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                                                            “Csak boldog gyermekből 

                                                                      lehet boldog felnőtt, 

                                                                      s csak ezekből lehet 

                                                                      boldog ország, boldog nemzet” 

                                                                                              /Kodály Zoltán/ 

 

 

Iskolánkról 
 
                        

Az iskola rövid története 
 

 
   A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi magyar iskolához hasonlóan - 

megtervezi jövőjét, a törvények adta kereteken belül kijelöli a maga szakmai-pedagógiai útját. 
,, Mélységes mély a múltnak kútja...” kezdi Thomas Mann a bibliai József történetét. 

Annak, aki jövőjét tudatosan tervezni kívánja, ismernie kell saját  múltját is. 

Iskolánk története is igen régi múltra tekint vissza.  

 

Maga az épület 1870-ben épült koraeklektikus stílusban Hild József tervei  alapján. 

Építését a kiegyezés és a városegyesítés idején határozták el, helyszínét pedig az épülő Ba-

zilikától  északra,  az  akkori  lipótvárosi  Templom téren - mai Szent István téren- jelölték ki. 

Ez az elemi iskola egyesítette a három emeletes  épületben - egymástól elkülönülten bár - a 

városrész fiú- és leányiskoláját, valamint a szomszédos templom plébániáját. 

Az intézmény neve ekkor: Templom-téri fiú- és leány-iskola. Az oktatás 7 fiú- és 5 leányosz-

tállyal kezdődött meg az 1870-1871  tanévben, 16 teremben, melyből az egyiket  

tornahelyiséggé alakították, egyet pedig még azévben a plébániához csatoltak, s így lett végül 

14 tantermessé az épület. 

Az első igazgatók Haselmayer Pál és Pelczer Lipót voltak. 

 

Az azóta eltelt  közel  140 esztendő alatt több alkalommal élt meg különböző változtatásokat 

az iskola. Mai működési formája - a 8 évfolyamos koedukált rendszer - 1945-től, a plébánia 

kitelepítésétől kezdődően jellemzi az intézményt. 

 

Végeztek átalakításokat  magán  az  épületen  is, melyek  közül  a  legjelentősebbek  az  1966-

68-ban, majd pedig az 1994-ben történt teljes felújítások  voltak. Ez utóbbi alkalmával épült 

egy újabb szint a meglévő három emelet fölé, s itt került kialakításra egy tágas tornaterem. 

Szintén e felújításnak köszönhető, hogy az iskolaépület  több évtized elteltével visszakapta 

eredeti   állapotához  hasonló   műemlék-jellegét, s  így  fővárosunk egyik legszebb általános 

iskolájaként büszkélkedhetünk vele.                                   
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Helyzetkép 
 

1. Iskolánk mikrokörnyezetének  jellemzői: 
 

A Szent István Általános Iskola a helyi önkormányzat által fenntartott alapoktatási feladatot 

ellátó intézmény a Belvárosban. Az iskola elhelyezkedése rendkívül jó lehetőségeket  biztosít 

tanulóink számára a művelődéshez, kulturális programokhoz. Tömegközlekedési eszközök- 

kel a főváros bármely pontjáról jól megközelíthető, s ez megmutatkozik tanulóink lakhely 

szerinti összetételének vegyes képében. Kisiskolás tanulóink szülőinél gyakran a belvárosi 

munkahelyhez való közelség szerepel a megfelelő iskola kiválasztásának egyik 

szempontjaként. Jelenleg tehát beiskolázási körzetünkön kívülről - melyben 

befogadóképességünknél kevesebb az általános iskolás korú gyermekek száma - érkeznek 

többségében az iskolánkba.                               

                       

A családok szociális helyzete is vegyes képet mutat, a társadalom különböző rétegeinek 

gyermekeit oktatjuk és neveljük, többségében azonban középfokú- ill. felsőfokú iskolai 

végzettséggel bíró szülők gyermekeit. (együttes arányuk 80% feletti) 

Fontos elvárás a szülők részéről velünk szemben az, hogy a tanulókat továbbépíthető 

tudáshoz, illetve ismeretanyaghoz juttassuk. 

Felkészültségüket, műveltségüket úgy kell megalapoznunk, hogy valamennyien 

eredményesen befejezhessék  általános  iskolai  tanulmányaikat,  s  azt képességeiknek 

megfelelő iskolatípusban folytathassák. 

