösztönzi. A megismerési vágy a kíváncsiság életkori sajátossága az óvodáskorú gyermeknek. 

A gyermek tevékenysége gyakran változik; minél kisebb a gyermek, annál gyakrabban 

változtatja tevékenységi formáit. Ennek következtében egy adott tevékenység általában rövid 

ideig tart és nincs mindig összhangban a kitűzött céllal. Az óvodapedagógusaink tudják, hogy 

az életkor és az egyéni adottság nagymértékben meghatározzák a gyermeki tevékenység 

minőségét és mennyiségét, tehát ezt figyelembe véve segíthetik elő a tevékenységek minél 

szélesebb kibontakoztatását a csoportban. A 3-7 éves korú gyermek életmegnyilvánulásaiban 

nem különülnek el élesen a különböző tevékenységek. A gyermek számára a játék lehet 

munka is és fordítva. A közösségért végzett feladat lehet játék, esetleg a szabadidő kellemes 
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eltöltése. Lehetőség nyílhat olyan tevékenységre, amelyre a szociális háttér esetleg nem ad 

módot (színház, könyvtár). 

b.)  A nevelő hatás pedagógiai feltételei: 

 A tevékenység pedagógiai előkészítése (ráhangolás, tudatosítás stb.) közös feladata az 

óvodapedagógusnak, dajkának és az egész óvodai környezetnek. 

 A tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozói részéről nagy tapintatot 

igényel (semmit se végezzünk el a gyerekek helyett, de mindenben segítsünk, amikor 

arra szükségük van a gyerekeknek). 

 A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az 

óvodapedagógusnak. A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott 

tevékenységi mód, az együttműködés megléte vagy hiánya stb. lehet az értékelés 

kiinduló alapja. 

Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: 

 Minél változatosabb többfajta tevékenység egy időben történő gyakorlásához a 

megfelelő feltételek (idő, hely, eszközök, ötletek) biztosítása. 

 A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, a 

gyermekek aktuális élményvilágára. 

 Élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb 

tevékenységformák kialakulását az óvodai csoportban. 

 A tevékenységek kiválasztásánál mindig tartsa szem előtt a gyermekek eltérő 

képességeit, fejlődésük eltérő ütemét, életkori sajátosságaikat, esetleges korlátaikat. A 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, vagy tehetséges gyermekek esetében 

találja meg a segítségnyújtás helyes mértékét.  

Az óvodapedagógus szerepe nem könnyű, ezért neki is szüksége van a segítőtársakra. 

Közülük a dajkát emelnénk ki, aki, mint a gyermekkel együtt élő felnőtt vesz részt az óvodai 

csoport életében. Belső, tevékeny résztvevője a csoportban zajló eseményeknek. Segítője az 

óvodapedagógusnak.  

A HOP megvalósítása során a dajka munkája az óvodapedagóguséval összehangolt, mert a 

dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük. A dajka egyike a gyermeket 

nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, 

beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre.  
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Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, tudnia 

kell, milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését 

megvalósítani. Ez a tudás, különösen a szakképzett dajkák esetében megsokszorozhatja a 

felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat.  

A dajka is nevel, ő is hat a gyermekcsoportra, tehát neki is tudnia kell, milyen rendszer, 

milyen elvek, milyen elképzelések alapján nevelünk. A sok tevékenység figyelemmel 

kísérése, ugyancsak megköveteli, hogy a dajka szorosabban együttműködjön a csoporttal. 

Az óvodánkban minden dolgozó munkájára jellemző, hogy 

 őszintén szereti és tiszteli a gyermekeket, rendelkezik a gyerekek iránt megnyilvánuló 

együttérző, oda és ráfigyelő magatartással, 

 ismeri a rábízott gyerekek életkori szükségleteit, 

 a gyermek fejlődését nyomon követi, erről a szülőt tájékoztatja, 

 nyugodt, szeretetteljes nevelési légkört, esztétikus nevelési környezetet biztosít, 

gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, 

 közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

 pedagógiai attitűdjében a demokratikus elemek dominálnak, 

 folyamatos tevékenységet biztosít a gyermekek fejlesztéséhez, 

 teljes odafordulással fogadja a gyermeki kérdéseket, azokra mindig reagál, 

 a gyermekek fejlesztésében a nevelés elsődlegességét biztosítja,, a gyermekekkel 

elsajátíttatja a közösségi együttélés szabályait, illetve a helyes viselkedési normák 

betartására neveli őket, 

 szakmai önállóságát, döntéseit a gyermekek fejlesztése érdekében legjobb tudása 

szerint alkalmazza, hozza meg, 

 pontos, precíz, felkészült, nyitott (munkájában, emberekhez való viszonyaiban), 

 munkatársaival és a szülőkkel őszinte, korrekt, jó partnerkapcsolatot alakít ki, etikusan 

viselkedik az óvodán belül és kívül 

 a nevelési körülmények kialakításával biztosítja a gyermeki önállóság 

kibontakoztatását, 

 pedagógiai ismeretét folyamatosan bővíti, továbbképzi magát, igénye van az 

önképzésre 

 a helyi nevelési program szellemében választja meg nevelési módszereit, eszközeit 

 legjobb tudásával segíti az eltérő fejlődési ütemű gyermekek felzárkóztatását, 

alkalmazza a differenciált, egyéni fejlesztést, módszereit változatosan alkalmazza a 

sajátos nevelési igényű, és a tehetséges gyermekekre egyaránt, 
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 segítséget nyújt a családoknak nevelési problémáik megoldásában – a gyermek 

egészséges fejlődésének érdekében. 

 tiszteletben tartja a gyermek és a szülő jogait. 

 

8.8.1. Játék 

A játék a 3-7 éves gyermek legfontosabb, mindennapos, önkéntes, önmagáért való szabad, 

élményeken alapuló, személyiségét fejlesztő örömforrás. Alapvető szükséglete, spontán 

tevékenysége és a tanulás színtere a gyermeknek. 

A gyermek több síkon így érzékeléssel, észleléssel, mozgással, emocionálisan és 

intellektuálisan tapasztalja meg az őt körülvevő világot. A benyomásait személyiségén 

átszűrve, játékban spontán adja vissza. Eközben formálódik a gyermeki pszichikum 

valamennyi funkciója. Fejlődik a gyermek megismerő képessége, kézügyessége, motorikuma, 

mozgása, testi erőnléte, képzelő ereje, nyelvi kommunikációja. Megtanulja a társakhoz való 

alkalmazkodást, az érzelmi odafordulást, a közösségi élet alapformáit. A keresztyén erkölcs 

jellemzőit gyakorolja. Fejlődik értelme, gondolkodása. Gazdagodik ismerete, tapasztalata, 

érdeklődési köre, integrálja a külső és belső világot. Mindezek által az óvodai nevelésünk 

leghatékonyabb eszköze a játék.  

Az óvodapedagógus feladata a játék feltételeinek biztosítására: 

a.  élményszerzési lehetőségek 

b. többfajta játékhoz megfelelő hely 

c. elegendő, zavartalan összefüggő játékidő, 

d. játék tartalmának megfelelő játékeszköz és szer, 

e. biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag nevelő légkör biztosítása 

 

A játék feltételei: 

 

a. Élményszerzési lehetőségek biztosítása 

 A gyermek játékának tartalma mindig összefügg az általa átélt élményekkel, azok 

alkalmával szerzett tapasztalatokkal. 

 A megváltozott társadalmi viszonyok miatt a gyermekek családból hozott élményei erősen 

különböznek. Ezek az egyéni tapasztalatok az óvodában a közös játékban 

megelevenednek, új közös játék forrásává válnak. 

 A szeretetet, megértést, igazságosságot, alkalmazkodást, rendet, az átélt pozitív vagy 

negatív élményeket dolgozza fel a gyermek a játékában. 
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 Az agresszió keltette feszültségoldás, a negatív élmények feldolgozása, az óvónőtől kellő 

tapintatot igényel. Engedje ezek kijátszását, de úgy, hogy a többi gyermeknek védelmet 

nyújtson velük szemben. 

 Az óvodán belül közösen átélt élmények: séták, kirándulások, kulturális programok 

alkalmával a gyermekek a helyszínen szerezzenek tapasztalatokat. Ezek majdan egyedi 

módon gazdagítják a játék tartalmát, kihatnak az óvodán kívüli játékéletre is. 

 A bibliai történetek megismerése során gyakran azonosulnak a szereplőkkel és átélik újra 

a “szeretet győzelmét”. A keresztyén szellemiség kialakulásához szükséges az 

élményszerű átélés. 

 

b. Többfajta játékhoz megfelelő hely biztosítása 

 

Az óvodai játék színtere: a csoportszoba és az óvoda udvara. 

Az óvónő minden esetben sajátos körülményeket teremtsen a gyermekek életformáinak és 

tevékenységének megfelelően. Úgy az építő konstruáló – szerep – dramatikus 

szabályjátékhoz, mint a barkácsoláshoz, bábozáshoz, létesítse állandó, illetve ideiglenes 

játszóhelyet. Emellett a gyermekek önállóan, akár a bútorok mozgatásával is kialakíthassák a 

nekik megfelelő körülményt.  

Fontos szempont, hogy egymást ne zavarják. A gyakorló játékhoz bővebb helyre, a 

szerepjátékokhoz több, kisebb zugra van szükség. Az építés, barkácsolás védett helye legyen, 

hogy több napon át folytatódhasson, és ne legyen balesetveszély forrása. A mese, a báb, a 

hangszer, a kellékes kosár helye barátságos nyugalmat árasztó és tevékenységre ösztönző 

legyen. 

Az udvaron biztosítjuk a nagymozgásos, labda-, énekes- és szerepjáték feltételeit, valamint az 

időjárásnak megfelelően a vizuális tevékenységet, az építést és konstruálást. Az óvónő segítse 

a gyermeket elképzeléseinek megvalósításában, a komplex játékok kibontakozásába és 

biztosítsa a hozzájuk tartozó feltételeket. 

 

c. Elegendő, zavartalan, összefüggő játékidő biztosítása 

 

Az óvoda nyitvatartási idejében a gyermekeknek álljon módjában játéktevékenységet 

folytatni. A kisebbek az étkezés, alvás, tisztálkodás, öltözés kivételével egész nap játszanak. 

A nagyobbak számára a játéktevékenység szinte több napon át tarthat, különösen akkor, ha az 

eszköz barkácsolással készül, vagy a játék még nem “futotta”  ki magát. 
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Az óvónő támogatja a törekvéseket, hogy a játék gazdag, tartalmas, sokrétű és hosszantartó 

lehessen. Nyújtson lehetőséget egyaránt a motorikus és kommunikációs képességek 

fejlesztésére. 

Az udvari játékidő az időjárásnak megfelelően huzamos része a napirendünknek. A tanév 

folyamán, amint lehet kimegyünk, a nyár folyamán pedig kint töltjük az egész napot az óvoda 

kertjében- az alvás kivételével. A teraszt igyekszünk védetté tenni, hogy a kinti étkezésre, 

levegőzésre esőben is lehetőség legyen. 

 

d. A játéktartalmának megfelelő játékeszköz és játékszer biztosítása 

 

A jó játékeszköz motiválja a cselekvést, kibontakoztatja a fantáziát, a játék során életre kel, 

emóciókkal itatódik át és annak szerves részévé válik. A világ szimbolikus újrateremtésére 

ösztönöz. 

Minden gyermek számára az ő adott fejlettségi fokán gondoskodjunk a különféle játékhoz 

szükséges félkész- kész, cselekvésre inspiráló játékeszközről, játékszerről. Szükség van a 

mindennapi életbe megtalálható kellékekre, melyek a gyermek szimbolizmusát, kreativitását, 

a környezetből vett élmények megelevenítését, érzelmi kötődését teszik lehetővé. 

A kisebb korosztály számára több, egyforma játékra van szükség. A szerepjáték 

eszközkészlete mellett gondoskodjunk úgy a szerepjátékról, mint a képességfejlesztő 

játékokról, bábozás, dramatizálás kellékeiről. 

A gyermekek sajátítsák el a játékeszközök megosztását, megszervezésének módját, közbe 

átélik milyen nehéz megválni attól, s valóban köszönet jár annak, aki megteszi. Mindez a 

hálaadás érzését alakítja ki bennük. 

A társadalmi változások magukkal hozták a modern, sokszor értéktelen játékszereket, melyet 

egészítsünk ki természetes anyagból készült egyszerű, - építő játékokkal, mozgásos, - népi 

játékokkal. 

 

e. Biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag nevelői légkör biztosítása 

 

A családban a szülő, az óvodában az óvónő a gyermek első igazi játszótársa. Olyan 

tulajdonságokkal rendelkezzék, ami által utánozható mintát ad a játékban a gyermek számára. 

Fogadja el és szeresse a gyermeket, mély empátiás készséggel, toleranciával, pedagógiai 

érzékenységgel, kritikai érzékkel, következetességgel és játékossággal bírjon. 

A szabad játék biztosításakor fontosnak tartjuk az óvodapedagógus tudatos jelenlétét a 

játékban. Derűs, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkört alakítson ki. Kezdeményezze, 
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segítse a játékot, ha elakad. Támogassa a gyermekek közötti baráti kapcsolatok alakulását. 

Építsen a gyermek képességeire. Tartsa tiszteletben a gyermeki játékot, s engedje, hogy a 

gyermekek szabadon szervezhessék a helyét, eszközét, társaikat önállóan választhassák meg. 

Nyugodt játék esetén hagyja, hogy a gyermekek szabadon tevékenykedjenek, ilyenkor a játék 

szemlélője, követője maradjon. A nyugodt játék feltétele a jól kialakított szokás 

szabályrendszer. 

Az óvónő szituációérzékenységével figyeljen fel és reagáljon a gyermekek spontán szerzett 

élményeire, tapasztalatait építse be a további nevelési-tanulási feladatai közé.  

 

A játék és a matematika összefüggése 

A matematikai ismeretek megalapozásában, megszerettetésében nagy szerepe van a játéknak, 

a játékban való beépítésnek. 

A témakörök feldolgozásához társasjátékokat, szabályjátékokat alkalmazhatunk.  Szükséges a 

játék során adódó lehetőségek kihasználása. 

Konstrukciós játék, építő játék: válogatás, csoportosítás, tulajdonságok           

                                                   szerinti számlálás, sorakoztatás, párosítás 

                                                  névutók, relációk gyakorlása. 

Mozgásos játékok:   több – kevesebb 

                                  számlálás 

                                sorakozás, soralkotás 

                                   hosszabb, rövidebb, magasabb-alacsonyabb,  

                                   gyorsabb-lassabb 

Udvari játék:    térfogatmérés 

                                  alatta-fölötte, magasabb-alacsonyabb 

Szerepjáték:              kicsi-nagy 

Szabályjáték:           több-kevesebb 

                                  kívül-belül, nyitott-zárt vonalak 

                                 egyenes, görbe. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

 társaik iráni pozitív megnyilvánulásaik alakulnak ki; 

 önállóan kezdeményeznek, vagy bekapcsolódnak közös játéktevékenységekbe; 

 játékszabályokat betartanak, vagy bekapcsolódnak közös játéktevékenységekbe; 

 erőfeszítéseket tesznek mozgásos ügyességet igénylő játékokban; 

 képesek végighallgatni, elfogadni társaik javaslatait is; 
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 képesek lemondani egy-egy játékeszközről; 

 nyugodt tevékenységekhez önállóan megkeresik az eszközöket; 

 kedvezőtlen szerepeket is tudnak vállalni; 

 kudarcélményt elviselnek.  

 

8.8.2.  Munka jellegű tevékenységek  

Célunk a munkatevékenységek végzésével a szolgáló élet alapjainak lerakása. A munka 

tevékenysége az óvodáskorú gyermek számára játékos jellegű, mégis a szükség motiválja. 

Hozzátartozik a társadalmi életre, gyakorlatra való felkészítéshez. Formálja a gyermek 

személyiségét, akarati tulajdonságát, fegyelemét, felelősségérzetét. Pozitív élmények átélésére 

ad lehetőséget, ami újabb motivációként hatnak. 

Törekedjünk arra, hogy a gyermeknek ne kényszer legyen a munka, hanem pozitív 

élményeken keresztül értse meg, hogy Istentől kapjuk feladatunkat. 

“És fogta az Úristen az embert és helyezte az Éden kertébe, hogy az művelje és őrizze”  

(1 Mózes 2,15) 

A munka sohasem lehet büntetés következménye. A munkát önmagáért és a közösségért 

végezzenek. Fontos az óvónői példaadás, a megfelelő segítségnyújtás, irányítás. Tegyük 

lehetővé, hogy átéljék az egymáson való segítés örömét. 

Munka jellegű tevékenységek az óvodánkban: 

 

 Önkiszolgálás: testápolás (egészségvédelem) 

     étkezés (kulturált) 

     öltözködés (rendezett külső megjelenése) 

 Környezet rendjének megőrzése: teremrendezés 

     terem felsöprése 

     játékok elrakása 

 Alkalomszerű munkák:  kisebb megbízatások teljesítése 

 Naposi munka: étkezéshez szükséges teendők elvégzése 

     foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítése 

 Növény (állat) gondozás: a csoportszobákban lévő növények, virágok ápolása, óvodánk 

kiskertjének gondozásában való udvarunk fáinak, bokrainak védelme, télen a madarak etetése 

 Az óvónő feladata: 

 életkornak megfelelő feladatok adása; 

 biztosítsa a munka feltételeit, eszközeit; 
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 tanítsa meg a gyermekeket a munka helyes menetére, a balesetveszély elkerülésére, a 

munkaeszközök helyes használatára; 

 gyermekekkel való együttműködésre; 

 segítse a feladattudat kialakulását; 

 segítse a gyermeket az önkiszolgálásban; (jártasság kialakulásában, munkafogások 

megtanulásában, egyre önállóbb munkavégzésben) 

 biztassa a gyermeket az alkalomszerű munkák vállalására; 

 nevelje a gyermeket a teremtett világ tiszteletére és a hozzá kapcsolódó feladatok 

elvégzésére; 

 tanítsa meg a gyermeket a hálaadás szóban történő kifejezésére; 

 a néphagyományokhoz kötődő ünnepekre való készülődés során ismerkedjenek meg olyan 

munkatevékenységekkel, mint pl. mézeskalács sütés, tojás festés, termések gyűjtése stb. 

Az óvónő álljon mindig modellként a gyermek előtt. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

 

 a gyermekek végezzék el az önmagukkal kapcsolatos, önkiszolgáló feladatokat; 

 vállaljanak a társuk érdekében is munkatevékenységet; 

 azt örömmel és önként tegyék; 

 teljesítsék a számukra adott feladatokat, ismerjék a munka menetét; 

 becsüljék meg a másik munkáját; 

 érezzék a környezet és az ember kölcsönhatását; 

 ismerjék a munkaeszközök helyes használatát. 

 

 

8.8.3. Tevékenységekben megvalósuló tanulás  

Az óvodás korú gyermeket természetes tevékenységi vágya utánzásra, cselekvésre ösztönzi. 

Eközben hasznos tapasztalatokra tesz szert, tanul, fejlődik. 

A kíváncsiság, a felfedezés, a megtapasztalás élménye teszi érdeklődővé, nyitottá, probléma 

érzékennyé a gyermeket. A tanulási folyamat során a gyermekeknek lehetőségük van a 

próbálkozásra, tévedések utáni újrakezdésre, a hibák javítására minden következmény nélkül. 

Így olyan attitűdöket alakítunk, amelyek képessé teszik a gyermeket arra, hogy váratlan 

élethelyzetekkel megbirkózzanak és egyre több örömet leljenek az önfejlesztő tanulásban. Az 

óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely nem 

szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész nap folyamán adódó spontán helyzetekben, 
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valamint az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon, kirándulásokon valósul 

meg. 

A gyermekkor az életnek az a szakasza, amikor a legnyitottabbak az őt ért benyomásokra, s 

nyitva áll az Isten dolgai iránt. A tanulás a gyermek világképének alakulását is befolyásolja, 

ezt felismerve ki kell használni a tanulásban rejlő összes lehetőséget. 

 

A tanulás formái: 

 az óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, 

 a gyermekek kérdéseire, válaszaira épülő ismeretszerzés, 

 modellkövetés 

 az óvoda által kezdeményezett kötelező foglalkozások. 

Az óvodapedagógusnak törekednie kell a komplexitásra, mert a gyermek a világot komplex 

módon ismeri meg és fogadja be. Lényeges, hogy az óvónő helyesen mérje fel a gyermek 

képességeit, és ahhoz mérten fejlessze a gyermek érzékelését, észlelését, emlékezését, 

figyelmét, képzeletét és gondolkodását. 

Ezen kívül a beszéd fontos eleme a tanulási folyamatnak. A megfelelő kommunikáció 

serkenti a gondolkodást, a gondolkodás fejlődésével eredményesebb lesz a tanulás. 

A 3-4 éves gyermekeknél elsősorban a cselekvések, bemutatások, spontán szerzett ismeretek, 

tevékenységek alapozzák meg az ismeretszerzést. 

Az 5-6-7 évesek már igénylik a pedagógus által irányított, megtervezett, magyarázatokkal, 

cselekedtetéssel, mélyebb összefüggések feltárásával szerzett ismeretek feldolgozását, a 

tanultak rögzítését. 

Az irányított cselekvéses ismeretszerzésre szánható optimális időkeret: 

                                 Kiscsoport:  10 -  15 perc 

                                 Középső csoport: 20 – 25 perc 

     Nagycsoport:             30 – 40 perc 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 segítse a gyermek ismereteinek megalapozását; 

 segítse a jártasságainak, készségeinek, képességeinek kialakulását és fejlesztését; 

 segítse a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak rendszerezését, bővítését; 

 engedje a spontán, játékos tapasztalatszerzést; 

 irányítsa és szervezze a megfigyelést, tapasztalatszerzést; 
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 segítse a cselekvő, szemléletes képi gondolkodás mellett az elemi gondolkozás 

kialakulását; 

 biztosítson a gyermek igényeihez, egyéniségéhez, teherbíró képességeihez igazodó 

tanulási kereteket és formákat; 

 tervezzen olyan feladatokat, melyek a gyermek lelki fejlődését elősegítik. 

 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére: 

 

 legyen képes a különböző gondolkodási műveletekre – következtetés,    

 ítéletalkotás, összehasonlítás; 

 ismerje fel az egyszerűbb ok-okozati összefüggéseket; 

 tevékenység végzésekor legyen kreatív, keressen többféle megoldást; 

 szándékos figyelmét tudja irányítani, legyen tartós; 

 ismert feladatvégzésnél legyen önálló; 

 szókincse, beszéde legyen változatos, gondolatait érthetően, mondatot alkotva legyen 

képes közölni. 

 

8.8.4. A külső világ tevékeny megismerése, a környezeti nevelés elvei  

A környezeti nevelés alapelve: a teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és 

megőrzése. 

 

A közvetlen és tágabb környezet felfedezése, melynek során a gyermekek pozitív érzelmi 

viszonya kialakul a természeti, társadalmi, tárgyi világ értékei iránt. A környezet megismerése 

közben a gyermekek felfedezik, megszeretik Isten csodálatos teremtésének szépségeit. 

A gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek (mozgásos, érzékszervi) az őket körülvevő 

természeti és társadalmi környezetből életkoruknak megfelelő szinten. Biztonsággal 

igazodjanak el környezetükben, érezve azt a felelősséget, hogy természet és környezet 

megóvásában nekik is fontos feladatuk van.  

A természeti környezet megismertetése 

Az élő természet szépségének, esztétikumának, ökológiai összefüggésének megismertetése 

során szem előtt kell tartani az óvodáskorú gyermek érzelmi dominanciáját. A megismerés 

folyamatában különösen a tapasztalatszerzésre építünk. A természetes környezetben való 

megfigyelés során felismerik, a teremtett világnak sokféle segítségre van szüksége a 

fennmaradáshoz. E közben megtapasztalják Isten tulajdonságait: teremtő Úr, bölcsen alkotó, 

gondviselő, szerető Atya stb.  
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A tapasztalatszerzés a valódi környezetükben történik: a csoportszobában, az óvoda kertjében, 

a szabad természetben. A növények, állatok életének megismerésekor ismereteket 

szerezhetnek: 

- melyik fajnak milyen segítséget kell nyújtani a fennmaradáshoz 

- az őszi erdő varázsáról, termésekről, szüretelhető gyümölcsökről 

- esőről, időjárásról, hóban ugráló verébről 

- a ragyogó színekben pompázó virágoskertről 

- óvoda udvarán előforduló állatokról 

- házi - és állatkerti állatokról.  

Megemlékezünk: az Állatok napjáról (okt. 4.), a Víz világnapjáról (márc. 20.,) a Föld napjáról 

(ápr. 22.), a Madarak és Fák napjáról (máj. 10.). 

Megtanítjuk őket szépnek látni, értékelni és megbecsülni a természetet. Ezáltal alakul 

viselkedéskultúrájuk és a természethez való viszonyuk. 

A kerti munka megkedveltetése is hozzátartozik mindennapi életünkhöz. Ezen tevékenységek 

közben is (ásás, gereblyézés, kapálás, magvetés, ültetés, locsolás) lehetőség nyílik a bőséges 

tapasztalatszerzésre. 

A természetvédelem, környezetvédelem hitünkből fakadó feladatunk. 

Globálisan gondolkodni – lokálisan cselekedni alapelv érvényesülését, és szokássá válását 

kisgyermekkorban kell elkezdeni. 

Társadalmi környezet megismertetése 

A gyermekhez legközelebb álló közösség a család. Isten szeretete abban is megmutatkozik, 

hogy nem kell egyedül élnünk, mert szülőket adott nekünk, akik gondoskodnak rólunk, 

szeretettel vesznek körül. 

A gyermekeknek segítünk abban, hogy a családi környezet zárt világából kikerülve, az 

óvodába, új környezetükbe beilleszkedhessenek. Fontos tehát: 

 hogy megismerjék, kötődjenek, biztonságban mozogjanak az őket körülvevő társadalmi 

környezetben; 

 a családról egészséges kép alakuljon ki bennük, tudatosodjon a családtagok  

egymáshoz fűződő viszonya, a gyermekek tiszteletadása szüleik felé; 

 ismerjék meg óvodájukat (különböző helyiségeket és azok rendeltetését); 

 tudják csoporttársaik nevét, jelét, az óvodában dolgozó munkatársainak nevét; 

 aktívan alakítsák környezetüket, érezve, hogy annak szépítése esztétikai hatással bír; 

 alakuljon ki bennük az érték féltése, megóvása; 

 ismerjék a viselkedés szabályait, a közösségi élet szabályait; 

 tudják a hét napjait, ismerjék a napszakokat és az évszakokat; 
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 ismerjék a közlekedési alapszabályokat; 

Alkalmazásuk során meglátogathatnak: autóbusz állomást, vasútállomást,  

A gyakorlatban érthetővé válnak az e témákhoz kapcsolódó fogalmak (pl. teherszállító, 

személyszállító, tömegközlekedési eszköz stb.); 

 ismerjék az őket körülvevő környezeti világot és a szolgáltatásokat pl.: 

 templomunkat, a lelkipásztor munkáját 

 orvosi rendelőt, a doktor munkáját 

 fodrászatot, péket 

 iskolát, bölcsödét 

 piacot, stb. 

 találkozzanak saját fejlődésük jellemzőivel (növekedés, érés stb.). 

A külső világ tevékeny megismerése és a matematika  

A gyermek környezet megismerése során gyakran találkozik matematikai jelenségekkel. A 

változások észlelése, továbbgondolása és befolyásolása elképzelhetetlen matematikai 

alapismeretek nélkül. Az óvodapedagógus feladata, hogy kihasználjon minden spontán 

lehetőséget a gyermek fejlesztésére: 

 megfigyeltetésre, csoportosításra, halmazképzésre;  

 számlálásra, mennyiségi összefüggésekre; 

 irányok megkülönböztetésére, névutók használására; 

 hasonlításra, viszonyításra, logikus gondolkodásra; 

 térbeli formák érzékeltetésére. 

Az óvodapedagógus irányításával szerzett ismeretek formáját minden esetben a gyermek 

érettsége és az adott téma határozza meg. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 tanítsa meg a gyermeket rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire; 

 minél több alkalmat biztosítson az élményszerű megtapasztalásra; 

 láttassa meg a gyerekekkel, hogy amit Isten teremtett az jó és szép; 

 ébressze fel a gyerekekben a feladattudatot; 

 biztosítson időt, alkalmat, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és 

ismeretszerzésre; 

 biztosítsa a tartós, változatos, biztonságos tárgyakat, melyeket önállóan használhatnak; 

 a nyugalom érdekében fokozatosan segítse az óvatosságot igénylő cselekvések és tárgyak 

helyének megválasztását, szokásszintű önálló megválasztását, 

 segítse elő a képességfejlesztést: a verbális kifejezőképesség fejlesztését és a 

problémamegoldó gondolkozást; 
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 figyeljen a matematikai vonatkozásokra; 

 érzékszervek cselekvéssel való bekapcsolásával irányított ismeretszerzést, 

megtapasztalást nyújtson, mely végig kíséri óvodás éveit és pozitív hangsúlyt 

eredményez. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 a gyermekek tudják pontosan a lakcímüket, testvéreik nevét, szüleik nevét, foglalkozását, 

munkahelyét, óvodájuk nevét, 

 ismerjék az évszakokat és jellegzetességeiket, tudják, hogy a növények fejlődése és az 

időjárás között összefüggés van;  

 önállóan gyakorolják a növénygondozás legegyszerűbb műveleteit; 

 meg tudják nevezni a napokat, felismerik a napszakokat ; 

 az általuk ismert állatokat csoportosítják aszerint, hogy hol élnek, összehasonlítanak, 

ismerik a hasznukat; 

 ismerik a közlekedési eszközöket, gyakorlottak elemi közlekedési szabályok 

betartásában; 

 megnevezik saját testrészeiket, érzékszerveiket; 

 ismerik a színeket; 

 ismerik a környezetükben működő intézmények rendeltetését; 

 részt vesznek elemi természetvédelmi tevékenységekben (téli madárvédelem);  

 környezetükben lévő matematikai összefüggéseket felismernek, matematikai fogalmaik 

alapszinten a számosság tekintetében kialakultak (10-ig számlálnak, összehasonlítanak 

mennyiség, nagyság, forma, szín szerint; 

 megkülönböztetnek irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat. 

 

8.8.5. Mese, vers, népi mondóka  

Az érzelmek fejlesztésének és átélhetőségének, az erkölcsi-, szociális-, 

személyiségfejlődésnek egyik alapvető eszköze a gyermekirodalom.  Az óvodáskorú 

gyerekek fogékonyak az esztétikumra, ezt a vershez és a meséhez való viszonyuk is mutatja. 

A szeretet, a jóság, a gyűlölet, a nagyravágyás, szerénység, összefogás, részvét elvont 

fogalmait, az emberi érzések tükrében, konkrét belső képi formában ismerik meg a gyerekek.  

Az irodalmi nevelést megalapozó nevelés, a mesélés és mondókázás sokféle tevékenységhez 

spontán kapcsolódik, így automatikusan a mindennapok szerves részét képezik. 

A gyermekek fejlődése szempontjából több funkciót is betölt: 
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 a gyermek átéli a mesehallgatás intimitását 

 a belső képalkotás feszültségét és feszültségoldó hatását 

 a mesealkotás és mesemondás örömszerző élményét 

 a nyelv játékából, sokszínűségéből fakadó ritmust és hangzás élményét. 

A népmesék, népköltészeti alkotások, magyar költők versei, elbeszélései által megismertetjük 

a népi kultúra kincseit. A ritmikus és humoros versek, népi mondókák, szólások, 

közmondások, nyelvtörők az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb eszköze. Mindezek 

megismertetése mellett az értékes klasszikus és kortárs irodalmi művek megismertetését is 

fontos feladatunknak tartjuk. 

Fontos, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve a beszédértés, kifejezőkészség 

(szókincs), kommunikációs készségük gazdagodjon. Célunk, hogy a gyermek értse a beszédet 

és szeressen beszélni. 

 Az irodalommal kapcsolatos gyermeki tevékenység lehet: 

 irodalmat befogadó 

 irodalmat mondó 

 irodalmat önállóan alkotó. 

Az irodalmi nevelés szerves része a bábozás és a dramatikus játék.  

Ezekkel a játékokkal segítsük elő a helyes légzést, tér-időérzék, verbális emlékezet, 

beszédszervek fejlesztését az összefüggő szövegmondást, pl. mesefolytatást, saját mese 

kitalálását. Célunk, hogy újabb tapasztalatokra tegyen szert mesék, történetek eljátszásával, 

színházi élmények nyújtásával, dramatikus népszokások megismertetésével. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 fejlessze anyanyelvi kultúráját; 

 beszéde legyen követésre méltó, kifogástalan; 

 törekedjen szemléletességre 

 kérdéseivel gondolkozásra ösztönözzön; 

 teremtsen gyakran meghitt helyet és alkalmat a mese önfeledt hallgatására 

 az anyag kiválasztásánál vegye figyelembe csoportja összetételét, 

 tanuljon meg az évszakokhoz, ünnepekhez, állatokról stb. verseket, mondókákat, amelyet 

bármikor elővehet; 

 végezzen gyűjtőmunkát népi mondókákból, elbeszélésekből, melyet folyamatosan 

bővítsen, 

 keressen olyan irodalmi alkotásokat, amelyek segítik a keresztyén szellemben való 

nevelést, 

 alakítson ki szokásokat a mese kezdeményezésére; 
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 nyújtson lehetőséget az élményfeldolgozásra és nyújtson alternatív lehetőséget a 

gyermeki önkifejezésre; (bábjáték, dramatizálás, mimikus játék), 

 differenciáltan foglalkozzon a hátrányos helyzetű gyermekekkel (beszédhibás, érzelmileg 

elhanyagolt stb.), 

 segítse a fejlődést (anyanyelvi játékok, helyes beszédlégzés). 

 Mese, vers mondóka kapcsolata a matematikával 

 számlálás (3 kívánság, 7 fejű sárkány) 

 kisebb, nagyobb, középső fogalmának ismeret (legkisebb fiú) 

 névutók gyakorisága (elbújt a fa mögé) 

 párosítás (dramatikus játékoknál) 

 ok - okozati összefüggések megértését segítő kommunikációs játékok. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 szívesen ismétlik a verseket, rigmusokat; 

 képesek végighallgatni türelmesen a mesét, várják, a mesehallgatást; 

 igényük van a hallott mű újrahallgatására; 

 képesek magukat önállóan, összefüggően kifejezni; 

 tudnak mesét, történetet kitalálni, elkezdett történetet befejezni, azt mozgással 

megjeleníteni, dramatizálni, bábozni, az előadáshoz kreatív módon eszközt készíteni, 

 az élmények hatására kialakul a népköltészeti kötődés; 

 ismernek evangéliumi verseket, történeteket, 

 meg tudják különböztetni a bibliai történeteket a meséktől; 

 kialakul a beszédfegyelmük, érdeklődnek a betűk iránt; 

 vigyáznak a mesekönyvekre, 

 

8.8.6. Vizuális nevelés - Rajz, mintázás kézimunka 

A gyermekeket körülvevő esztétikai környezeten túl a vizuális nevelés magában foglalja az 

építés, képalakítás, plasztikai munkák és ezen technikák tanulási folyamatát. Az óvónő segítő 

szeretete és a gyermekek iránti tisztelete megköveteli, hogy ezeket a tevékenységeket 

bármikor felkínálja a gyermekeknek kizárva a kényszer jelleget. 

Célunk a kisgyermekekben rejlő szépség, tenni akarás, az alkotás vágyának felébresztése, 

spontán alkotás örömének megélése vagy újraélésének elősegítése. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 ébresszen a gyermekben kedvet az ábrázoláshoz, éljen át velük élményeket; 

 ismerje jól azt a technikát, amelyet felkínál; 
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 teremtsen nyugodt és elegendő időt egy – egy tevékenységhez, 

 a gyermekek munkáiban technikai segítséget adjon, 

 pontosítsa a szokásokat, szabályokat de ne szűkítse le a gyermekek lehetőségeit; 

 tartsa tiszteletben a gyermekek alkotásait, gyűjtésükről gondoskodjon; 

 ismerje a gyermekrajz fejlődésének fokozatait, 

 a szabad alkotás örömén kívül esztétikai érzékeiket fejlessze, 

 vonja be a gyermekeket a terem rendezésébe, esztétikus megoldásokat keressen, 

 ismertesse meg a gyermeket műalkotásokkal; 

 a környezet esztétikumára hívja fel a figyelmet; 

 az ábrázolást előzze meg élménynyújtás, Isten csodálatos alkotásai a teremtett világ, 

természeti szépségekre való rácsodálkozás; 

 mindig nagymozgásból indítson és fokozatosan juttassa el a gyermeket a finommotorikus 

mozgásig; 

 a gyermek aktuális érzelmi állapotának megjelenítését segítse elő változatos 

színkompozíciók felkínálásával; 

 alakítson ki vizuális sarkot; 

 segítse a gyermeke kíváncsiságából fakadó önálló tevékenységet. 

A gyermek tevékenységei: 

 a különböző tevékenységek során tapasztalatokat szerez saját magáról és a külvilágról; 

 megismerkedik sokféle anyaggal, színnel, formával; 

 saját testéhez viszonyítva alakul ki téri tájékozódása, bemozogja a teret, irányokat 

viszonyításokat ismer meg; 

 állandó tevékenykedése folytán rendez, átrendez bizonyos szempontok szerint vagy csak 

spontán; 

 érzelmeit megjeleníti és újraalkotja; 

 mindent felhasznál, amiből alkotni tud, eljátssza az alkotás folyamatát; 

 épít: 

- változatos eszközöket használ, homokból, hóból formál, kiegészítőket használ; 

- természetben található eszközökből kirak alakzatokat, képi formákat hoz létre; 

- dobozokból, székekből, építőkockákból, textilből kuckókat kerít, tornyokat épít, zárt- 

nyitott tereket hoz létre; 

- sorakoztat, ráépít, teret rendez, belátja a teret; 

- maketteket készít ( utca, házak, óvoda); 

 képet alakít: 

- nyomot hagy a hóban, homokban, valamilyen porló anyagban; 

- firkál, rajzol, fest papírra, aszfaltra, ablakra, ehhez ceruzát, zsírkrétát, filctollat, 

festéket stb. használ; 
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- képet hoz létre tépéssel, vágással, gyűréssel, hajtogatással; 

- lenyomatot készít levéllel, termésekkel, ujjal, krumpli nyomdával, fonallal stb., 

 plasztikai munkát hoz létre: 

- anyagból, gyurmából, só-lisztből, természetben található anyagokból vagy sütés 

folyamán; 

- formáz, hajtogat, sző; 

- barkácsolással bábokat készít, fűzéssel karkötőt, nyakláncot készít; 

 egyéb technikákkal hoz létre alkotásokat: 

- gombot varr, kötöz, ragaszt, tép, fon; 

- festéket csepegtet, fúj, folyat, fogkefével fröcsköl, karcol, sző, hímez. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 felfedezik a téri viszonyokat, téri kiterjedéseket; 

 megnevezik a térben elhelyezett alakzatokat, formákat különböztetnek meg; 

 felismerik az anyagok használhatóságát, formázzák, díszítik; 

 kreatív módon újraalkotják vagy megalkotják elképzeléseiket, élményeiket; 

 felismerhető és aprólékos módon formáznak; 

 mozgásokat utánoznak plasztikai, illetve képi formában megjelenítik az egyszerű 

mozgásokat; 

 színeket jól ismerik, hangsúlyt adnak kedvenc színüknek; 

 véleményt alkotnak társaik, illetve saját alkotásaikról; 

 technikákat önállóan jó szinten alkalmazzák; 

 képi kifejezéseikben emlékezetükre hagyatkoznak; 

 környezetük szépítésében részt vesznek, véleményt alkotnak; 

 munkáikat képesek előre megtervezni; 

 műalkotásokról véleményt mondanak, igényessé válnak a szép, esztétikus befogadására; 

 eszközöket készségszinten használják (finommotorika). 