A  továbbtanulás   szempontjából   fontos  alapkészségek,  képességek  kialakításán túl ez 

egyéb igényeket is jelent. Például: idegen nyelv(ek), számítástechnika, zene- és 

képzőművészet,  továbbá különféle sportágak iránti igények megnövekedése. Jogos szülői 

kívánság, hogy a gyermekek tehetségüket kibontakoztathassák, fejleszthessék iskolánkban. 

Speciális  helyzetünkből   adódóan törekednünk kell az esélyegyenlőtlenségek megszünte-

tésére, valamint az esetleges lemorzsolódások megakadályozására. 

A tanítási órákon túl széleskörű lehetőségeket kell teremtenünk a kulturált szórakozásra, 

művelődésre, sportolásra épületünkön belül és kívül, szervezett formában. 

 

 

2. Tanulóink, tanulócsoportjaink: 
 

Iskolánk  kb. 350 főnyi tanulólétszám egyidejű befogadására alkalmas.  

Hagyományos 8 évfolyamra épített rendszerben folyik az oktatás, évfolyamonként 2-2 

párhuzamos osztállyal.  

Tanulócsoportjaink összetétele minden tekintetben heterogén.   /szociális helyzet, magatartás, 

tanuláshoz való viszony, stb./ 

 

Osztályaink létszáma 18-30 fő között mozog. Jelentős létszámbeli különbségek mutatkoz- 

nak az alsó- és a felső  tagozat  osztályai  között.  

Alsó tagozaton magasabb, felső tagozaton - a 6 és 8 osztályos gimnáziumok elszívó hatása 

illetve a gyakori költözködések miatt - általában alacsonyabbak az osztálylétszámok. 

Napközis csoportjaink a mindenkori igények szerint alsó tagozaton általában osztályonként, 

felső tagozaton vegyes csoportként szerveződnek.  
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I. NEVELÉSI PROGRAM 
 

 

 

 

1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FUNKCIÓI 
 

A nevelési-oktatási intézmények funkciói a különböző társadalmi időszakokban eltérőek le-

hetnek, attól  függően, hogy  milyen  új követelményeket támasztanak velük szemben. Ezek 

megjelenhetnek  törvényekben  megfogalmazva  a  makrotársadalom szintjéről, a mikrokör- 

nyezettől  /iskolahasználók köréből/, s  természetesen  az iskolának az önmaga működésével 

kapcsolatosan támasztott saját követelményeiként, vállalásaként. Ezek ötvözete adhatja a 

funkció aktuális értelmezését, mely esetünkben a következő meghatározó elemek kiemelését 

jelenti:  

 

A közoktatási törvényben meghatározott funkciók: 

 

   - Az általános iskola biztosítsa az általános műveltséget, az alapfokú oktatást, nevelést. 

   - Tegye lehetővé a tanulók érdeklődésének és képességeinek megfelelő továbbtanulást, 

      pályaválasztást. 

 

Az Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Nemzetközi Egyezmény a Gyerme- 

      kek Jogairól című deklaráció előírásainak biztosítása: 
 

   - A személyiség teljes körű kibontakozásának segítése. /komplex személyiségfejlesztés/ 

   - Fokozott gyermekvédelmi funkció megvalósítása. 

  

Értékközvetítés:  
 

   - Értékek egyensúlyára való törekvés. 

   - Nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megismertetése. 

   - Az "én" harmóniájára való törekvés (önismeret, önművelés, önfejlesztés stb. által) 

 

A közvetlen társadalmi környezet igényei által meghatározott funkciók: 

 

   - Korszerű, konvertálható tudás biztosítása. 

   - Képességnek megfelelő továbbtanulás megalapozása. 

   - Tanórán kívüli tartalmas programok szervezése. 

                                                       

Az iskola  -  mint gyermekeket nevelő, képző, közszolgálatot ellátó intézmény  -  egyszerre 

természetesen több funkciót köteles megvalósítani. 