8.8.7. Zenei nevelés 

“ A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek… 

zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, 

hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak” 

       (Kolossé 3,16) 

A zenei nevelést óvodáskorban kell elkezdeni, mert a korai években a legfogékonyabbak a 

zenei hallás megalapozására. 

A zene elsősorban érzelmi töltésével hat a gyermekekre. A gyermeket első esztendeiben olyan 

hatások érhetik a zene területén, amelyek későbbi életében meghatározzák a zenéhez fűződő 

viszonyát. 
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Ezt hangsúlyozza Kodály Zoltán a magyar zenei nevelés területén. 

“A zenei nevelés a 3-7 évig terjedő korban, a gyermeki értelem és lélek fejlődésének 

legfontosabb idejében rendkívül nagy jelentőségű. Egyrészt, mert asz emberi lélek 

nemesítését szolgálja, másrészt mert a magyarrá nevelést hatásosan segíti elő.” 

Célunk a zene megszerettetése nemzeti, egyházi, népi kultúránk megőrzése, a zenei anyanyelv 

megalapozása. Célunk továbbá a gyermekek zenei képességeinek és zenei kreativitásának 

alakítása, fejlesztése. Ehhez fontos eszközeink az énekes népi játékok és az igényesen 

válogatott kortárs művészeti alkotások. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 biztosítsa értékes zenével, játékosan zenei élményhez jutását; 

 a zenehallgatási anyag megválasztásánál vegye figyelembe a nemzetiségi, etnikai 

kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. 

 gyűjtsön népi énekes játékokat; 

 ösztönözze a gyerekek zenei alkotókedvének kialakulását; 

 adjon teret a szabad improvizációnak; 

 gondoskodjék arról, hogy a zene mindig örömforrás legyen a gyermek számára, 

 törekedjen mindig a tiszta éneklésre, 

 használja ki a nap bármely szakában a zene feszültségoldó hatását, 

 segítse elő a zenei képességek, készségek fejlődését; 

 vegye figyelembe a csoportja életkorát, összetételét, fejlettségi szintjét, ez alapján tervezze 

meg csoportjában a  

ritmusfejlesztést: 

- egyenletes érzékeltetését, 

- ritmus érzékeltetését, a kettő összekapcsolását; 

hallásfejlesztést: 

- zenei hang megkülönböztetését a zörejtől; 

- relációk bemutatását, éneklését, gyakorlását; 

 zenei mozgásfejlesztést: 

-  járást (egyéni, csoport), köralakítást; 

-  páros mozgásösszhangot, egyszerű tánclépéseket; 

 állítsa össze a tanulandó énekek hanganyagkészletét figyelve a játék és mozgásos anyagra 

is. 
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A zenei nevelés helye a keresztyén nevelésben: 

 

 “ A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki 

vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, 

amelyekbe csak a zene világít be.”  

         (Kodály Zoltán) 

Az ének lélektani hatása: 

Az éneknek felszabadító és gátakat ledöntő hatása van az éneklőre és az éneket hallgatóra 

egyaránt. Éneklés közben a szívben kinyílik egy kiskapu, s az ember könnyebben kitárja 

szívét – lelkét Isten és az emberek felé.  

A zene hasznos eszköze az Istenre való odafigyelésnek és az Istennel való kapcsolattartásnak. 

Az óvodapedagógus feladatai: (a keresztyén énekek kiválasztásánál) 

 szöveg szerint: 

- olyan énekeket válogasson, amelyeknek szövege érthető, viszonylag rövid; 

- ha lehet, kapcsolódjon bibliai történetekhez; 

- alkalmazkodjon az ünnepek aktualitásához; 

 dallam szerint: 

- az ének dallama is szép legyen és értékes, szolgálja a zenei ízlés alakítását, 

- lehetőleg a református zenei anyanyelvet használja fel ( genfi zsoltárok XVI-XVII. 

századi reformátori magyar énekek közül válasszon); 

- feleljen meg a gyermekek hangterjedelmének és énektechnikai követelményének. 

 

Énekelni mindig lehet, amikor arra belső indíttatást érez az óvónő, fontos azonban, hogy 

keresztyén énekeink tanítását ne keverjük össze a népi gyermekdalokkal, a kötött 

énekfoglalkozásokkal, hanem arra külön alkalmat teremtsünk.  

 

Az ének – zene és a matematika összefüggése 

 

Énekes játékok során találkoznak a gyerekek 

- térformákkal (nyitott - zárt vonalak, csigavonal, köralakítás) 

- tőszámnevekkel, sorszámnevekkel (mondókák, kiszámolók) 

- párosítással, párba rendezéssel (párválasztásos játékok) 

- halmazalkotással (pl. népi játékok) 

- változások felismerésével (mennyiségek illetve hangok, zörejek felismerése) 

- névutók használatával 

- térbeli tájékozódással (magas – mély jelzések) 
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- darabszám változással (fogó – gyarapodó játékok) 

- becsléssel 

A zenei anyag ajánlás, ettől el lehet térni, ha a csoport fejlettsége ezt megkívánja. 

 

 Hangkészlet Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport 

Dalanyag s-m 3-4 dal 2-3 dal 2 dal 

l-s-m 3-5 dal 3-5 dal 2 dal 

s-m-d - 1-2 dal 1-2 dal 

m-r-d 1-2 dal 3-4 dal 1-2 dal 

s-m-r-d 2 dal 3-5 dal 2-4 dal 

l-s-m-r-d - - 6-8 dal 

m-r-d-l - 2 dal 2-3 dal 

d-l-s 1 dal 1-2 dal - 

r-d-l-r - - 2 dal 

m-r-d-l,-s, - - 2 dal 

Mondóka  5-6 4-5 3-4 

Ritmus  Tá-ti-ti ti-tá-ti tá, tá, ti-ti-tá 

Mozgás  álló helyzet kéz-

láb mozgás 

körforma 

áll 

indul 

játékos 

mozdulatok 

kör 

csigavonal 

hullámvonal 

szerepcsere 

guggolás 

taps 

utánzómozgás 

bonyolultabb 

játékok 

párcsere 

hidas, kapus 

sorgyarapító ugró 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 szeretnek énekelni, szívesen kapcsolódnak be a közös éneklésbe és örömmel vesznek részt 

az ének foglalkozáson; 

 vannak kedvenc mondókái, megtanult énekei; 

 korának megfelelő egyházi énekeket ismeri; 

 természetes módon jelenik meg az éneklés mindennapjaiban ( születésnapok 

köszöntésekor, játékban, kiránduláson stb.); 

 énekkel is imádkozik; 

 ritmusérzékük, hallásuk, éneklési képességük stb. fejlődik; 
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 képesek megadott kezdőhangot átvenni; 

 szívesen hallgatják az óvónő énekét, zenehallgatásra szánt műveket; 

 egyszerű ritmushangszereket ismernek és azokat tudják használni; 

 felismerik a hangszerek hangját (furulya, xilofon); 

 egyszerűbb táncos mozgást tudnak végezni; 

8.8.8. Mozgásfejlesztés 

Az egészséges kisgyermek szinte szüntelenül mozgásban van. Életkoruk, egyéni fejlettségük 

szerint valamennyien természetes mozgásokat végeznek. Ennek belső indítéka biológiailag 

megalapozott szükséglet, ami aktivitásra, folytonos mozgásra tevékenységre készteti a 

gyermeket, s a szükséglet levezetése során lép fel funkcióöröm, ami motiválja az ismétlődést, 

tehát serkentőleg hat vissza a mozgáskésztetésre. 

Az óvodás gyermekek számára a mozgásos játékok az örömélmény forrásai, s minden időben 

és helyen keresik rá az alkalmat. Egyénileg vagy kiscsoportban, gazdag fantáziaviláguk 

folytán, sokféle módon változatossá teszik az átélt játékokat, játékos gyakorlatokat. 

A gyermekek mozgását két nagy csoportba kell besorolnunk: 

 Szabad, spontán mozgás 

 Szervezett mozgások (mindennapos testnevelés, testnevelés foglalkozások) 

A szabad, spontán mozgás alkalmával lehetőséget kell biztosítanunk a mondókák, énekek 

ritmusára történő testgyakorlatok végzésére, körjátékok, dalos népi játékok játszására, melyek 

fejlesztik a gyermekek figyelmét, s formálja zenei ízlésüket is.  

Az udvaron elhelyezett fából készült mászókák az egyensúlyérzék fejlesztésére kiválóan 

alkalmasak. A csüngők,  illetve a kifeszített kötelek, melyeken függhetnek, fel – le 

mászhatnak a gyerekek, többek között a vállöv erősítését szolgálják.  

Az aszfaltos területet kihasználjuk a különböző labdajátékok végzésére, biciklizésre, 

rollerezésre, motorozásra, mely fejleszti az ügyességet, egyensúlyérzéket, szem – kéz – láb 

koordinációt.  

A mindennapos testnevelés feladata az egészség megszilárdítása, a jártasságok, elért 

mozgáskészség megszilárdítása, a gyermekek mozgásigényének kielégítése és a rendszeres 

testgyakorlás szokásának kialakítása.  

Mindezt az időjárás függvényében a csoportszobában vagy a szabadban valósítjuk meg. A 

mozgásos játékokat ajánlatos kiegészíteni gimnasztikai gyakorlatokkal, naponta 10-15 perc 

erejéig.  

Lehetőséget kell adni a gyermekeknek az állóképesség fejlesztésére. Ezt a futások, a kúszó- 

mászó gyakorlatok, szökdelések segítségével oldhatjuk meg.  
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A mindennapos testnevelésben fontos szerepe van a kézi szerek felhasználásának 

(labda, karika, tornabot, kötél, szalag babzsák). 

A mozgásos népi játékok beiktatása a mindennapos testnevelésekbe, jól kiegészítik a tanult 

mozgásformák készségszintű fejlesztését ( szembekötősdi, labdajátékok, bújócska, célba 

dobás kavicsokkal, ugróiskola, kötélhúzás). 

A testnevelés foglalkozások és a sport nemcsak a testi fejlődés, az erőnlét és a mozgásos 

teljesítmények továbbfejlesztésének az eszközei, hanem célszerű és tudatos pedagógiai 

munkával a sokoldalú személyiségformálás eszköze is. 

A testnevelés foglalkozásokon jelenjen meg a: - játék (szerep, szabály),  rendgyakorlatok, 

gimnasztika, szabadgyakorlatok, kéziszer-gyakorlatok, járás, futás, ugrás, csúszás, mászás, 

dobások, támasz, függés, és egyensúlyozó gyakorlatok.  

A gyermekek egyéni tempójuknak megfelelően gyakorolják a megfelelő mozgásokat. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 használja ki a gyermekek életkorából adódó mozgáskedvét, mozgásszeretetét és biztosítsa 

a spontán mozgáslehetőségeket; 

 rendszeres mozgással segítse elő erőnlétét, fizikai állóképességének növekedését, 

 vegye figyelembe a gyerekek egyéni fejlettségi eltéréseit, 

 a fejlesztésre szánt anyagot játékos formában építse be a fejlesztő foglalkozásokba és a 

szabad tevékenységekbe; 

 motiválja a gyermekeket a feladatok bemutatásával, személyes hozzáállásával, 

 használja ki az udvar és a tornaszoba adta lehetőségeket, 

 építsen a gyermekek kitartására, bátorságára a differenciált feladatvégzésnél; 

 a testnevelési foglalkozás megszervezésénél korcsoportjánál vegye figyelembe 

- minden izomcsoport részesüljön erősítő, nyújtó hatásba, 

- váltogassák egymást a könnyebb és a nehezebb gyakorlatok, 

- ne maradjon el a megfelelő bemelegítés, 

- biztosítsa a játékosságot a mozgástevékenység során, 

- a gyakorlatok ismétlésével segítse elő a motoros képességek fejlesztését. 

Mozgás és a matematika összefüggése 

A mozgásos játékok és a testnevelés foglalkozások alkalmával elkerülhetetlen a 

számlálás. Sorversenyek alkalmával: - számlálunk,  

- mennyiséget hasonlítunk (több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb 

nagyobb, hosszabb – rövidebb, alacsonyabb – magasabb) 

- meghatározunk irányokat (jobb – bal, előre – hátra, elé – mögé, 

alatta – felette).    
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 testi fejlődésükkel arányosan nő teherbíró képességük; 

 mozgásuk összerendezett; 

 a gyakorlatok végzésében kitartóak; 

 szabálytudatuk, tűrőképességük kialakul; 

 ismerik a vezérszavak tartalmát, képesek azt megfelelően végrehajtani; 

 egészséges versenyszellem alakul ki bennük; 

 téri tájékozódó képességük, testsémájuk kialakul; 

 képesek mozgásukat különböző helyzetekben irányítani; 

 önfegyelmük megerősödik. 

8.8.9. Matematikai hiányosságok intenzív fejlesztése nagycsoportban 

A matematikai nevelés családi és az óvodai élet területén megjelenő tevékenységek, 

szituációk alkalmával folyamatosan történik. A gyermeki kíváncsiság, megismerési vágy, a 

kérdések megválaszolása, az előttünk lévő lehetőségek kihasználása során kell megalapozni a 

matematikai beállítódást, szemléletet. A természetes környezetben szerzett tapasztalatok, 

cselekedetek során lehetőségünk van matematikai összefüggések meglátására, számlálásra. 

Egyes foglalkozási területekbe, játékba, munkába ágyazva együttesen közvetítjük a 

matematikát. 

Az 5-6-7-8- éves korban a gyermekek viszont már igénylik és alkalmasak arra, hogy kisebb – 

nagyobb csoportokban irányított formában, kötelező módon is elsajátítsák azokat az 

ismereteket, amelyek szükségesek a matematikai részképességek, képességek, gondolkodási 

műveletek fejlesztéséhez: érzékelés, észlelés, megfigyelés, ok-okozati összefüggések 

megláttatása, probléma meglátás, megoldás képessége. Ebben a szakaszban az óvónők 

feladata a meglévő ismeretek felmérése, a matematikai hiányosságok korrigálása.  

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 relációk, névutók helyes használata; 

 térirányok helyes használata; 

 tárgyak, személyek, halmazok sorba rendezése megnevezett mennyiségű tulajdonságok 

alapján; 

 irányított összehasonlítások: játék a “leg”-ekkel; 

 szavakban történő összehasonlítás, becslések, az összefüggés fenn áll- e adott tárgyak, 

személyek, halmazok között; 

 mennyiségek összemérése tömegük szerint. Eltérő térfogalmak, súlyok értelem szerinti 

összemérése; 
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 számlálásban két mennyiség összehasonlítása: melyik több, mennyivel több, különbség 

megállapítása; 

 semmi és az üres fogalmainak ismerete; 

 tő és sorszámnevek fogalmának ismerete; 

 melléknevek fokozatainak helyes használata; 

 ellentétek, ellentétpárok felismerése, logikus gondolkodás.  

 

8.9. Gyermekvédelem, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

Hitünk szerint a gyermeknevelés feladatát a családok kapták Istentől. Így a család számunkra 

olyan, amit óvni és védeni kell. Ebben segítségünkre van a fenntartó egyház, melynek 

felvállalt feladata, hogy a családok mögött és a nevelési intézmények mellett álljon. 

A család mögött, hogy támaszt jelentsen annak egészséges működésében, boldog 

kiteljesedésében, a nevelési intézmény mellett, hogy az együttmunkálkodás lehetőségeit 

kihasználva segítsen.  

A gyermek fejlődését az óvoda csak a szülővel egyetértésben tudja biztosítani. A gyermekek 

védelmi rendszerében fontos feladatokat látunk el, mint nevelési - oktatási intézmény. 

Az óvodánkban folyó gyermekvédelem célja, hogy a gyermekek problémáit minél korábban 

felismerjük, minél hatékonyabban kezeljük, megelőzzük súlyosabbá válásukat.  

Kiemelten foglalkozunk a nagycsaládosok segítésével. 

 étkezési támogatásukat szorgalmazzuk a lakóhelyi önkormányzatnál; 

 Az étkezéshez intézményünk minden kisgyermeknek kompenzációt biztosít a napi díjban 

 figyelmüket felhívjuk a ruhavásárokra, játék börzékre; ilyeneket magunk is szervezünk; 

 alapítványunk vagyonának növekedésével segíteni kívánjuk a szociálisan hátrányos 

helyzetűek és nagycsaládosok esetében a térítéses programokon (kirándulás buszköltsége, 

meghívott bábművész az óvodában, ...stb) való részvételt. 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja megfogalmazza, hogy az óvoda óvó-védő 

funkciót is betölt. 

Ebből adódó feladataink: 

 gyermeki jogok védelme; 

 minden gyermek részére biztosítani a fejlődéshez szükséges feltételeket; 

 biztosítani a lehetőségeket, hogy szükség esetén leküzdhesse születésénél, családi, 

vagyoni helyzeténél vagy bármely okból fennálló hátrányait; 

 családokkal, szülőkkel tapintatos, személyes viszony kialakítása; 

 titoktartási kötelezettségünk betartása; 
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 közreműködés a gyermekek fejlődését veszélyetető körülmények megelőzésében, feltárás. 

A gyermekvédelmi munka koordinátora a gyermekvédelmi felelős. 

Feladata: 

 gyermekvédelmi esetek feltérképezése, feladatok meghatározása (esetmegbeszélések); 

 gyermekvédelmi szempontból szükséges nyilvántartások vezetése; 

 illetékeseknek adatszolgáltatás; 

 környezettanulmányok készítése a hatóság felkérésére; 

 kapcsolattartás a Gyermekjóléti szolgálat-, Gyermekvédelmi Szolgálat-, Családsegítő-, 

Nevelési Tanácsadó területfelelősével; 

 pedagógiai munka koordinálása a gyermekvédelmi esetekben, valamennyi csoportban. 

 

Intézményünk integráló jellegű intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges bánásmódot 

igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), ill. halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

gyermekek integrált nevelésére-oktatására. 

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük: 

- a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a 

felvételi kérelmek elbírálása,  

- a teljesítmények értékelése,  

- a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és 

igénybevétele,  

- a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,  

- a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony 

megszüntetése során.  

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti 

- különösen valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése egy köznevelési 

intézményben, illetve az azon belül létrehozott csoportban, 

- olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 

követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak.  

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben:  

Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon  

- a megkülönböztetés megszüntetése,  

- az egyenlő bánásmód,  
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- az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

- a társadalmi szolidaritás. 

Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell 

fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igénylő tanulók nevelési/oktatási 

helyzetének javítására.  

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

- a településen élők szociális helyzetét  

- a közszolgáltatások elérhetőségét  

- a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes iskolai 

osztályokban  

- a gyógypedagógiai nevelést, oktatást  

- a humán-erőforrás hiányát  

- az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést  

- a módszertani képzettséget  

- az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil 

szervezetek) 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli 

tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való részvétel önkéntes, 

továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.  

Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére a köznevelési 

esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, 

gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. 

Tájékoztatja a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden 

panasztételről, a panasztételi eljárás lefolytatásába és vizsgálat eredményének megállapításába 

a fenntartó képviselőjét és a panasztevő felet bevonja. 

8.10. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

8.10.1. A különleges bánásmódot igénylő gyermek 

 

Az Nkt. 4.§ 11. bekezdése szerint a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

 

- a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

- a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek: 

 

Az SNI fogalomrendszere az elmúlt időszakban több változáson ment át. A jelenlegi 

meghatározás két nagy csoportba sorolja az érintetteket. Az elsőbe tartoznak a testi, 

érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint a 

megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő gyermekek, tanulók, a másodikba a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók.  