 

Iskolánk az alapfeladatok között a következő prioritási rendet állította fel magának:  

 1. személyiség- és képességfejlesztő funkció 

 2. ismeretközlő funkció 

 3. értékközvetítő funkció 

  4. szocializációs funkció 
Ennek megfelelően az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve felépítése szempontjából 

követelmény-központú, pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú. 
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2. PROGRAMUNK KÉSZÍTÉSÉNEK LEGFŐBB ALAPELVEI 
 

 

Az utóbbi évek hazai társadalmi-politikai-gazdasági téren bekövetkezett változásai  a közok- 

tatás területén is változásokat eredményeztek. Ezek egyik legfontosabbika  a  megosztott fe- 

lelősség elve, mely a korábbi gyakorlattól eltérően a központi  hatalom  irányítása  mellett a 

fenntartókra és az egyes intézményekre vonatkozóan is önállóságot, s ezzel  együtt  fokozott 

felelősséget határoz meg. 

Közoktatási törvényünk előírja, hogy az iskolában a nevelő-oktató munkát  pedagógiai 

program alapján kell folytatni. 

Intézményünk 1997-ben maga készítette el  pedagógiai  programját - a törvénynek 

megfelelően és a Nemzeti Alaptantervre építkezve - s 1998. szeptember 1-jétől ennek 

megfelelően működik az aktuális törvényi módosításokat  folyamatosan átvezetve rajta. 

Programunk megalkotásakor a  következő  fontos szempontokat tartottuk figyelmünk közép- 

pontjában: 

 

A program vegye figyelembe a társadalmi, települési és az adott intézmény viszonyait, to-    

  vábbá az oktatáspolitikai elvárásokat. 

 

Legyen reális és megvalósítható, amely optimális  megterhelést   biztosít a tanulóknak és a 

  pedagógusoknak egyaránt. 

 

Kidolgozásában felkészültségéhez mérten vegyen részt az iskola minden pedagógusa. 

 

 
 

3. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK, ALAPÉRTÉKEINK 

 
 

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a nemzeti értékek, a demokrácia értékei, az egyetemes 

európai értékrend hatja át. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémák megoldására, a nemzeti 

kultúra  ápolására, átörökítésére és a más kultúrák iránti nyitottság kialakítására. 

Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja, mert fontos szerepet szán a 

hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, ugyanakkor elfogadja 

más kultúrák létjogosultságát is, s igyekszik megismerni, megbecsülni azokat. 

Iskolánk pedagógusai mindennapi nevelő és oktató munkájukban elsősorban ezeket az 

alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 

 

 

A gyermekek felé megfogalmazott alapértékeink: 
 

Rend és tisztaság 

Udvarias, illemtudó viselkedés 

Munkafegyelem, tanulási fegyelem 

Magyarság, mint nemzeti örökség 

A teljesítmény és az emberi nagyság tisztelete 
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Műveltségre, informáltságra való törekvés 

Jó erkölcs 

Testi-lelki egészség, derű, vidámság 

Demokratizmus, beavatottság 

 
 

 

 

4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI 
 
 

A nevelés alapvető célja minden történelmi időszakban - így napjainkban is - egy jobb, 

tökéletesebb nemzedék kibocsátása. A nevelésnek lényege: műveltséget adni, a gyermeket 

kulturlénnyé tenni. 

A nevelés  célját  demokratikus  iskolarendszerünkben  a  következő  két  tényező határoz- 

za meg: 

   * az össz-társadalmi igények 

   * az iskola közvetlen használóinak igényei. 

 

Fő célkitűzéseink:  

 

A társadalom számára hasznos embereket neveljünk tanítványainkból. 

 

Olyan tudást adjunk át a gyermekeknek, amelyet továbbépíthetnek iskolánkból 

kikerülve. 

 

Segítsük diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag 

személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra 

képes emberré válhatnak. 

 

Iskolánkban olyan légkört szeretnénk megtartani, ahol tanulóink otthon érezhetik 

magukat. 

 

Ennek megfelelően: 

a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük szervezésébe, 

a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, ugyanakkor az     

      ismereteket próbáljuk velük minél magasabb szinten elsajátíttatni .    

diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják,  

      mit várunk el tőlük, 

minden gyermek számíthat  pedagógusaink jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában  

      és életének egyéb problémáiban egyaránt, 

az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

  * tanuló és tanuló 

  * tanuló és nevelő 

  * szülő és nevelő 

  * nevelő és nevelő között. 
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Alakuló, demokratikus társadalmunk követelményei kiszélesítik az általános iskolák alapozó 

szerepét. Ennek megfelelően olyan nevelési-oktatási gyakorlatot kívánunk megvalósítani, 

melynek  lényege az egész   személyiség - az értelem, az érzelem, a fizikum, a jellem - 

harmonikus és differenciált fejlesztése. 

 

 

Céljaink elérését a nevelés különböző területein  tervezzük megvalósítani. Ezek a következők: 

 

     Az értelmi nevelés területén: 
         - Korszerű, széleskörű, a tudományosság elvére támaszkodó műveltség közvetítése. 

         - Folyamatos készségfejlesztés. 

         - Önálló ismeretszerzés igényének kifejlesztése. 

         - A művelődés igényének és szokásának kibontakoztatása. 

         - Kreatív gondolkodásmód kialakítása. 

         - A helyes kommunikáció és kifejezőképesség kialakítása, melynek elengedhetetlen 

           feltétele az anyanyelv minél teljesebb értékű ismerete és alkalmazása. 

         - A felszínes szórakozási lehetőségek széles kínálata mellett az emberiség évezredek 

           során felhalmozott klasszikus kulturkincsének megőrzése. 

 

 

 

     Az erkölcsi nevelés területén: 
         - Alapvető erkölcsi alapfogalom-rendszer megismerése, megértése. 

         - Alapvető magatartási, társadalmi normák felismerése, elfogadása. (hasznosság fel- 

           ismertetése, tudatosítása) 

         - A megismert normák alkalmazása váljon belső igénnyé. 

         - Alakuljon ki a tanulók alkalmazkodási készsége. 

         - Fontos, hogy a család jelentőségét felismerjék. 

         - Az egyéni és  közösségi tulajdon védelmére nevelés  

 

 

     Az érzelmi, akarati nevelés területén: 
         - Az érzelmek megfelelő feldolgozásának képességét ki kell tudnunk alakítani. 

         - Tanulják meg a ,,stressz-kezelést” 

         - Legyenek képesek reális önképet kialakítani, legyen megfelelő önértékelésük, ön- 

            becsülésük. 

         - Rendelkezzenek kötelességtudattal, feladatvégzésük rendszeres, pontos és fegyel- 

           mezett legyen. 

         - Tudjanak az idővel célszerűen gazdálkodni. 

         - Legyenek szociálisan érzékenyek. 

         - Alakuljon ki bennük az egészséges versenyszellem. 

 

 

     Az esztétikai nevelés területén: 
         - Alakuljon ki belső esztétikai igényességük. 

         - Legyenek képesek a valóság alkotó és befogadó jellegű esztétikai elsajátítására. 

         - Ismerjék meg az egyes művészeti ágak értékes alkotásait, jeles művészeit. Tudják 

           tisztelni és megbecsülni az emberi alkotásokat. 

         - Művészeti alkotások segítségével fejlesszük helyes ítélőképességüket és gondolko- 

           dásmódjukat. 
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         - Legyenek képesek a természeti- és társadalmi környezetben tapasztalt hangulatok, 

           érzelmek önálló kifejezésére. (mozgás, dramatizálás, éneklés, zenélés, tánc, ábrá- 

           zolás, stb.) 

 

 

     Az egészséges életmódra nevelés terén: 
         - Ki kell fejleszteni igényüket a tiszta környezet, a helyes testápolás, az egészséges 

           életfeltételek iránt. 

         - A gyermekek számára olyan körülmények kell biztosítani, mely elősegíti optimális  

           szellemi és fizikai fejlődésüket.  

         - Fontos cél a belső lelki egyensúly, harmónia megteremtésének elősegítése, a lelki 

           egészség megőrzése iránti igény és képesség kialakítása. 

         - Fejlesszük a gyermekek testi és lelki teherbíró képességét. 

         - A káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzése napjainkban ki- 

           emelt fontosságot kell, hogy kapjon. 

         - Foglalkoznunk kell a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. Célunk e terüle-   

           ten a harmonikus családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra történő felkészí- 

           tés 

 

 

Iskolánk kiemelt célkitűzései közé tartozik még a differenciált oktatás minél magasabb  

színvonalra emelése, különösen a tehetséggondozás és a felzárkóztatás vonatkozásában. 