Alapító okiratunk meghatározza, hogy az adott tagintézmény, vagy intézményegység mely 

SNI gyermekek integrált nevelését vállalja. 

Az Nkt. 47.§ (1) kimondja, hogy az SNI gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges 

bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. 

A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani. 

 

Pedagógiai tevékenységek, feladatok:  

 

A probléma felismerése: szűrés, és a vizsgálat kérelmezése, elindítása. 

A szakértői véleménynek megfelelően a gyógypedagógiai ellátás biztosítása egyéni fejlesztési 

terv alapján. Abban az esetben, ha speciális eszközre van szükség, annak elfogadtatása és 

használatának megtanítása.  

Az egyes területen kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása. 

Kapcsolattartás a szülőkkel és a külső szakemberekkel a gyermek fejlődésének érdekében. 

 

Az adott csoportban dolgozó pedagógus a pedagógiai folyamatban a gyógypedagógus és a 

külső szakember iránymutatásait beépíti. 

Az óvodai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a gyermeki fejlődés 

elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait. 

Az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, 

probléma megoldásához alternatívákat keres;- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az 

eltérő viselkedésekhez;- együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
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Célunk, hogy olyan együttnevelő intézménnyé váljunk, ahol megvalósulhat az SNI 

gyermekek eredményes szocializációja és iskolai pályafutása. 

 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve határozza meg az óvoda feladatát e területen. Az irányelvekben 

foglaltak célja, hogy a társadalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok a sajátos nevelési 

igényű gyermekeknél ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. 

Hazánkban már a 80-as évektől elindult a kezdeményezés az ép és sérült gyermekek együtt 

nevelésére, eszerint a sajátos nevelési szükségletekkel jellemezhető – értelmileg enyhe fokban 

sérült (tanulásban akadályozott), valamint hallás- vagy mozgássérült, esetleg egyéb speciális 

problémával küzdő – gyermekek közül néhányan egy csoportba járnak ép társaikkal. 

Ennek lényege, hogy a korai együttlét során a sérült gyermek –személyiségfejlődése 

harmonikussá válik - és szülei megtapasztalják a toleranciát, az ép gyermekek számára pedig 

természetessé válik a „másság”. 

A sérült és az ép gyermekek kölcsönös tapasztalatai egymásról, közös tevékenységeik, 

együttes élményeik azt valószínűsítik, hogy később is elfogadók, igény szerint segítőkészek 

lesznek egymás iránt. Ezt elfogadva dolgozta ki intézményünk a sajátos nevelési igényű 

gyermekek számára a helyi program e fejezetét. 

Céljaink: 

1 A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, 

együttműködésének fejlesztése, integráltan, az óvodai csoportokban. 

2. A gyermekben rejlő tanulási potenciálok kihasználásával a problémamegoldó képességre 

nevelés. 

3. A sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb 

fejlesztése, a gyermekek életminőségének javítása. 

4. A sérült funkciók pozitív irányba történő fejlesztése, a sikeres, kudarctól mentes iskolai 

pályafutás kezdése érdekében. 

Feladatok: 

 Olyan komplex (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai) szakvélemények áttekintése, 

melyek segítségével megismerhetjük a sérülés, struktúráját, amelyek alapján tervezzük a 

specifikus fejlesztést. 

 A sajátos nevelési igényből eredő speciális fejlesztő tevékenységek megszervezése 

mozgásterápia, vizuális-, akusztikus-, taktilis észlelés, értelmi képességek fejlesztése, 

beszéd-, nyelvi képesség fejlesztése, megismerő folyamatok kialakítása, önállóság, 

szokások  elsajátításának gyakoroltatása. 
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 A napi életritmusba a speciális tevékenységek beépítése, melyek a sérültek 

felzárkóztatását segítik elő. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztése, illetve a képességeket- 

és készségeket befolyásoló pszichikus funkciók fejlesztése, külső szakemberek 

segítségével. 

 Differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással képességfejlesztés, a 

hiányosan működő képességek kialakítása, fejlesztése, esetleg korrekciója valamennyi 

területen. 

 Egyénre szabott fejlesztőprogramok készítése a sérült gyermekek részére, a szakvélemény 

alapján. 

 Interperszonális kapcsolatok alakítása. 

 Olyan modell nyújtása, amely pozitív irányba befolyásolja a sérült gyermekek fejlődését. 

Mindezekkel a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése. 

Az integrált nevelés feltételei intézményünkben: 

 Az integrált nevelés szerepeljen az intézmény alapító okiratában. 

 A gyermek rendelkezzen szakvéleménnyel. 

 Megfelelő – belső vagy külső – szakember biztosítása. 

Értelmi elmaradás, részképesség zavar, esetében – Baranya Megyei Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság  

Beszédfogyatékosság esetében – Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság 

Mozgásfogyatékosság esetében – Mozgásvizsgáló Országos Rehabilitációs és Szakértő 

Bizottság – Budapest 

Az ép és sérült gyermekek szüleinek tájékoztatása történjen meg. 

 Az integrált óvodai csoportok létszáma 20 fő, /maximum 25/ amelybe legfeljebb 1-2 

sérült gyermek kerülhet. 

 Csoporton belül a sérült gyermekek más-más fogyatékossági csoportba kell, hogy 

tartozzanak. 

A fejlesztés területei intézményünkben  

Mozgáskorlátozott gyermekek: 

Jelenlegi személyi és tárgyi feltételeink mellett csak a mozgásukban enyhe fokban 

akadályozott gyermekeket tudjuk fogadni. 

Emellett egyes belgyógyászati problémákkal küzdő gyermekek speciális ellátását is 

felvállaljuk. 
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Mozgáskorlátozott gyermeknek azt tekintjük, akinek károsodása irreverzibilis 

(visszafordíthatatlan) és ez életvezetését tartósan befolyásolja, valamint a Mozgásvizsgáló 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságtól szakvéleménnyel rendelkezik. 

A tartó- és mozgatórendszer elváltozásai 

 tartási rendellenességek (kyphozis – domború hát, lordozis – nyerges hát,kypho-

lordozis – háti domborulat ágyéki homorulat, scoliozis – gerinc oldalirányú elhajlása) 

 nyaki és súlyosabb mellkasi deformitások (torticollis – ferdenyak, pectus excavatum – 

tölcsérmell, pectus carinatum – tyúkmell) 

 csípőizületi elváltozások (hiratio coxae) 

 lábdeformitások (pes planovalgus – bokasüllyedés, genu valgum – X térd, genu varum 

– O láb, genu recurvátum - „kardvádli” pes varus congenitus – világrahozott dongaláb) 

Belgyógyászati és egyéb betegségek: 

 enyhe fokú szív problémák (vítumok) 

 gyermekkori magasvérnyomás (juvenilis hypertónia) 

 elhízás (obezitas) 

 asztma (asthma bronchiale) 

 gyengénlátás; kancsalság, (szemüveg használat) 

A fejlesztés célja: 

 A károsodott tartási és mozgási funkciók javítása 

Feladatok: 

 mindennapos tevékenységek során az önellátás fokozása 

 az elváltozások sérülés-specifikus korrigálásának segítése 

Nagyothallók 

A beszédtartományban mért hallásszintek enyhe nagyothallás esetében 30-45 dB, az e 

tartomány-ba tartozó halláskárosodásban szenvedő gyermekeket tudjuk vállalni 

tézményünkben. 

A fejlesztés célja 

 A nagyothalló gyermek közelítse meg a halló társak nyelvi teljesítményét 

Feladatok: 

 a verbális kommunikáció megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó 

erősítése, a beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba 

építése, a beszédérthetőség folyamatos javítása 

 a gyermeket körülvevő környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció szituatív 

alkalmazása, a családi háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe 

 a beszédértés, szókincsfejlesztés, a beszédérthetőség folyamatos javítása a beszédkedv 
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felkeltése, a „beszédbátorság” alakítása 

Beszéd fogyatékosok 

Azokat a gyermekeket vállaljuk, akiknek beszédfejlődése és beszédtevékenysége az életkori 

átlagtól elmarad, vagy különbözik, és emiatt tartósan akadályozottá válhat a kommunikációs 

helyzetekben, szociális kapcsolatokban (kortárs kapcsolat, gyermek- felnőtt kapcsolatok stb.). 

Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének zavaraiban, a 

beszédértés nehézségeiben, a beszéd ritmusának eltéréseiben és a beszédhelyzetek 

alkalmankénti, vagy tartós hárításában, megtagadásában; ide tartoznak a különböző 

hangszalag betegségek következményei, a hangadás kóros elváltozásai is. 

Beszédfogyatékossági kategóriák 

 megkésett beszédfejlődés,   

 zavart (akadályozott) beszédfejlődés, 

 pöszeség,  

 hadarás, 

 orrhangzós beszéd,   

 dadogás,  

 tartós, kóros rekedtség, 

A fejlesztés célja: 

  A beszédfogyatékos gyermekek sokoldalú, prevenciós fejlesztése. 

  A kommunikációs szándék tudatos megvalósítására nevelés . 

Feladatok: 

 tudatos és tervszerű fejlesztés, a beszéd állapotának felmérésétől a terápiás terv 

meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés 

megvalósítása 

 módszerek célszerű alkalmazása az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az 

értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, a korrekció adott 

szakaszának figyelembevételével 

 a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítő 

fejlesztése 

 a gyermek motiválása beszédhibájának leküzdésére 

 anyanyelvi nevelés a mozgás, a kommunikáció, illetve a vizuomotoros koordinációs 

készség fejlesztése 

 speciális terápiák alkalmazása, szakemberek segítségével 
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A beszédhibás gyermekek terápiás ellátását a Nevelés Tanácsadó utazó logopédusa végzi, 

kiegészítve az óvodapedagógusok munkájával. 

 

Értelmileg enyhe fokban sérült gyermekek  

Intézményünkben az értelmileg enyhe fokban sérült gyermekeket tudjuk fogadni. (A 

diagnózist a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság állítja fel). 

Az ő esetükben az ép gyermekekkel közösen történő együttnevelést tudjuk felvállalni az 

óvodában. A spontán tanulást, a társakkal történő együttműködést, a kommunikáció fejlődését 

segítjük elő, számtalan élmény és minta biztosításával, amit a gyermekek a 

kortárskapcsolatok során élhetnek meg.  

A fejlesztés célja: 

 A tankötelezettségi-kor elérésére a megfelelő iskolakészültség biztosítása, amellyel a 

tanulmányokat normál általános iskolában, a tanulásban akadályozottak tanterve szerint 

kezdheti meg a gyermek.  

Feladatok: 

 a gyermek szükségletei szerint folyamatos gyógypedagógiai (oligofrénpedagógiai) 

megsegítésről történő gondoskodás 

 a fejlesztés során a gyermek aktuális igényének megfelelő ismeretek, 

tevékenységformák, módszerek, szervezeti keretek biztosítása 

 a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a kommunikáció, a 

szociális alkalmazkodás fejlesztése 

Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő 

gyermekek nevelése 

Több éve tapasztalható, hogy egyre növekszik azoknak a gyermekeknek a száma, akik nem 

fogyatékosak, - épek – mégis a „másság” jellemzi őket, ezért különleges ellátásra szorulnak. 

A „másság” jellemzői: 

- beilleszkedési zavar 

- magatartási rendellenesség 

- tanulási nehézség 

A fenti problémákkal küzdő gyermekek vizsgálatát és szakvéleményezését a  Nevelési 

Tanácsadó készíti el. 

Intézményünk a szakvéleményben megfogalmazott feladatok alapján végzi a problémás 

gyermekek fejlesztést, integrált óvodai csoportokban. 

A fejlesztés célja: 
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Az egyénre jellemző pozitív tulajdonságokra építve a személyiség komplex fejlesztése 

Feladatok: 

 A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, vagy tanulási nehézséggel 

küzdő gyermekek „másságának” elfogadtatása, kezelése 

 A másságot elfogadó környezet megteremtése 

 A problémás gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, 

együttműködésének fejlesztése 

 Egyénre szabott fejlesztő programok készítése 

 A gyermekek egyenetlen fejlődéséből adódó teljesítménykülönbségek felismerése, 

differenciált foglalkozás, esetenként felzárkóztatás és tehetséggondozás együttes 

alkalmazása 

 A szülő-pedagógus partneri viszony kiépítése érdekében a szülők felkészítése, segítése    

Személyi feltételek 

A nevelésben részt vevő személyek intézményünkben: 

 óvodapedagógusok 

 utazó logopédus  

 iskolánk fejlesztőpedagógusa 

 gyermekorvos 

 dajka 

Fontos, hogy legyenek speciális végzettségű óvodapedagógusok is az intézményben, akik 

kiegészítik a speciális szakemberek munkáját. Ilyen végzettségű óvodapedagógusaink 

jelenleg nincsenek, továbbképzési lehetőség esetén fejlesztjük ilyen kompetenciáinkat. 

Tárgyi feltételek  

 nagyméretű tükör ; egyéni fejlesztéshez logopédiai tükör, vizuális tábla 

 mozgásfejlesztést segítő eszközök (Bobath labdák, hengerek, Ayres, Wesco 

eszközök,) 

 finommotorika fejlesztését segítő játékok, eszközök, anyagok. 

A kiemelten tehetséges gyermekek  

 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 

rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 
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Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges gyermekekre, hogy 

megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről.  

E tevékenység kiterjed a foglalkozásokra, csoportban folyó és tehetséggondozó összóvodai 

területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal, valamint a 

tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.  

A tehetségkutatás, tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében:  

- a korai felismerés,  

- a tehetségek számbavétele,  

- a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés 

színtereinek meghatározása.  

 

Az egyes területeken tehetséges gyermekek foglalkoztatása célirányosan az óvodai 

tehetséggondozás keretében folyik.  

 

A tehetséggondozás szervezett formái 

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei a csoportban:  

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,  

- a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés,  

- csoportbontás, nívócsoportos oktatás,  

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata,  

- a továbbtanulásra felkészítés,  

- személyes beszélgetések, a biztatás a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása.  

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei csoporton kívül, speciális műhelyekben:  

 

- a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók 

megfelelő fejlesztéséről,  

- tehetséggondozó műhelyek működtetése,  

- szabadidős foglalkozások (pl.: színház, múzeumlátogatás), 

 

8.10.2. A hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermek  

 
Egyre több gyermek kerül olyan helyzetbe, mely egészséges testi-lelki fejlődését, zavartalan 

fejlődését hátráltathatja. Az óvoda életében fontos feladat az esélyek kiegyenlítése, a hátrányok 

csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése.  
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Hátrányos helyzetű gyermek az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző 

védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a 

jegyző megállapította.  

E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek törvényes felügyeletét 

ellátó szülője – a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – a gyermekek esetében a tankötelezettség 

beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

Veszélyeztetettség: (Gyvt.) olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében 

kialakult - állapot, amely a gyermek testi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 

akadályozza.  

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység folyik intézményünkben.  

Célunk segíteni a gyermekek beilleszkedését az óvodai környezetbe, ismeretelsajátítását, egyéni 

ütemű fejlődését. 

Feladataink: 

 

- a segítő tevékenység formáinak és működési rendjének megszervezése,  

- a külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása (szakszolgálatok),  

- az anyagi források felkutatása (ösztöndíjak, pályázatok nyomon követése),  

- az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének kialakítása. 

 

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló lehetséges tevékenységek: 
 

- felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése,  

- pályaorientációs tevékenység,  

- felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről,  

- helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése,  

- kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal,  

- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal,  

- ingyenes, illetve kedvezményes programok mozi-, színház-, múzeumlátogatás szervezése 

a rászoruló tanulóknak,  

- a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló gyermekekkel,  

- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az 

óvónőkkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.),  

- pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon,  

- egészségügyi szűrővizsgálatok,  

- étkezési támogatás (a normatív tankönyvtámogatás részleteit a tankönyvellátási 

szabályzatok tartalmazzák),  
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- az érintett gyermekek érdek-és esélyérvényesülésének elősegítése. 

 

8.11. Az Óvoda kapcsolatai 

 

REFORMÁTUS ÓVODA 

  FENNTARTÓ GYÜLEKEZET  CSALÁDOK 

 

Társ 

intézmények 

Szakmai 

szervezetek 

Közművelődési  

intézmények 

Civil 

szervezetek 

Egészségügyi 

Intézmények 

 iskoláink 

 kollégium 

 környező 

óvodák 

 református 

óvodák 

 Református 

Pedagógiai 

Intézet 

 Nevelési 

Tanácsadó 

 Önkormányzat 

Oktatási és 

Művelődési 

Referatúrája 

 Gyermekjóléti 

szolgálat 

 Családsegítő 

központ 

 Zsolnay 

Művelődési 

Ház 

 Hullám 

 Kaptár 

 

 alapítványok 

 Református 

Óvodák 

Országos 

Egyesülete 

 gyermekorvos

i rendelő 

 gyermekfogá-

szat 

 védőnői 

szolgálat 

 

8.11.1. Az óvoda és a család kapcsolata 

A gyermeknek elsősorban a szüleitől kell kapnia a szeretetet, a megértést és a nevelést, 

melyre szüksége van. A Biblia mikor nevelésről szól, mindig a családot helyezi előtérbe. A 

keresztyén pedagógustól ez fokozott alázatot kíván, a gyermekek életében nem mi vagyunk a 

legfontosabb személy, hanem a szülő.  

Feladatunk, a család és az óvoda együttműködésének megszervezése, a családok segítése a 

gyermek keresztyén lelkiségben való neveléséhez. Ez nagy türelemmel, megértéssel és 

szeretettel kell tennünk. A gyermek fejlődéséért kölcsönös a felelősség, az együttműködésnek 

a célja mindig a gyermek optimális fejlesztése. Biztosítjuk a szülők fogadására alkalmas 

helységet óvodánkban. Az együttműködés során az óvoda érvényesíti az intervenciós 

gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.  
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A jobb együttműködés megszervezéséhez ismernünk kell: 

* a családok sajátosságait, szokásait; 

 a család értékrendjét, életvitelét, nyitottságát; 

 a család szerkezetét, generációk, szülők kapcsolatát; 

 a gyermek helyét a testvérkapcsolatban; 

 a szülők ambícióit, szokásait, hobbyját; 

 a szülők gyermekismeretét, nevelési kérdésekben való jártasságukat, elképzeléseiket, 

nevelési problémáikat; 

 a család anyagi helyzetét, (lakásmegoldás, munkanélküliség); 

 az óvodai neveléssel szembeni elvárásokat. 

Az együttműködés és a kapcsolattartás formái: 

 felkészítjük a szülőket az óvodai életre; 

 kérésükre nyitva áll az óvoda, beszoktatási időben, ha igénylik bejöhetnek gyermekükkel 

a csoportba; 

 meghívjuk a szülőket egyházi ünnepségeinken való részvételre, egyházi alkalmakra; 

 ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a keresztyén gyermeknevelésről (szülői 

értekezlet, Tea-ház,) 

 a családokat meglátogatjuk az otthonaikban; 

 fogadóórát tartunk, igény szerint, előre egyeztetett időpontban; 

 keresztyén irodalmat terjesztünk; 

 hagyománnyá tettük, az óvoda és a család közös kirándulását. 

Az óvodánkban a szülői képviseletet a Szülői Munkaközösség látja el.  

8.11.2. Az óvoda és a gyülekezet kapcsolata 

Miért nélkülözhetetlen a gyülekezet és az óvoda kapcsolata? 

 A gyermek tapasztalatot szerezhet arról, hogy a felnőttek éppen olyan bizalommal, 

szeretettel és alázattal fordulnak Istenhez, mint ahogyan azt az óvodai közösségben átélte. 

 Örömmel hallja az óvodában megismert bibliai történeteket, aranymondásokat, s ezek 

megerősítést jelentenek, igazi kinccsé válnak számára. 

 A gyülekezet tagjai megismerik óvodánk nevelőmunkájának áldásait, s felismerve e 

szolgálat fontosságát segítik azt. 

Kapcsolattartási formák: 

 meghívjuk a gyülekezet lelkipásztorát, presbitériumát és az érdeklődő egyháztagokat az 

ünnepségeinkre; 
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 Reformáció napi, Virágvasárnapi és tanévzáró Istentiszteletre a templomba megyünk; 

 Karácsonyi ünnepi Istentiszteletünket szeretetvendégséggel egybekötve tartjuk, melyre a 

gyülekezetet is várjuk; 

 Minden héten egy alkalommal lelkipásztor felnőtt áhítatot tart az óvodában; 

 Júniusban az új gyermekeink szüleinek és a gyülekezeti tagoknak, ismerkedőt szervezünk. 

8.12. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére  

A gyermekek tevékenységeinek fejlődése óvodáskor végére: 

 

Programunk elkészítésekor tevékenységterületenként és az óvodai nevelési feladatok 

részletezésénél a „Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére…” címszavak alatt 

fogalmaztuk meg részletesen e kritériumokat, hogy céljainkkal, feladatainkkal könnyebben 

összevethetővé váljanak.  

 

Az iskolakezdéshez szükséges feltételek 

 

A feltéteket a 11/1994 (VI. 8) MKM Rendelet 16. § , és az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramja szerint: 

 formai 

 tartalmi szinten határozhatjuk meg. 

Az iskolakezdés formai, adminisztratív feltételei: 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: Óvodai szakvélemény 

megléte, akinek van Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság szakvéleménye 

Az iskola által kért személyes adatokat igazoló iratok, melyek a beiratkozáshoz 

szükségesek.(születési anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, TAJ- kártya) 

Az iskolakezdéshez szükséges tartalmi feltételek: 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként az óvodás gyermekek többsége az óvodáskor végére, olyan fejlettségi szintre 

jut, amely lehetővé teszi számára az eredményes iskolakezdést.  Az iskolai tanulmányok 

megkezdésének testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem 

hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges az eredményes kezdéshez.  

 A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 

arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen 

fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 
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 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan 

fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a 

téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.)  

 Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama: a 

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés.  

 Megjelenik a tanulása alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 

figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele.  

 A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van.  

 Egészségesen fejlődő gyermek érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél: 

gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. Minden szófajt használ: 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat 

(a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek), végig tudja 

hallgatni és megérti mások beszédét.  

 Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről: tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri.  

 Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A 

szociálisan egészségesen fejlődő gyermek képes a fokozatosan kialakuló 

együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival szemben, 

amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett gyermek egyre 

több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségleteit. Feladattudata 

kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre 

eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Kitartásának, munkatempójának, 

önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

 A sajátos nevelési igényű, halmozottan hátrányos küzdő gyermekek esetében 

folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett korrekció mellett érhető csak 

el a fentiekben leírt fejlettségi szint. 
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8.13. Szolgáltatások szervezése 

 
Programunkból fakadóan a hittan foglalkozások beépülnek a nevelés folyamatába. 

Házirendünknek megfelelően óvodánkban a törvényi megfelelés érdekében külső szolgáltatók 

által nyújtott foglalkozásokat nem szervezünk. Kiemelten kezeljük: a kötelező órán kívüli 

történő pedagógiai, közművelődési és egyéb tevékenységek, szervezését. 

Pedagógusaink tehetségfejlesztő műhelyekben kínálnak változatos tevékenységeket s 

emellett kihasználjuk városunk, környezetünk biztosította közművelődési, sport-, és  

kirándulási lehetőségekkel a kötelező órák feletti-lehetőség szerint családokkal együtt 

történő- egyéb pedagógiai, alkalomadtán közművelődési feladatok ellátását. 

Tehetség-műhelyeink: 

 „ Nyelvelde”- angol nyelvi mondókázó, daloló, játszó műhely 

 „ Perdülő” – népi játék, népi mondóka, néptánc hagyományőrző műhely 

 „Figura” – vizuális készségeket fejlesztő műhely 

Egyéb pedagógiai, közművelődési feladatok megvalósítása 

  Könyvtárlátogatás 

  Kulturális rendezvények 

  Testi neveléssel kapcsolatos rendezvények, (Ovis nap, sport rendezvények)  

  Egyéb rendezvények szervezése a csoportok számára az intézmény Éves  

 munkatervében meghatározott rend szerint  

A fent soroltak kötelezőek az óvodapedagógusok számára. A rendezvényekre való kisérés, 

és annak tartalma alatt köteles a pedagógus a balesetvédelmi szabályok betartására es 

betartatására. 

  A szülői szervezet által kezdeményezett kirándulások várható költségeiről a  

szülőket előzetesen tájékoztatni kell. 

 A kirándulások, utazások szervezésekor figyelembe kell venni a 214/1996.  

Kormányrendelet előírásait. 

 6/1995.(III.22.) vízben fürdés szabályainak rendeleteit. 

Az óvodán kívüli programokat az óvodavezető engedélyezi! 
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8.14. Óvodánk programjának megvalósításához szükséges eszközrendszer 

 

Játék  

Minden csoport rendelkezzen: 

 Építő, konstruáló, mozgásos, szerep és szabály játékkal 

 Babakonyhába bútorokkal, konyhai játékeszközökkel, babákkal, autósszőnyeggel, autóval 

 Logikai játékokkal 

 Fejlesztő játékokkal 

Óvoda rendelkezzen: 

 Udvari játékhoz: biciklivel, motorral, rollerrel, labdával, mászókákkal 

Hitéleti nevelés 

Minden csoport rendelkezzen: 

 Bibliával, Gyermek Bibliával 

 Keresztyén könyvekkel (gyermeknevelés, áhítatos, stb.) 

 Szőnyeggel, a napi áhítatok megtartásához 

 Flanel - táblával 

 Dramatizáláshoz szükséges eszközökkel 

 Énekeskönyvvel (Jézust áldja énekünk, Gyermekénekek óvodásoknak) 

 Magnóval, kazettákkal 

Óvoda rendelkezzen: 

 Bibliai történeteket ábrázoló flanelokkal 

 Bábkészlettel, bibliai történetek bábozásához 

 Felkészülést segítő könyvekkel 

 Keresztyén irodalommal 

 Bibliai játékokkal (puzzle, memory, társasjáték) 

 Diavetítő, bibliai témájú diafilmekkel 

 Feladatlapokkal, színezőkkel 

 Zenei kazettákkal 

Mese – vers 

Minden csoport rendelkezzen: 

 Esztétikus mesesarokkal 

 Bábokkal, bábtartóval 

 Könyvekkel 
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 Magnóval 

 Dramatizáláshoz kellékekkel 

 Füzettel/albummal, amibe kiírják a szülőknek a tanult verseket, meséket, mondókákat 

Óvoda rendelkezzen: 

 Diavetítővel, Diafilmekkel 

 Videóval, videó kazettákkal 

 Mesekazettákkal 

 Bábparavánnal 

 Fejdíszekkel, kesztyűsbábokkal 

Zenei nevelés 

Minden csoport rendelkezzen: 

 Furulyával, dobbal, ritmusbottal 

 Csörgővel, triangulummal, cintányérral, csengővel 

 Hangsíppal v. hangvillával 

 Barkácsolt ritmushangszerrel 

Óvoda rendelkezzen: 

 Egyházi zenei kazettákkal, 

 Dalos játékhoz kiegészítő eszközökkel (kendő, kalap, szoknya, fejdísz) 

Rajzolás, mintázás, plasztikai munkák, sütés 

Minden csoport rendelkezzen: 

 Különböző méretű rajzlapokkal, színes papírokkal 

 Festékekkel, esetekkel, színes ceruzákkal, zsírkrétákkal, pasztellkrétákkal 

 Filctollakkal 

 Fonalakkal, anyagokkal, madzaggal 

 Gyermekollókkal, felnőtt ollókkal 

 Gyurmával 

 Fadarabokkal, termésekkel, magokkal, kavicsokkal 

 Rafiával 

 Ragasztóval 

 Gipsszel 

 Filccel, gyapjúval, bőrrel 

Óvoda rendelkezzen: 

 Karcoló fával 

 Szövőkerettel 
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 Agyaggal 

 Süteményszaggatókkal 

 Külön terítőkkel 

Testnevelés 

Óvoda rendelkezzen: 

 Tornapadokkal 

 Zsámolyokkal 

 Szőnyeggel 

 Labdákkal 

 Babzsákkal 

 Ugráló kötelekkel 

 Tornabotokkal 

 Szalagokkal 

 Vastag körkötéllel 

 Karikákkal 
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9. A kollégium pedagógiai programja és helyi tanterve 

 

9.1.A kollégium társadalmi szerepe 

A kollégium alapfeladata megteremteni a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akik a 

nevelésben előnyben részesítik a keresztyén hit és erkölcs értékeit, ill. különös tekintettel 

azokra, akik lakóhelyüktől távol tanulnak, illetve a szülő nem tudja biztosítani számukra a 

tanuláshoz szükséges körülményeket. A református kollégium kiemelt társadalompolitikai 

szerepe és feladata, hogy a tanulók számára – lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől 

függetlenül – biztosítsa a minőségi tudáshoz és a keresztyén szellemben történő neveléshez 

való hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás 

elősegítésében.  

A kollégium együttműködik az intézmény gimnáziumával. Egyházi jellegénél fogva 

különös gondot fordít a keresztyén, nemzeti elkötelezettség kialakítására, a hagyományok 

átadásával erősíti az egyházhoz, a hazához és a családhoz való tartozás tudatát. Tevékenysége 

során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi 

védettséget nyújt. A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a 

társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződését. Segíti az evangélium szellemének 

megfelelő gondolkodást önmagukról és felebarátaikról. Erősíti a személyes döntés és 

felelősség vállalását, ill. a krisztusi szeretet és megbocsátás gyakorlását. Ezzel nyújt a 

református kollégium támogatást a teljes emberi élet megéléséhez a társadalomban.  

 

A Református Kollégiumban a nevelési feladatokat – az Nkt.-ban meghatározott 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező – nevelőtanár végzi, aki: 

− elfogadja a református egyház hitét és vallási életét;  

− korszerű szakmai és hitbéli ismeretekkel rendelkezik; 

− képes a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére és értékelésére; 

− életpéldájával, egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével követendő példaként 

szolgálhat a kollégisták előtt; 

− megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, kommunikációjában az 

egymás iránti tisztelet, bizalom és szeretet jelenik meg; 

− szakmai kérdésekben együttműködik a kollégiumi nevelőtestület tagjaival és annak 

vezetőjével; 

− a nem pedagógus munkakörben alkalmazottak pedig, a fent említett értékeket és 

szellemiséget magukénak vallva látják el feladatukat. 

 

A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, 

szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános 

kritériumainak. Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az 

önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint 

diákkörök, szakkörök működésének feltételeit.  

A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás 

lehetőségéről. 
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9.2. A kollégiumi nevelés célja és alapelvei 

 

Az internátusi nevelőmunkánk során az alábbi elveket törekszünk érvényesíteni: 

− a keresztyén testvériség, biblikus szellemiség, az alapvető emberi szabadságjogok, a 

gyermekeket megillető jogok, nemzeti és európai nevelési elvek, 

− az egymás iránti felelősség, bizalom és szeretet, 

− az intellektuális igényesség, kulturált stílus, 

− a keresztyén erkölcsi és együttélési normák betartása, 

− az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele, 

− a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztésének 

érvényesítése, 

− a diákok öntevékenységére, önszerveződő képességére való építés, 

− a gimnáziummal, a szülőkkel, és egyházi közösségekkel való együttműködés. 

 

9.2.1. A kollégiumi nevelőmunka célja 

Az intézmény leány- és fiú kollégiuma azzal a céllal létesült, hogy a szüleiktől és lakhelyüktől 

távol került gimnáziumi növendékek számára a tanulmányi idő alatt otthont – szállást, ellátást 

és tanulási lehetőséget- biztosítson. 

 

Célunk továbbá, hogy a kollégiumi elhelyezés felkínálásával lehetőséget adjunk a Baranyai 

Református Egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű, de tehetséges diákoknak 

középiskolai tanulmányaik elvégzéséhez. 

Célunk, hogy növendékeink testi és lelki javát szem előtt tartva Isten igéje - mint életünk és 

hitünk egyedüli zsinórmértéke- alapján a református iskolák hagyományait és a mai kor 

változásait és kihívásait is figyelembe véve igényt ébresszünk a keresztyéni életvitel és a 

közösségi normák gyakorlatban történő megvalósítására. 

 

9.2.2 Részcéljaink 

− a tanulmányi munka színvonalának emelése, 

−  kooperatív és más reflektív módszerek megismerése és elsajátítása 

− érzelmi intelligencia fejlesztése-közösségformálás 

− a hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott egyéni törődés, 

− tehetséges tanulók felkutatása, tudásuk bővítése, képességeik fejlesztése, 

− a szociális viselkedés szabályainak elsajátíttatása, 

− művelődési egyenlőtlenségek csökkentése, 

− a pályaválasztás segítése, 

− az egészséges életmódra nevelés, 

− a szabadidő tartalmas eltöltése, 

− környezetünk védelme, ápolása, 

− nemzeti értékeink, kulturális és történelmi hagyományaink megismertetése, 

− a társadalmi beilleszkedés elősegítése, 

− minél több diákunk személyes hitre vezetése. 

 

9.2.3. A legjellemzőbb lehetőségek az önálló életvitelhez szükséges alapvető 

ismeretek, képességek-készségek értékek kialakítása: 

− a teljes életvitelre kiterjedő nevelés 

− a zárt csoport belső erőforrásainak kihasználása (közvetett nevelés egymásra-hatás 

útján) 
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− társadalmi szituációk modellezése (érdekegyeztetés, döntések, kisebbségi és többségi 

helyzetek vállalása, elviselése és feloldása) 

− az alapvető erkölcsi normákhoz igazodó nevelés 

 

9.2.4. A leggyakrabban előforduló  pedagógiai problémák: 

− ellentmondás a család helyettesítésének igénye, szándéka és a nagyközösségi nevelési 

formák között, 

− különböző életkorú és érettséggel rendelkező növendékek együttes kezelése. 

 

A kollégiumi nevelés számtalan lehetőséget rejt magában. 

A rendszerességet, a tisztaságot és a csoportos közösségi élet egyéb szabályát, követelményét 

lehet és kell megtanítani, megtanulni ebben a közegben. Hibás gondolat a család 

helyettesítését számon kérni a kollégiumtól. Erre – számos okból- nem lehet alkalmas az 

intézmény. Természetes közeget, hátteret biztosít éppen olyan nevelési, fejlődési folyamatok 

lejátszódására, melyeket a család nem, vagy alig tud elősegíteni, s melyeknek eredményeként 

a növendék esetleg alkalmasabban, fejlettebb tűrőképességgel lép a társadalom különféle 

méretű közösségeibe. A másik ember igényeinek, szükségleteinek figyelembe vételét 

természetesen belátás útján is meg lehet érteni és tanulni, a kollégiumban viszont mindez 

automatizmussá válik.  

 

 A kollégiumi közeg nemcsak az egyén és a közösség viszonyára van jó hatással. A 

különböző osztályokba tartozók, különböző életkorúak, a különböző speciális tevékenységet 

folytatók vagy egyszerűen éppen a mást-mást akarók változatos méretű és ellentétes érdekű 

csoportjainak konfliktusai, illetve az azok megoldására alkalmazott technikák elsőrangú 

tréninget biztosítanak a növendékek számára a társadalmi életben rendszeresen fellépő 

csoportérdekek feszültségeinek kezeléséhez, levezetéséhez. 

 

A kollégiumi nevelőmunka nagy kihívása, hogy a növendékeket rászoktassa a rendszeres, 

folyamatos és hatékony tanulásra. Kollégiumunkban bevett gyakorlat, hogy az egyéni 

tanulásra módot és lehetőséget adunk, egyéni elbírálás alapján. Folyamatosan figyelemmel 

kísérjük diákjaink tanulmányi eredményeit, szaktanáraikkal rendszeresen konzultálunk, 

esetenként közösen lépünk fel a felmerülő problémákkal szemben.  

 

9.3. Kollégiumi foglalkozások, egyéb, közösségfejlesztő feladatok 

 

A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok 

folytatásához szükséges feltételeket biztosítja, a lakóhelyüktől távol tanulók számára a 

szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez. A kollégium nevelési–oktatási 

feladatainak teljesítéséhez a tanulók számára foglalkozásokat szervez. A meghatározott 

időkeret terhére szervezett kollégiumi foglalkozások 

a) felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő egyéni és 

csoportos, 

b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, 

c) a szabadidő eltöltését szolgáló (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, 

program, művészeti csoport, tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, 

iskolák közötti verseny, bajnokság, diáknap) csoportos, 

d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, 

e) a kollégiumi élet szervezésével összefüggő csoportos foglalkozás. 
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A kollégium a tanulói részvétel szerint kötelező és szabadon választott foglalkozásokat 

szervez.  

 

9.3.1 Kötelező foglalkozások 

 Az intézmény jellégénél fogva hitéleti és közösségépítő alkalmakat tartunk, ahol 

figyelembe vesszük a csoportkohéziót, életkori sajátosságokat, valamint az egyéni 

adottságokat.  

 

Szilenciumi foglalkozások a kollégiumi foglalkozások legfontosabb célja a tanórákra való 

rendszeres és pontos felkészülés. A napi felkészülést szolgáló tevékenység (szilencium, 

ellenőrzés, segítségnyújtás) közvetlen tanári irányítással, meghatározott időben (hétfőtől 

péntekig, illetve vasárnap a nyugodt felkészülést biztosító környezetben (tanulószobákban) 

történik, csoportos és egyéni foglalkozás keretében. A lemaradt tanulók felzárkóztatása 

nevelőtanár által nyújtott egyéni korrepetálással történik. A szilenciumi foglalkozások rendjét 

a házirend szabályozza. 

 

Csoportfoglalkozásokat a kollégium heti rendszerességgel szervez a diákoknak. A 

csoportfoglalkozások a kollégiumi foglalkozások keret-programterve alapján szervezi, 

amelyen a tanuló kötelezően részt vesz. 

 A szabadon választható foglalkozásokat a kollégium a lehetséges kollégiumi kínálatból 

választott tanulói igény alapján szervezi, s amelyen a tanuló választása alapján köteles részt 

venni. 

 

A 2011.évi CXC 28.§ értelmében (1) a kollégium a foglalkozásokat kollégiumi csoportonként 

heti huszonnégy órás keretben szervezi meg. 

(2) A kollégiumba felvett és az externátusi ellátásban részesülő tanulók részére felzárkóztató, 

tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, továbbá a 

szabadidő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni törődést 

biztosító foglalkozásokat szervez. 

(3) A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem 

tartózkodnak az iskolában, vagy nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A kollégium 

munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen 

hazalátogathasson. A tanuló tanítási évben – beleértve az évközi szünetek idejét is – valamint 

a kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem 

kötelezhető. 

(4) A heti időkeret az iskolában az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási 

hetek között, kollégiumban a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok, tanítási év 

közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. 

  

A hazautazás rendjét a kollégium házirendje szabályozza. 

 

9.3.2. Szabadidős tevékenységek 

A kollégium a tanulók számára különböző, szabadidő eltöltését szolgáló (szakkör, 

érdeklődési kör, program, művészeti csoport, tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi 

bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, diáknap) csoportos foglalkozásokat is 

szervez.  

 

A szabadon választható foglalkozásokra, illetve szabadidő eltöltését szolgáló szakkörökre 

való jelentkezés határideje az adott tanév szeptember 30. napja. 
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A kötelező és szabadon választott foglalkozások, valamint szakkörökön való tanulói 

részvételt a foglalkozást vezető nevelő a foglalkozási naplóban dokumentálja. 

 

9.4. A pedagógusok helyi feladatai 

 

A munkakör célkitűzése: a kollégiumban lakó diákok iskolai felkészülésének segítése, 

fejlesztése, a diákok keresztyén szellemben való nevelése, felügyelete szabadidős 

programjainak szervezése alkalmazkodva a gimnázium oktatási-nevelési elveihez. 

 

Általános elvek: 

A pedagógus/ kollégiumi nevelő feladatait a kollégium vezetőjének irányítása és ellenőrzése 

mellett végzi. Munkáltatója a főigazgató, munkahelyi vezetője a kollégium vezetője. 

A Pécsi Református Kollégium Internátusának nevelőtanára a gimnázium tantestületének 

teljes jogú tagja. 

A nevelőnek megjelenésével, példamutató megnyilvánulásaival és életvitelével is református-

keresztyén munka-közösség tagjaként segítenie kell a diákok evangélium hit-és erkölcs 

szerinti nevelését, függetlenül munkakörétől és felekezeti hovatartozásától.  

 

A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkaköri légkörnek. Részt vesz a 

tantestületi értekezletek munkájában, szavazati joga van és a meghozott határozatok 

végrehajtását támogatja. 

 

Munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Pedagógiai Program, valamint a 

mindenkori hatályos egyházi illetve világi törvények szerint végzi. 

 

9.4.1. A nevelőtanár feladatai: 

 

1. Ellátja a tanulócsoportok működésével kapcsolatos nevelési, szervezési, valamint az 

ezekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

2. Munkaidejének megkezdése előtt 10 perccel megjelenik a kollégiumban és egyezteti a 

vezetővel az adott nap feladatait. 

3. Munkaideje alatt pedagógiai tevékenységet folytat. 

4. Munkaideje alatt a kollégiumban, illetve a program által megszabott helyszínen 

tartózkodik. 

5. Ügyeletes tanárként az egész kollégium rendjéért felel. 

6. Figyelemmel kíséri diákjai szellemi, lelki, és testi fejlődését és pedagógiai 

eszközrendszerével igyekszik növendékei fejlődését elősegíteni. 

7. Biztosítja a szilenciumi fegyelmet és ellenőrzi a tanulók tanulmányi munkáját, mind az 

írásbeli, mind pedig a szóbeli feladatok tekintetében. 

8. Írásban nyilván tartja a szilenciumról késők, vagy távolmaradók nevét, hiányzásuk idejét 

és okát. Az igazolatlan hiányzásokat feljegyzi az ügyeleti naplóba. 

9. Ellenőrzi rendszeresen a kollégium felszerelését, rendjét, tisztaságát. Jelzi az észlelt, vagy 

tudomására jutott műszaki problémákat. 

10.  Saját hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben eljár, súlyosabb esetben értesíti a kollégium 

vezetőjét. 

11. Részt vesz a kollégium hitéleti alkalmain, áhítatokon, istentiszteleteken, csendes-napokon. 

12. Jelen van a kollégium nevelői értekezletein. 

13. Aktívan részt vesz a diákság szabadidős programjának szervezésében. 

14. Szolgálatban töltött idejét beírja az ügyeleti naplóba szolgálati ideje alatt, akadályoztatása 

esetén a szolgálatot követő 24 órán belül. 
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15. Munkaidejének megszakítását, megrövidítését, valamint a munkahelyről való eltávozását 

a kollégium vezetője engedélyezheti és egyben a helyettesítésről is gondoskodik. 

16. Ezen felül minden, munkakörével összeegyeztethető feladatot ellát, amellyel a kollégium 

vezetője alkalmilag megbízza. 

 

 

9.4.2. A csoportvezető feladatai 

1.  Ellátja a kollégiumi csoportjával kapcsolatos ügyviteli feladatokat: beíratás, nevelői 

feljegyzések naprakész vezetése,  

2. Ismerteti, betartja és betartatja a Házirend, az SzMSz és a Pedagógiai Program 

előírásait. 

3. Nevelő-oktató munkájához csoportfoglalkozási és foglalkozási (szabadon választott 

foglalkozás, szakkör) tervet készít. 

4. Ismeri tanítványai személyiségét, figyelembe véve a személyiségfejlődés sajátos 

jegyeit, a kollégium pedagógiai programja szerint neveli csoportjának tanulóit.  

5. Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének 

ismeretében.  

6. Csoportjával jó kapcsolatot ápol. Segíti a jó csoportközösség kialakulását, a kollégium 

szellemiségének megfelelő fejlődését. 

7. Együttműködik és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, lehetőség szerint 

szakórákat látogat. Közvetít az osztályközösség és a szaktanárok között az esetlegesen 

felmerülő problémákban. Észrevételeit és esetleges problémáit az érintett nevelőkkel 

megbeszéli. Ha szükségesnek látja, tájékoztatja a kollégium vezetőjét. Szükség esetén 

a kollégium vezetőjénél kezdeményezi szülőkkel és szaktanárokkal való közös 

egyeztetést. 

8. Lehetőségekhez mérten pedagógiai kapcsolatot tart fenn a csoportjába tartozók 

szüleivel, és a tanulók életét, tanulmányait segítő más személyekkel (fejlesztő 

pedagógus, védőnő, lelkész, iskolapszichológus). Tevékenységüket a csoportot érintő 

kérdésekben összehangolja.  

9. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, valamint a csoport fegyelmi 

helyzetét.  

10. Az új és a pályakezdő kollégákat segíti a szaktárgyához kötődő adminisztrációban. 

11. Segít az egységes adminisztrációs rendszer kialakításában. 

12. Különös gondot fordít a valamilyen területen tehetséges, valamint a hátrányos 

helyzetű tanulók segítésére. 

13. Félévkor és év végén a csoporttal együtt értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

magatartását és szorgalmát. 

14. A nevelői értekezleteken illetve nevelési értekezleten bemutatja csoportját, és minősíti 

a tanulók magatartását, szorgalmát. A velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 

nevelőtársai elé terjeszti. 

15. Szervezi, irányítja, felügyeli, illetve figyelemmel kíséri a csoport tanulóinak iskolán 

kívüli tevékenységét a kollégiumi és csoportszintű szervezett programokon  

16. Gondoskodik arról, hogy az információk időben és megfelelő módon eljusson minden 

tanulóhoz. 

17. A diákpresbitérium tagjaival szoros kapcsolatot tart, segíti munkájukat.  

18. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, segélyezésére, alapítványi 

támogatásban való részesítésére. 

19. Tagja a csoportjához tartozó tanulók ügyében eljáró fegyelmi bizottságnak. 

20. Az éves munkatervben vállalt csoportszintű feladatokat vezeti és irányítja 

21. Tanév elején tájékoztatja a tanulókat a kollégiumi munka – és balesetvédelmi 

előírásokról, valamint felhívja a figyelmet ezek betartására  
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22. A hivatali titkokat megőrzi. 

 

 

 9.4.3 Az éjszakás nevelő külön feladatai 

1. Ügyeleti ideje alatt felelős a kollégiumban lakó diákok tevékenységéért, a házirend 

betartásáért, a rendért és a fegyelemért. Ezért-ha más feladata nem szólítja- a diákok 

között vagy a nevelői szobában tartózkodik, de mindenképpen a kollégium területén. A 

nevelőtanár éjszaka a nevelői szobában tartózkodik, ahol 23.00-tól reggel 6.15-ig 

pihenhet, az adódó feladatokat ebben az időszakban is meg kell oldania. 

2. Az ügyeleti naplóba feljegyzi a szolgálata alatt történt eseményeket, ha van, a 

létszámváltozást. 

3. Ügyeletei ideje alatt szakkört, különórát nem tarthat. 

4. Takarodóig összesíti a tanulás miatt fennmaradók névsorát, és ellenőrzi őket. 

5. Vezeti a reggeli közös étkezést, és ügyel arra, hogy azon minden diák részt vegyen. 

6. Reggelenként ellenőrzi a szobák rendjét és gondoskodik arról, hogy a diákok a kollégium 

épületét a házirendben meghatározott időben elhagyják. 

 

9.5 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek 

 

Az Nkt.47.§(3) alapján a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai 

nevelés-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai 

nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, 

iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos 

óvodai csoportban, iskolai osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók -  külön vagy közös vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő 

óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő 

nevelési-oktatási intézmény) történhet.  

A kollégium kész a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadására. Az ezzel kapcsolatos 

pedagógiai feladatok ellátására vonatkozóan az Intézmény nevelési programjában 

megfogalmazottak az irányadóak. 

 

9.5.1. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatokat a 

kollégium az Intézményi nevelési program szerint látja el. A feladathoz kapcsolódó célok és 

módszerek tekintetében az említett dokumentum szerint alakítjuk a kollégium 

tevékenységrendszerét. 

 

9.5.2. Az ifjúságvédelmi feladatok 

Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban a gimnázium poedagógiai programja 

szerint járunk el. 
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9.6. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel 

 

A kollégium a gimnáziummal közös Diákpresbitériumot alkot. A kollégium évfolyamonként 

2-2 tanulót delegál a Diákpresbitériumba, ahol a diákok képviselik kollégista tanulótársaik és 

a kollégium érdekeit és véleményét. 

 

9.7. A kollégium kapcsolatai 

 

A kollégium szakmai, pedagógiai, kulturális és egyházi kapcsolatai szervesen tagozódnak az 

intézményéhez. A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében 

rendszeres kapcsolatot tartunk a gimnázium tantestületével, a diákok szüleivel és 

lelkipásztorával, ha szükséges más szakmai szervezetekkel, mint gyermekjóléti szolgálat, 

nevelési tanácsadó. 

A szakmai jellegű kapcsolatok, más református és önkormányzati, határon inneni és határon 

túli kollégiumokkal való együttműködés az intézmény belső életének színesebbé tételét 

szolgálják. Kapcsolataink kialakításában az igényességre, nyitottságra törekszünk. 

 

 

A szülő, tanuló iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái 

a kollégium működése a kollégiumi nevelés minősége eredményessége 

 

9.7.1. A szülőkkel való kapcsolattartás: 

 

A 9. osztályos szülőket írásban tájékoztatjuk a kollégiumi elvárásainkról és szabályainkról, a 

kollégiumi felvételről szóló értesítéssel együtt.  

Intézményesen szervezett keretek között szülői értekezleteket tartunk: 

a./ beköltözéskor az újonnan beköltözők szüleinek, 

b./ nevelőtanári fogadó, 

c./ személyesen, telefonon, vagy írásban folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az éppen aktuális 

helyzeteknek megfelelően. Pl. hétközi hazautazás visszajelzése telefonon vagy késések 

igazolása stb. 

 

9.7.2. Nevelők-diákok kapcsolata: 

 

Félévenként egyszer kollégiumi gyűlést tartunk a teljes diákközösség és nevelőtestület 

részvételével, tanulócsoport-csoportvezetői megbeszéléseket folyamatosan tartanak. 

 

9.7.3. A gimnáziumi és kollégiumi pedagógusok kapcsolata: 

 

A kollégium igazodik az iskola programjaihoz, s vele azonosak a nevelési elvei. A kollégium 

nevelőtestülete része a gimnázium tantestületének, ezért az összműködésnek szervezett és 

informális keretei vannak, melyek működését segíti a térbeli közelség is. 
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9.7.4. Szervezett kapcsolattartás formái: 

 

 a kollégiumi nevelők részt vesznek a gimnázium tantestületi ülésein, osztályozó 

értekezletein, 

 a kollégiumi nevelők részt vesznek a tantestületi kiránduláson, csendes napokon, 

istentiszteleteken, 

 a kollégiumi nevelők részt vesznek a továbbképzéseken, 

 a kollégium vezetője tagja az intézmény vezetőtestületének, és ott megjeleníti, 

képviseli a kollégium intézményen belüli részérdekeit, 

 folyamatosan történik az egyeztetés, együttműködés és az információáramlás a 

gimnázium és a kollégium között 

 

9.7.5. Informális kapcsolattartás formái: 

 

 az osztályfőnökök és a kollégiumi csoportvezető nevelők folyamatosan és igények 

szerint szakmai kapcsolatot tartanak egymással, a kollégiumi nevelőkés szaktanárok 

szakmai kapcsolatot tartanak 

 a kollégiumi nevelőkés szaktanárok szakmai kapcsolatot tartanak 

 az osztályfőnökök és szaktanárok meglátogathatják kollégista növendékeiket a 

kollégiumban. 

 

9.8. A kollégiumi jogviszony létesítése 

 

A 20/2012. 16. 48.§ alapján a kollégiumi felvétel elhelyezés iránt külön kérelmet kell 

benyújtani. 

A kollégiumban a jelentkezés, beiratkozás idejéről a kollégium igazgatója, vezetője dönt. 

Ezt az időpontot legalább hatvan nappal korábban a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra kell hozni. 

 Annak a tanulónak a kollégiumi felvétele nem tagadható meg, akinek felvételét vagy 

átvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A kollégium igazgatója vagy a kollégiumvezető a 

kollégiumi felvételi kérelem elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló 

esetén a szülőt is értesíti. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján 

került sor, a határozatot a gyámhatóság számára is meg kell küldeni. 

Az iskolánkba pályázó növendék jelentkezési lapján nyújtja be igényét kollégiumi 

elhelyezésre. A felvételről szóló kiértesítéssel egyidejűleg kap választ kollégiumi 

elhelyezési igénye elfogadásáról, vagy elutasításáról. Elfogadás esetén kézhez kapja a 

kollégiumról szóló tájékoztatót, amely tartalmazza az kollégiumi élet tárgyi feltételeit, az 

elhelyezés körülményeit és az intézmény elvárás- és normarendszerét.  

Az iskolai beíratáskor kell véglegesen nyilatkozni a szülőknek a kollégiumi elhelyezés 

elfogadásáról. A kollégiumi tanulói jogviszony a felvételt nyert tanuló beiratkozásával jön 

létre. 

A felvétel lényegében 4, illetve 5 évre szól, de évenkénti megújítási kötelezettséggel. Minden 

tanév utolsó tanítási napjáig nyilatkozni kell a szülőknek egy erre rendszeresített  

formanyomtatványon, hogy igényel-e a következő tanévre kollégiumi elhelyezést gyermeke 

számára. A kollégium válaszát a tanévzáró ünnepély után a bizonyítvánnyal  együtt kapja meg 

a növendék. 
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A kollégiumi felvétel elbírálásának szempontjai 

Arra törekszünk, hogy lehetőleg minden kilencedik osztályos diák - aki a Pécsi Református 

Kollégium Gimnáziumába beiratkozott- kollégiumi elhelyezést kapjon. A felvétel 

elbírálásánál a tanuló tanulmányi eredményét és magatartását is figyelembe vesszük. Év végi 

bukás esetén a következő évre külön kérvényben kell kérni a kollégiumi elhelyezést. 

Fegyelmi helyzetben a kollégium nevelőtestülete ítéli meg a tanuló magatartási szempontból 

való alkalmasságát, a felvételről a nevelőtestület véleményét figyelembe véve a kollégium 

vezetője dönt. 

 Az elbíráláskor figyelembe vesszük a szociális rászorultságot is. Pécstől való távolság, a 

bejárás lehetőségei, a hétközi hazajárás gyakorisága, keresztyén nevelési elveinkből és a 

humanitás szempontjaiból következő tényleges rászorultság, az iskola határon túli 

magyarságért vállalt missziója. A kollégiumi felvételről a nevelőtestület véleménye alapján az 

intézmény vezetője dönt. 

9.9. Tanulói jogviszony megszűnése 

Ha a tanuló kollégiumi jogviszonya megszűnik, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével 

egyidejűleg az iskola nyilvántartásából törölni kell. A kollégiumi tagság megszűnik a tanév 

szorgalmi időszakának végén. A vizsgák illetve a felkészülés, vagy az iskolai gyakorlat 

idejére, a tanuló kérésére, egyéni elbírálás alapján van lehetőség kollégiumi elhelyezésre. A 

kollégiumi tagság megszűnik tanév közben, ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel 

napján az iskolai tanulói jogviszony megszűnésével, azzal egy időben, a kollégiumi tagságot 

megszüntető fegyelmi kizáró határozat jogerőre emelkedésével, annak napján, a fizetési 

hátralék miatti megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napján, illetve ha a szülő 

írásban, időpont megjelölésével kéri a kollégiumi tagság megszüntetését. 

 

9.10. A kollégium helyi tanterve 

A tantárgyi helyi tanterveket az 1. számú melléklet tartalmazza. (CD melléklet) 
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10. Pedagógiai program kiegészítése 

 

Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája és a Pécsi 

Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolája 

 

Integrációs és képesség - kibontakozató program /IPR/ 

 

 
2. Az intézmény nevelési programja 

 

2.1. Az intézményi nevelőmunka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eljárásai: 

2.1.1. Az intézményi nevelőmunka pedagógiai alapelvei  

 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) két tagintézményünkben (Drávafok, Nagyharsány) 

működik. Az alkalmazás során:  

- a két iskola minden gyermek számára megfelelő pedagógiai feltételeket teremt a gyermek 

képességeinek kibontakoztatásához;  

- az oktató, nevelő munka számára szegregációmentes kereteket biztosít;  

- garantálja, hogy az iskolák szolgáltatásai minden tanuló számára elérhetőek legyenek;  

- az iskolákban és a településen megvalósul az előítélettől mentes, együttműködő, elfogadó 

környezet;  

- a pedagógiai fejlesztés a tanulók fejlődésének nyomon követésére épül, és a tanulók 

mérésének eredményei alapján történik az iskolai munka hatékonyságának megítélése;  

- a pedagógusok ismerik és alkalmazzák az egyéni különbségekre figyelő, a differenciált, 

egyénre szabott módszereket, eszközöket, és tudatosan fejlesztik a gyermekek társas kapcsolatait, 

közösségeit;  

- a tagintézményekben tudatosan fejlesztik a család és az iskola közötti kommunikációt, a 

családot partnerként kezelik.  

- megvalósul az iskola és a szülői ház azonos értékrendek figyelembe vételével történő korszerű 

és hatékony gyereknevelés;  

 

 

2.1.2. Az intézményi nevelő-oktató munka célja  

 
- Együtt nevelő intézményként mintát adjunk a gyermekek elé, segítve az elfogadást és a jövőre 

mutatva a társadalmi beilleszkedést.  

- Időben felismerjük a tanulók hátrányos helyzetét, megnyerjük a szülőket a tanulók 

együttnevelésére.  
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- Alkalmassá tegyük a tanulókat az élethosszig tartó tanulás útján való eligazodásra, a 

mobilitáshoz való alkalmazkodásra, piacképes szakma választására.  

- Megalapozzuk az eredményes középiskolai tanulmányokat.  

- Az IPR hatékony működtetése eredményeként nőjön az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó 

hátrányos helyzetű tanulók száma.  

- Emelkedjen az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma.  

- Felkészüljünk minden korábbinál eredményesebb együttnevelésre és megújult módszertani 

kultúrát sajátítsunk el szemléletváltó továbbképzésen, tréningen.  

 

Célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelését-oktatását 

maradéktalanul megvalósítsuk, és az integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos aránya a 

teljes osztálylétszámhoz, ill. évfolyam létszámhoz viszonyítva megfeleljen a jogszabályban 

előírtaknak.  

Az eredményesebb együttnevelés az új pedagógiai rendszerben gyökeres szemléletváltást és 

megújult módszertani kultúrát vár el az oktatás minden szereplőjétől.  

Az IPR által megkívánt, minden korábbinál hatékonyabb, gyermek és pedagógusok számára 

egyaránt lelkesítő sikerélményeket biztosító új pedagógiai rendszer alkalmazása egységesen 

fejleszti tanulóink kompetenciáit minden területen. 
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Az intézmény integrációs és képesség-kibontakoztató nevelő-oktató munkáját meghatározó 

célok és feladatok 
 

Célok  Feladatok  
A magyar és az egyetemes kultúra alapvető 

értékeit hordozó ismeretek elsajátítása a tanulók 

életkori sajátosságainak, képességeinek 

megfelelően.  

Életkori sajátosságaiknak, egyéni adottságaiknak 

megfelelően fejleszteni kell a tanulók 

alapkészségeit, (írás, olvasás, matematikai és 

kommunikációs készség) személyiségjegyeit.  

Sikeres tankötelezettség teljesítése. A sajátos 

nevelési igényű tanulók esetében a 

minimumkövetelmények sikeres elsajátítása, a 

fogyatékosságok eredményes javítása, szakértők 

(gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) és a 

szülők közreműködésével.  

Elemi műveltségbeli alapozás: biztonságos 

szakmai szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, 

alapvető és szakmai képességek, készségek 

elsajátíttatása.  

A természetes gyermeki nyitottságra alapozva 

fejlesztjük kreativitásukat, beszédkészségüket, 

mozgáskultúrájukat, manuális készségeiket, 

vizuális befogadóképességüket.  

Önálló tanulásra szoktatás, az önművelés iránti 

igény felébresztése.  

Segítséget nyújtunk számukra az önálló tanulási 

technikák megismerésében.  

Személyiségfejlesztő programok segítségével a 

szociokulturális hátrányok kompenzálása, 

valamint az eltérő képességű és a tehetséges 

gyerekek gondozása.  

Differenciált foglalkozások és a kooperatív 

tanulás módszerének megismerése után a 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 

gyermekek együtt, egy időben történő fejlesztése.  

Közéletiségre nevelés, toleranciakészség alakítása, 

előítélet mentesség, multikulturális tartalmak.  

Közösségi szerepek gyakorlása, közügyekben való 

közreműködés, véleménynyilvánítás, a 

közösségért érzett felelősség átérzése. Helyes 

értékítélet alapján a másság elfogadása, 

szolidaritás, a kisebbség iránti tolerancia. A 

multikulturális tartalmak beépülnek a tantárgyak 

anyagába.  

A gyerekek munkakultúrájának megalapozása.  A kreatív, tevékenykedtető tanulás-tanítás révén 

az iskolai önkiszolgáló munka bővítésével 

játékosan munkára nevel. Az iskolába lépés 

kezdetétől megismertetjük a gyerekekkel a 

szellemi és a fizikai munka  

egyéni és társadalmi hasznát, kialakítjuk a 

közösségben végzendő munka szokásait.  

Tehetséggondozás – művészeti nevelés.  Alkotó, értékteremtő, a személyiséget gazdagító 

tevékenységek elsajátítása.  

Egészséges életmód kialakítása, testi-lelki 

egészség gondozása.  

Mentálhigiénés programok keretében a 

gyerekekkel elsajátíttatjuk az egészséges életmód 

legfontosabb ismérveit.  

Pályaorientációs tevékenység.  Minden tanulónkat képességeinek megfelelő 

szakmatanulásra igyekszünk orientálni. 

Igyekszünk piacképes szakmákat oktatni.  

Szülők bevonása az oktató-nevelő munka 

hatékonyabbá tétele érdekében.  

Segítséget nyújtunk a tőlünk ezt kérő családok 

számára a családsegítő és kisebbségi 

önkormányzatok közreműködésével.  
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2.1.4. Az intézményi nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei az IPR programhoz kapcsolódóan:  

Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek:  

- Az önálló tanulást segítő fejlesztés: a tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív 

tevékenységére épülő foglalkozások, tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek.  

- Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése: tantárgyi képességfejlesztő programok, kommunikációs 

képességeket fejlesztő programok, komplex művészeti programok.  

 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Az IPR pedagógiai céljai és feladatai a személyiségfejlesztésben:  

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási óra. A tanítási órák 

megszervezése során kiemelten fontosnak tartjuk:  

A tanulók motiválását. Motiválásunk célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az 

indítékokat, amelyek tanulásra ösztönzik őket, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is 

tartsuk.  

A tanulói aktivitás biztosítását. A tanítási órák tervezésénél, szervezésénél minden esetben 

előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók 

tevékenységét, állandó aktivitását biztosítják.  

A differenciálást. Lehetőségeinken belül a legnagyobb mértékben igazodnunk kell a tanulók 

egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakban nyújtott teljesítményéhez. 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét az IPR 

segítségével (ezen belül különféle iskolai tevékenységek szervezésével) széleskörűen fejlessze. 

 

2.6.A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Az IPR szociális kompetenciák fejlesztése céljából: közösségfejlesztő, közösségépítő 

mentálhigiénés, előítéletek kezelését szolgáló programokat szervezünk és biztosítunk tanulóink 

számára. 

 

2.8.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 
IPR: Az integrációt segítő módszertani elemek:  

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulásszervezés, 

projektmódszer, drámapedagógia.  

Sikeresen alkalmazhatók a differenciált tanulásszervezésnek az alábbi formái:  

Individuális tanulás:  
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Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló sajátosságait. 

Egyénre szabott elsajátítási készség- és képességfejlesztési utakat biztosít, az ennek megfelelő 

eszközrendszerrel.  

Kooperatív tanulás:  

A tanulási tartalom elsajátítása, a készség- és képességfejlesztés csoportos formában történik. A 

tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási képességek, és a szociális 

készségek a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre fejleszthetők. (Leghatékonyabb más 

tanulásszervezési módokkal vegyesen alkalmazva). Nő az önirányítás szerepe.  

Projekt módszer:  

Ez az a módszer, amely összefogja mindazt a sok-sok módszert és eszközt, amelyek külön-külön 

is nagyon sokat segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A projekt a gyerekek érdeklődésére 

épít, ami kizárja, hogy csak a tankönyvet tanítsuk. A projekt komplex fejlesztési lehetőség, amely 

tartalmazza az önálló tanulást, a kutatást az önálló ismeretszerzést és a nagyfokú integrációt. 

 

2.8.2. A hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermek, tanuló 

 

 

Az IPR program közvetlen feladatai:  

- Olyan tanulási kompetenciák kialakítása, amelyek lehetővé teszik a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a hátrányos helyzetű tanulók képességeiknek maximális kibontását személyre szabott, 

differenciált oktatási nevelési módszerek alkalmazásával.  

- Aktív cselekvésen alapuló tanítási- tanulási technikák elsajátítása pedagógusokkal, diákokkal.  

- Multikulturális elemek megjelenítésével a tananyagban érjük el a tanulók érdekeltté tételét az 

oktatás eredményességében.  

 

Csökkenjen az oktatási rendszerből a végzettség megszerzése előtt kieső tanulók száma. Jobb 

eredményekkel szerepeljenek a halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű tanulók az 

országos kompetenciaméréseken.  

 

IPR szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek:  

- HH, HHH, SNI-s integráció segítése, elfogadása, érzékenyítése  

- IPR rendszer működtetése (tárgyi feltételek biztosítása, kulturális rendezvényekre, tanulmányi 

kirándulásra, táborba jutás elősegítése az IPR forrás felhasználásával.  

- Képesség-kibontakoztató program alkalmazása  

- Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés alkalmazása, tanórán kívüli tevékenységek 

szervezése.  
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2.10. A szülők, tanulók, pedagógusok és az iskola partnerei közötti kapcsolattartás 

formái 

 
A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében törekszünk a fokozottabb 

kapcsolattartásra.  

Az integrációs és a képesség-kibontakoztató (IPR) intézményi programban részt vevő 

tanulókkal a személyes kapcsolattartás mellett az „Egyéni előrehaladási napló” vezetése, 

amelyben az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célkitűzések és az abban 

meghatározottak teljesülése kerül rögzítésre. /Alkalmazási feltétel./  

 

Az IPR programba bevont tanulók szüleit háromhavonként tájékoztatjuk az eltelt időszak 

eredményeiről és az esetleges problémákról. A szülőket bevonjuk az iskola által szervezett 

programokba. Indokolt esetben az intézmény egyéb partnereit is bevonjuk az értékelő 

esetmegbeszélésbe. (Pl.: családsegítő és gyermekjóléti szakemberek)  

A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei  

- Szöveges értékelés, eredményvizsgálat.  

- Egyéni fejlődési napló vezetése.  

 

Műhelymunka – a tanári együttműködés formái  

Értékelő esetmegbeszélések, problémafeltáró és megoldási lehetőségeket kereső fórumok, 

hospitálásra épülő együttműködés, hitéleti alkalmak (pl.: csendesnapok, bibliaóra és bibliaiskola). 

Ez utóbbi a közösségformálás mellett szolgálja a tantestület tagjainak a személyes elhivatottságuk 

és tanári hivatástudatuk megerősítése mellett a Szentírásban és a keresztyénség alapértékeiben 

való tájékozódást, és a református felekezet jobb megismerését. 
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Intézményünk, a PRK pedagógiai programjának egy-egy példánya az 

intézményegységek/tagintézmények igazgatói irodáiban, ill. az Intézmény telephelyén 

található könyvtárban kerül elhelyezésre. 

 

 

Az iskolahasználók az iskola igazgatójától kérhetik a pedagógiai programba történő 

betekintést. Az érdeklődők az iskolai könyvtárban olvashatják el a dokumentumot, ill. az 

intézmény honlapjáról is lehetőség van azt letölteni. 
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11. Legitimációs záradék 

 

Intézményünk módosított, egységes pedagógiai programját a gimnázium nevelőtestülete 

2013. március 20-án elfogadta. 

 

Intézményünk módosított, egységes pedagógiai programját a kollégium nevelőtestülete 2013. 

március 20-án elfogadta. 

 

Intézményünk módosított, egységes pedagógiai programját a pécsi általános iskola 

nevelőtestülete 2013. március 19-én elfogadta. 

 

Intézményünk módosított, egységes pedagógiai programját a nagyharsányi általános iskola 

nevelőtestülete 2013. március 19-én elfogadta. 

 

Intézményünk módosított, egységes pedagógiai programját a drávafoki általános iskola 

nevelőtestülete 2013. március 18-án elfogadta. 

 

Intézményünk módosított, egységes pedagógiai programját az óvoda nevelőtestülete 2013. 

március 20-án elfogadta. 

 

 

 

Véleményezésre átadva a Szülői Tanácsoknak 

 

 

A gimnázium és a pécsi általános iskola Szülői Tanácsa 2013. március 20-án elfogadta a 

módosított, egységes pedagógiai programot. 

 

A nagyharsányi általános iskola Szülői Tanácsa 2013. március 19-én elfogadta a módosított, 

egységes pedagógiai programot. 

 

A drávafoki általános iskola Szülői Tanácsa 2013. március 18-án elfogadta a módosított, 

egységes pedagógiai programot. 
 

Az óvoda Szülői Tanácsa 2013. március 20-án elfogadta a módosított, egységes pedagógiai 

programot. 

 

 

 

 

 

 

A fenntartónak véleményezésre és jóváhagyásra átadtuk. 

 

A módosított, egységes pedagógiai program megvalósítása a fenntartóra nézve nem jár 

többletköltséggel. 

 

A pedagógiai program a jóváhagyástól, felmenő rendszerben lép hatályba, és a módosításig, 

visszavonásig érvényes. 
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Jóváhagyó nyilatkozat 

 

 

A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános 

Iskolája és Óvodája fenntartója, a Baranyai Református Egyházmegye képviseletében 

nyilatkozom, hogy a fenntartó a PRK módosított, egységes pedagógiai programját és 

mellékleteit jóváhagyta. 

 

 

 

Pécs, 2018. október 4.              …………………………… 

 

   Győrfi Bálint esperes 
    a fenntartó képviselője 

 

 

     p.h. 
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A jogszabályi változások alapján 

véghezvitt módosítások 
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9. A kollégium pedagógiai programja és helyi tanterve  

9.1.A kollégium társadalmi szerepe  

A kollégium alapfeladata megteremteni a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akik a 

nevelésben előnyben részesítik a keresztyén hit és erkölcs értékeit, ill. különös tekintettel azokra, 

akik lakóhelyüktől távol tanulnak, illetve a szülő nem tudja biztosítani számukra a tanuláshoz 

szükséges körülményeket. A református kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és 

feladata, hogy a tanulók számára – lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa 

a minőségi tudáshoz és a keresztyén szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így 

meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében.  

A kollégium együttműködik az intézmény gimnáziumával. Egyházi jellegénél fogva különös 

gondot fordít a keresztyén, nemzeti elkötelezettség kialakítására, a hagyományok átadásával 

erősíti az egyházhoz, a hazához és a családhoz való tartozás tudatát. Tevékenysége során 

kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget 

nyújt. A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi 

szerepek tanulását, a diákok önszerveződését. Segíti az evangélium szellemének megfelelő 

gondolkodást önmagukról és felebarátjaikról. Erősíti a személyes döntés és felelősség vállalását, 

ill. a krisztusi szeretet és megbocsátás gyakorlását. Ezzel nyújt a református kollégium támogatást 

a teljes emberi élet megéléséhez a társadalomban.  

A Református Kollégiumban a nevelési feladatokat – az Nkt.-ban meghatározott végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező – nevelőtanár végzi, aki:  

 elfogadja a református egyház hitét és vallási életét;  

 korszerű szakmai és hitbéli ismeretekkel rendelkezik;  

 képes a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére és értékelésére;  

 életpéldájával, egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével követendő példaként 

szolgálhat a kollégisták előtt;  

 megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, kommunikációjában az egymás 

iránti tisztelet, bizalom és szeretet jelenik meg;  

 szakmai kérdésekben együttműködik a kollégiumi nevelőtestület tagjaival és annak 

vezetőjével;  

 a nem pedagógus munkakörben alkalmazottak pedig, a fent említett értékeket és 

szellemiséget magukénak vallva látják el feladatukat.  

 

A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, szolgálja a 

kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. Megteremti 

– a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a 

kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint diákkörök, szakkörök 

működésének feltételeit.  

A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről.  

 

9.2. A kollégiumi nevelés célja és alapelvei  

Az internátusi nevelőmunkánk során az alábbi elveket törekszünk érvényesíteni: 

 a keresztyén testvériség, biblikus szellemiség, az alapvető emberi szabadságjogok, a 

gyermekeket megillető jogok, nemzeti és európai nevelési elvek,  

 az egymás iránti felelősség, bizalom és szeretet,  

 az intellektuális igényesség, kulturált stílus,  

 a keresztyén erkölcsi és együttélési normák betartása,  

 az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele,  

 a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztésének 

érvényesítése, nemzeti hagyományok megőrzése, nemzeti azonosságtudat fejlesztése 
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 a diákok öntevékenységére, önszerveződő képességére való építés,  

 a gimnáziummal, a szülőkkel, és egyházi közösségekkel való együttműködés.  

9.2.1. A kollégiumi nevelőmunka célja  

Az intézmény leány- és fiú kollégiuma azzal a céllal létesült, hogy a szüleiktől és lakhelyüktől 

távol került gimnáziumi növendékek számára a tanulmányi idő alatt otthont – szállást, ellátást és 

tanulási lehetőséget- biztosítson.  

Célunk továbbá, hogy a kollégiumi elhelyezés felkínálásával lehetőséget adjunk a Baranyai 

Református Egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű, de tehetséges diákoknak középiskolai 

tanulmányaik elvégzéséhez.  

Célunk, hogy növendékeink testi és lelki javát szem előtt tartva Isten igéje - mint életünk és hitünk 

egyedüli zsinórmértéke- alapján a református iskolák hagyományait és a mai kor változásait és 

kihívásait is figyelembe véve igényt ébresszünk a keresztyéni életvitel és a közösségi normák 

gyakorlatban történő megvalósítására. A kollégiumi nevelés feladata az 59/2013.(VIII.9.)EMMI 

rendelet alapján a: 

 tanulás tanítása 

 az erkölcsi nevelés 

 nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 az önismeret és társas kultúra fejlesztése 

 a családi életre nevelés 

 a testi-lelki egészségre nevelés 

 felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés 

 fenntarthatóság, környezettudatosság 

 pályaorientáció 

 gazdasági és pénzügyi nevelés 

 médiatudatosságra nevelés 

A kollégium feladatait részletesebben a kollégium helyi tanterve tárgyalja. 

9.2.2 Részcéljaink  

 a tanulmányi munka színvonalának emelése,  

 kooperatív és más reflektív módszerek megismerése és elsajátítása  

 érzelmi intelligencia fejlesztése-közösségformálás  

 a hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott egyéni törődés,  

 tehetséges tanulók felkutatása, tudásuk bővítése, képességeik fejlesztése,  

 a szociális viselkedés szabályainak elsajátíttatása,  

 művelődési egyenlőtlenségek csökkentése,  

 a pályaválasztás segítése,  

 az egészséges életmódra nevelés,  

 a szabadidő tartalmas eltöltése,  

 környezetünk védelme, ápolása,  

 nemzeti értékeink, kulturális és történelmi hagyományaink megismertetése,  

 a társadalmi beilleszkedés elősegítése,  

 minél több diákunk személyes hitre vezetése.  

9.2.3. A legjellemzőbb lehetőségek az önálló életvitelhez szükséges alapvető ismeretek, 

képességek-készségek értékek kialakítása:  

 a teljes életvitelre kiterjedő nevelés  

 a zárt csoport belső erőforrásainak kihasználása (közvetett nevelés egymásra-hatás útján)  
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 társadalmi szituációk modellezése (érdekegyeztetés, döntések, kisebbségi és többségi 

helyzetek vállalása, elviselése és feloldása)  

 az alapvető erkölcsi normákhoz igazodó nevelés  

 

9.2.4. A leggyakrabban előforduló pedagógiai problémák:  

 ellentmondás a család helyettesítésének igénye, szándéka és a nagyközösségi nevelési 

formák között,  

 különböző életkorú és érettséggel rendelkező növendékek együttes kezelése.  

 

A kollégiumi nevelés számtalan lehetőséget rejt magában.  

A rendszerességet, a tisztaságot és a csoportos közösségi élet egyéb szabályát, követelményét 

lehet és kell megtanítani, megtanulni ebben a közegben. Hibás gondolat a család helyettesítését 

számon kérni a kollégiumtól. Erre – számos okból- nem lehet alkalmas az intézmény. 

Természetes közeget, hátteret biztosít éppen olyan nevelési, fejlődési folyamatok lejátszódására, 

melyeket a család nem, vagy alig tud elősegíteni, s melyeknek eredményeként a növendék esetleg 

alkalmasabban, fejlettebb tűrőképességgel lép a társadalom különféle méretű közösségeibe. A 

másik ember igényeinek, szükségleteinek figyelembe vételét természetesen belátás útján is meg 

lehet érteni és tanulni, a kollégiumban viszont mindez automatizmussá válik.  

A kollégiumi közeg nemcsak az egyén és a közösség viszonyára van jó hatással. A különböző 

osztályokba tartozók, különböző életkorúak, a különböző speciális tevékenységet folytatók vagy 

egyszerűen éppen a mást-mást akarók változatos méretű és ellentétes érdekű csoportjainak 

konfliktusai, illetve az azok megoldására alkalmazott technikák elsőrangú tréninget biztosítanak a 

növendékek számára a társadalmi életben rendszeresen fellépő csoportérdekek feszültségeinek 

kezeléséhez, levezetéséhez.  

A kollégiumi nevelőmunka nagy kihívása, hogy a növendékeket rászoktassa a rendszeres, 

folyamatos és hatékony tanulásra. Kollégiumunkban bevett gyakorlat, hogy az egyéni tanulásra 

módot és lehetőséget adunk, egyéni elbírálás alapján. Folyamatosan figyelemmel kísérjük 

diákjaink tanulmányi eredményeit, szaktanáraikkal rendszeresen konzultálunk, esetenként 

közösen lépünk fel a felmerülő problémákkal szemben.  

9.3. Kollégiumi foglalkozások, egyéb, közösségfejlesztő feladatok  

A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához 

szükséges feltételeket biztosítja, a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad 

iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez. A kollégium nevelési–oktatási feladatainak 

teljesítéséhez a tanulók számára foglalkozásokat szervez. A meghatározott időkeret terhére 

szervezett kollégiumi foglalkozások  

a) felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő egyéni és 

csoportos,  

b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos,  

c) a szabadidő eltöltését szolgáló (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, program, 

művészeti csoport, tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti 

verseny, bajnokság, diáknap) csoportos,  

d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni,  

e) a kollégiumi élet szervezésével összefüggő csoportos foglalkozás.  

A kollégium a tanulói részvétel szerint kötelező és szabadon választott foglalkozásokat szervez. 
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9.3.1 Kötelező foglalkozások  

Az intézmény jellégénél fogva hitéleti és közösségépítő alkalmakat tartunk, ahol figyelembe 

vesszük a csoportkohéziót, életkori sajátosságokat, valamint az egyéni adottságokat.  

Szilenciumi foglalkozások a kollégiumi foglalkozások legfontosabb célja a tanórákra való 

rendszeres és pontos felkészülés. A napi felkészülést szolgáló tevékenység (szilencium, 

ellenőrzés, segítségnyújtás) közvetlen tanári irányítással, meghatározott időben (hétfőtől péntekig, 

illetve vasárnap a nyugodt felkészülést biztosító környezetben (tanulószobákban) történik, 

csoportos és egyéni foglalkozás keretében. A lemaradt tanulók felzárkóztatása nevelőtanár által 

nyújtott egyéni korrepetálással történik. A szilenciumi foglalkozások rendjét a házirend 

szabályozza.  

Csoportfoglalkozásokat a kollégium heti rendszerességgel szervez a diákoknak. A 

csoportfoglalkozások a kollégiumi foglalkozások keret-programterve alapján szervezi, amelyen a 

tanuló kötelezően részt vesz.  

A szabadon választható foglalkozásokat a kollégium a lehetséges kollégiumi kínálatból 

választott tanulói igény alapján szervezi, s amelyen a tanuló választása alapján köteles részt venni.  

A 2011.évi CXC 28.§ értelmében (1) a kollégium a foglalkozásokat kollégiumi csoportonként heti 

huszonnégy órás keretben szervezi meg.  

(2) A kollégiumba felvett és az externátusi ellátásban részesülő tanulók részére felzárkóztató, 

tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, továbbá a szabadidő 

eltöltését szolgáló egyéb foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni törődést biztosító 

foglalkozásokat szervez.  

(3) A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem 

tartózkodnak az iskolában, vagy nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A kollégium 

munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen 

hazalátogathasson. A tanuló tanítási évben – beleértve az évközi szünetek idejét is – valamint a 

kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem 

kötelezhető.  

(4) A heti időkeret az iskolában az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási 

hetek között, kollégiumban a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a 

tanítási hetek között átcsoportosítható.  

A hazautazás rendjét a kollégium házirendje szabályozza.  

9.3.2. Szabadidős tevékenységek  

A kollégium a tanulók számára különböző, szabadidő eltöltését szolgáló (szakkör, érdeklődési 

kör, program, művészeti csoport, tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák 

közötti verseny, bajnokság, diáknap) csoportos foglalkozásokat is szervez.  

A szabadon választható foglalkozásokra, illetve szabadidő eltöltését szolgáló szakkörökre való 

jelentkezés határideje az adott tanév szeptember 30. napja.  

A kötelező és szabadon választott foglalkozások, valamint szakkörökön való tanulói részvételt a 

foglalkozást vezető nevelő a foglalkozási naplóban dokumentálja. 

9.4. A pedagógusok helyi feladatai  

A munkakör célkitűzése: a kollégiumban lakó diákok iskolai felkészülésének segítése, fejlesztése, 

a diákok keresztyén szellemben való nevelése, felügyelete szabadidős programjainak szervezése 

alkalmazkodva a gimnázium oktatási-nevelési elveihez.  

Általános elvek:  

A pedagógus/ kollégiumi nevelő feladatait a kollégium vezetőjének irányítása és ellenőrzése 

mellett végzi. Munkáltatója a főigazgató, munkahelyi vezetője a kollégium vezetője.  

A Pécsi Református Kollégium Internátusának nevelőtanára a gimnázium tantestületének teljes 

jogú tagja.  

A nevelőnek megjelenésével, példamutató megnyilvánulásaival és életvitelével is református-

keresztyén munka-közösség tagjaként segítenie kell a diákok evangélium hit-és erkölcs szerinti 

nevelését, függetlenül munkakörétől és felekezeti hovatartozásától.  
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A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkaköri légkörnek. Részt vesz a tantestületi 

értekezletek munkájában, szavazati joga van és a meghozott határozatok végrehajtását támogatja.  

Munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Pedagógiai Program, valamint a 

mindenkori hatályos egyházi illetve világi törvények szerint végzi.  

9.4.1. A nevelőtanár feladatai:  

1. Ellátja a tanulócsoportok működésével kapcsolatos nevelési, szervezési, valamint az ezekkel 

kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.  

2. Munkaidejének megkezdése előtt 10 perccel megjelenik a kollégiumban és egyezteti a 

vezetővel az adott nap feladatait.  

3. Munkaideje alatt pedagógiai tevékenységet folytat.  

4. Munkaideje alatt a kollégiumban, illetve a program által megszabott helyszínen tartózkodik.  

5. Ügyeletes tanárként az egész kollégium rendjéért felel.  

6. Figyelemmel kíséri diákjai szellemi, lelki, és testi fejlődését és pedagógiai eszközrendszerével 

igyekszik növendékei fejlődését elősegíteni.  

7. Biztosítja a szilenciumi fegyelmet és ellenőrzi a tanulók tanulmányi munkáját, mind az írásbeli, 

mind pedig a szóbeli feladatok tekintetében.  

8. Írásban nyilván tartja a szilenciumról késők, vagy távolmaradók nevét, hiányzásuk idejét és 

okát. Az igazolatlan hiányzásokat feljegyzi az ügyeleti naplóba.  

9. Ellenőrzi rendszeresen a kollégium felszerelését, rendjét, tisztaságát. Jelzi az észlelt, vagy 

tudomására jutott műszaki problémákat.  

10. Saját hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben eljár, súlyosabb esetben értesíti a kollégium 

vezetőjét.  

11. Részt vesz a kollégium hitéleti alkalmain, áhítatokon, istentiszteleteken, csendes-napokon.  

12. Jelen van a kollégium nevelői értekezletein.  

13. Aktívan részt vesz a diákság szabadidős programjának szervezésében.  

14. Szolgálatban töltött idejét beírja az ügyeleti naplóba szolgálati ideje alatt, akadályoztatása 

esetén a szolgálatot követő 24 órán belül.  

15. Munkaidejének megszakítását, megrövidítését, valamint a munkahelyről való eltávozását a 

kollégium vezetője engedélyezheti és egyben a helyettesítésről is gondoskodik.  

16. Ezen felül minden, munkakörével összeegyeztethető feladatot ellát, amellyel a kollégium 

vezetője alkalmilag megbízza.  

 

9.4.2. A csoportvezető feladatai  

1. Ellátja a kollégiumi csoportjával kapcsolatos ügyviteli feladatokat: beíratás, nevelői 

feljegyzések naprakész vezetése,  

2. Ismerteti, betartja és betartatja a Házirend, az SzMSz és a Pedagógiai Program előírásait.  

3. Nevelő-oktató munkájához csoportfoglalkozási és foglalkozási (szabadon választott 

foglalkozás, szakkör) tervet készít.  

4. Ismeri tanítványai személyiségét, figyelembe véve a személyiségfejlődés sajátos jegyeit, a 

kollégium pedagógiai programja szerint neveli csoportjának tanulóit.  

5. Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében.  

6. Csoportjával jó kapcsolatot ápol. Segíti a jó csoportközösség kialakulását, a kollégium 

szellemiségének megfelelő fejlődését.  

7. Együttműködik és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, lehetőség szerint 

szakórákat látogat. Közvetít az osztályközösség és a szaktanárok között az esetlegesen felmerülő 

problémákban. Észrevételeit és esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. Ha 

szükségesnek látja, tájékoztatja a kollégium vezetőjét. Szükség esetén a kollégium vezetőjénél 

kezdeményezi szülőkkel és szaktanárokkal való közös egyeztetést.  

8. Lehetőségekhez mérten pedagógiai kapcsolatot tart fenn a csoportjába tartozók szüleivel, és a 

tanulók életét, tanulmányait segítő más személyekkel (fejlesztő pedagógus, védőnő, lelkész, 

iskolapszichológus). Tevékenységüket a csoportot érintő kérdésekben összehangolja.  

9. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, valamint a csoport fegyelmi helyzetét.  

10. Az új és a pályakezdő kollégákat segíti a szaktárgyához kötődő adminisztrációban.  
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11. Segít az egységes adminisztrációs rendszer kialakításában.  

12. Különös gondot fordít a valamilyen területen tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű 

tanulók segítésére.  

13. Félévkor és év végén a csoporttal együtt értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

magatartását és szorgalmát.  

14. A nevelői értekezleteken illetve nevelési értekezleten bemutatja csoportját, és minősíti a 

tanulók magatartását, szorgalmát. A velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait nevelőtársai elé 

terjeszti.  

15. Szervezi, irányítja, felügyeli, illetve figyelemmel kíséri a csoport tanulóinak iskolán kívüli 

tevékenységét a kollégiumi és csoportszintű szervezett programokon  

16. Gondoskodik arról, hogy az információk időben és megfelelő módon eljusson minden 

tanulóhoz.  

17. A diákpresbitérium tagjaival szoros kapcsolatot tart, segíti munkájukat.  

18. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, segélyezésére, alapítványi 

támogatásban való részesítésére.  

19. Tagja a csoportjához tartozó tanulók ügyében eljáró fegyelmi bizottságnak.  

20. Az éves munkatervben vállalt csoportszintű feladatokat vezeti és irányítja  

21. Tanév elején tájékoztatja a tanulókat a kollégiumi munka – és balesetvédelmi előírásokról, 

valamint felhívja a figyelmet ezek betartására  

22. A hivatali titkokat megőrzi.  

 

9.4.3 Az éjszakás nevelő külön feladatai  

1. A pedagógiai felügyelet ideje alatt felelős a kollégiumban lakó diákok tevékenységéért, a 

házirend betartásáért, a rendért és a fegyelemért. Ezért-ha más feladata nem szólítja- a diákok 

között vagy a nevelői szobában tartózkodik, de mindenképpen a kollégium területén. A 

nevelőtanár éjszaka a nevelői szobában tartózkodik, ahol 23.00-tól reggel 6.15-ig pihenhet, az 

adódó feladatokat ebben az időszakban is meg kell oldania.  

2. Az ügyeleti naplóba feljegyzi a szolgálata alatt történt eseményeket, ha van, a létszámváltozást.  

3. Ügyeletei ideje alatt szakkört, különórát nem tarthat.  

4. Takarodóig összesíti a tanulás miatt fennmaradók névsorát, és ellenőrzi őket.  

5. Vezeti a reggeli közös étkezést, és ügyel arra, hogy azon minden diák részt vegyen.  

6. Reggelenként ellenőrzi a szobák rendjét és gondoskodik arról, hogy a diákok a kollégium 

épületét a házirendben meghatározott időben elhagyják.  

 

9.5 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek  

Az Nkt.47.§(3) alapján a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-

oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a 

többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai 

osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös 

vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt: 

gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő nevelési-oktatási intézmény) történhet.  

A kollégium kész a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fogadására. Az ezzel kapcsolatos 

pedagógiai feladatok ellátására vonatkozóan az Intézmény nevelési programjában 

megfogalmazottak az irányadóak.  

9.5.1. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatokat a 

kollégium az Intézményi nevelési program szerint látja el. A feladathoz kapcsolódó célok és 
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módszerek tekintetében az említett dokumentum szerint alakítjuk a kollégium 

tevékenységrendszerét.  

9.5.2. Az ifjúságvédelmi feladatok  

Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban a gimnázium poedagógiai programja szerint 

járunk el. 

9.6. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel  

A kollégium a gimnáziummal közös Diákpresbitériumot alkot. A kollégium évfolyamonként 2-2 

tanulót delegál a Diákpresbitériumba, ahol a diákok képviselik kollégista tanulótársaik és a 

kollégium érdekeit és véleményét.  

9.7. A kollégium kapcsolatai  

A kollégium szakmai, pedagógiai, kulturális és egyházi kapcsolatai szervesen tagozódnak az 

intézményéhez. A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tartunk a gimnázium tantestületével, a diákok szüleivel és lelkipásztorával, ha 

szükséges más szakmai szervezetekkel, mint gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó.  

A szakmai jellegű kapcsolatok, más református és önkormányzati, határon inneni és határon túli 

kollégiumokkal való együttműködés az intézmény belső életének színesebbé tételét szolgálják. 

Kapcsolataink kialakításában az igényességre, nyitottságra törekszünk.  

A szülő, tanuló iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái 

a kollégium működése a kollégiumi nevelés minősége eredményessége  

9.7.1. A szülőkkel való kapcsolattartás:  

A 9. osztályos szülőket írásban tájékoztatjuk a kollégiumi elvárásainkról és szabályainkról, a 

kollégiumi felvételről szóló értesítéssel együtt.  

Intézményesen szervezett keretek között szülői értekezleteket tartunk:  

a./ beköltözéskor az újonnan beköltözők szüleinek,  

b./ nevelőtanári fogadó,  

c./ személyesen, telefonon, vagy írásban folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az éppen aktuális 

helyzeteknek megfelelően. Pl. hétközi hazautazás visszajelzése telefonon vagy késések igazolása 

stb.  

9.7.2. Nevelők-diákok kapcsolata:  

Félévenként egyszer kollégiumi gyűlést tartunk a teljes diákközösség és nevelőtestület 

részvételével, tanulócsoport-csoportvezetői megbeszéléseket folyamatosan tartanak.  

9.7.3. A gimnáziumi és kollégiumi pedagógusok kapcsolata:  

A kollégium igazodik az iskola programjaihoz, s vele azonosak a nevelési elvei. A kollégium 

nevelőtestülete része a gimnázium tantestületének, ezért az összműködésnek szervezett és 

informális keretei vannak, melyek működését segíti a térbeli közelség is.  

9.7.4. Szervezett kapcsolattartás formái:  

  a kollégiumi nevelők részt vesznek a gimnázium tantestületi ülésein, osztályozó   

 értekezletein,  

 a kollégiumi nevelők részt vesznek a tantestületi kiránduláson, csendes napokon, 

istentiszteleteken,  

 a kollégiumi nevelők részt vesznek a továbbképzéseken,  

  a kollégium vezetője tagja az intézmény vezetőtestületének, és ott megjeleníti, képviseli a 

kollégium intézményen belüli részérdekeit,  
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  folyamatosan történik az egyeztetés, együttműködés és az információáramlás a 

gimnázium és a kollégium között  

 

9.7.5. Informális kapcsolattartás formái:  

  az osztályfőnökök és a kollégiumi csoportvezető nevelők folyamatosan és igények szerint 

szakmai kapcsolatot tartanak egymással, a kollégiumi nevelőkés szaktanárok szakmai 

kapcsolatot tartanak  

 a kollégiumi nevelőkés szaktanárok szakmai kapcsolatot tartanak  

  az osztályfőnökök és szaktanárok meglátogathatják kollégista növendékeiket a 

kollégiumban.  

 

9.8. A kollégiumi jogviszony létesítése  

A 20/2012. 16. 48.§ alapján a kollégiumi felvétel elhelyezés iránt külön kérelmet kell benyújtani.  

A kollégiumban a jelentkezés, beiratkozás idejéről a kollégium igazgatója, vezetője dönt. Ezt az 

időpontot legalább hatvan nappal korábban a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.  

Annak a tanulónak a kollégiumi felvétele nem tagadható meg, akinek felvételét vagy átvételét a 

gyámhatóság kezdeményezte. A kollégium igazgatója vagy a kollégiumvezető a kollégiumi 

felvételi kérelem elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is 

értesíti. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján került sor, a határozatot 

a gyámhatóság számára is meg kell küldeni.  

Az iskolánkba pályázó növendék jelentkezési lapján nyújtja be igényét kollégiumi elhelyezésre. A 

felvételről szóló kiértesítéssel egyidejűleg kap választ kollégiumi elhelyezési igénye 

elfogadásáról, vagy elutasításáról. Elfogadás esetén kézhez kapja a kollégiumról szóló 

tájékoztatót, amely tartalmazza az kollégiumi élet tárgyi feltételeit, az elhelyezés körülményeit és 

az intézmény elvárás- és normarendszerét.  

Az iskolai beíratáskor kell véglegesen nyilatkozni a szülőknek a kollégiumi elhelyezés 

elfogadásáról. A kollégiumi tanulói jogviszony a felvételt nyert tanuló beiratkozásával jön létre.  

A felvétel lényegében 4, illetve 5 évre szól, de évenkénti megújítási kötelezettséggel. Minden 

tanév utolsó tanítási napjáig nyilatkozni kell a szülőknek egy erre rendszeresített 

formanyomtatványon, hogy igényel-e a következő tanévre kollégiumi elhelyezést gyermeke 

számára. A kollégium válaszát a tanévzáró ünnepély után a bizonyítvánnyal együtt kapja meg a 

növendék.  

A kollégiumi felvétel elbírálásának szempontjai  

Arra törekszünk, hogy lehetőleg minden kilencedik osztályos diák - aki a Pécsi Református 

Kollégium Gimnáziumába beiratkozott- kollégiumi elhelyezést kapjon. A felvétel elbírálásánál a 

tanuló tanulmányi eredményét és magatartását is figyelembe vesszük. Év végi bukás esetén a 

következő évre külön kérvényben kell kérni a kollégiumi elhelyezést.  

Fegyelmi helyzetben a kollégium nevelőtestülete ítéli meg a tanuló magatartási szempontból való 

alkalmasságát, a felvételről a nevelőtestület véleményét figyelembe véve a kollégium vezetője 

dönt.  

Az elbíráláskor figyelembe vesszük a szociális rászorultságot is. Pécstől való távolság, a bejárás 

lehetőségei, a hétközi hazajárás gyakorisága, keresztyén nevelési elveinkből és a humanitás 

szempontjaiból következő tényleges rászorultság, az iskola határon túli magyarságért vállalt 

missziója. A kollégiumi felvételről a nevelőtestület véleménye alapján az intézmény vezetője 

dönt.  

9.9. Tanulói jogviszony megszűnése  

Ha a tanuló kollégiumi jogviszonya megszűnik, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével 

egyidejűleg az iskola nyilvántartásából törölni kell. A kollégiumi tagság megszűnik a tanév 

szorgalmi időszakának végén. A vizsgák illetve a felkészülés, vagy az iskolai gyakorlat idejére, a 

tanuló kérésére, egyéni elbírálás alapján van lehetőség kollégiumi elhelyezésre. A kollégiumi 

tagság megszűnik tanév közben, ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján az iskolai 



 414 

tanulói jogviszony megszűnésével, azzal egy időben, a kollégiumi tagságot megszüntető fegyelmi 

kizáró határozat jogerőre emelkedésével, annak napján, a fizetési hátralék miatti megszüntető 

határozat jogerőre emelkedésének napján, illetve ha a szülő írásban, időpont megjelölésével kéri a 

kollégiumi tagság megszüntetését.  

9.10. A kollégium helyi tanterve  

A tantárgyi helyi tanterveket az 1. számú melléklet tartalmazza. (CD melléklet) Intézményünk, a 

PRK pedagógiai programjának egy-egy példánya az intézményegységek/tagintézmények 

igazgatói irodáiban, ill. az Intézmény telephelyén található könyvtárban kerül elhelyezésre.  

Az iskolahasználók az iskola igazgatójától kérhetik a pedagógiai programba történő betekintést. 

Az érdeklődők az iskolai könyvtárban olvashatják el a dokumentumot, ill. az intézmény 

honlapjáról is lehetőség van azt letölteni. 

 