 

Céljaink megvalósítására mind a tanórákon, mind pedig a tanításon kívüli időben zajló is- 

kolai programok keretében törekszünk. Főbb feladatainkat a fentiekben megjelölt célok 

megvalósításához rendeltük hozzá. 

 

 

 

5. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI 
 

 

Legfontosabb pedagógiai feladatunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, 

valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és 

bővítése. 

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a 

ránk bízott gyermekekből. 

 

A megvalósítás érdekében: 

iskolánknak olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudomá-   

     nyokra, a technikára vonatkozó - ismereteket kell közölnie, melyek megalapozzák a    

     tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb  

     és tágabb  környezetükben 

 

fontosnak feladatunk, hogy diákjainkkal elsajátíttassuk az egyéni tanulás módszereit 

 

törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre nevelni  

 

szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának be- 

     csülete legyen 
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segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni és felismerni a rosszat 

 

törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és    

     helyes formáinak kialakítására 

 

szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel,  

     kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén  

     tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.  

 

 

Fontos feladatunknak tekintjük,  hogy tanulóinkban  az alábbi - általunk eszményinek 

tartott - tulajdonságokat, személyiségjegyeket kialakítsuk, megerősítsük: 

- humánus 

- erkölcsös 

- fegyelmezett 

- művelt 

- kötelességtudó  

- érdeklődő, nyitott 

- kreatív, alkotó 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a tudást, a munkát 

- képes a problémák érzékelésére és megoldására 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében 

- jó eredmények elérésére törekszik (munkában, tanulásban) 

- öntevékeny, a tanulásban aktívan részt vesz 

- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja szóban és írásban 

megfogalmazni 

- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit 

- képes tudását továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni 

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 * nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket 

 * a természet, a környezet értékeit 

 * más népek értékeit, hagyományait 

 * az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit 

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az intézményen belül és  kívül is  

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat 

- viselkedése udvarias, beszéde kultúrált 

- társaival, nevelőivel jól együttműködik 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, s ez tetteiben is megnyilvánul 

- ismeri, elfogadja az európai keresztény emberi értékrendet (szeretet, türelem, együttérzés 

stb)  

- megérti és tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket 

- képes szeretetet  adni és kapni is egyaránt 

- szereti hazáját 

- egészségesen él, szeret sportolni, mozogni 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott 

- van reális elképzelése jövőjét illetően. 

 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek minden egyes hozzánk  
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járó tanuló személyiségében kialakítani, hiszen rajtunk kívül még számos más befolyásoló 

tényező is beleszól ebbe a folyamatba. 

Nevelőink segítik ezek kialakításában tanulóinkat, és pedagógiai munkájuk arra irányul, hogy 

a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt 

személyiségjeggyel. 

 

 

 

6. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZ – 

    RENDSZERE 
 

 

Nevelési eszközökön a kitűzött nevelési célok elérése érdekében alkalmazott eljárásokat, 

mód-szereket értjük. Ezeket természetesen - minél nagyobb hatékonyságra törekedve - 

egymással kombinálva  alkalmazzuk.  

 

Alkalmazott eljárásaink, módszereink csoportosítása a nevelés folyamatában betöltött 

szerepük alapján: 

 

a/ A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: 
 - meggyőzés 

 - minta 

- példa 

 - példakép 

 - példakövetés 

 - eszménykép 

 - bírálat 

 - önbírálat 

 - beszélgetés 

 - felvilágosítás 

 - tudatosítás 

 - előadás 

 - vita 

 - beszámoló 

 - az oktatás valamennyi hagyományos módszere 

 

b/ A tevékenység megszervezésének módszerei: 
 - követelés 

 - megbízás 

 - ellenőrzés 

 - értékelés 

 - játékos módszerek 

 - gyakorlás 

 

c/ A magatartásra ható módszerek: 

 ÖSZTÖNZŐ MÓDSZEREK 

  * ígéret 

  * helyeslés 

  * bíztatás 

  * elismerés 
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  * dicséret 

         ** szóbeli dicséret  

         ** írásbeli dicséret  

* osztályozás 

  * jutalmazás 

 

 KÉNYSZERÍTŐ MÓDSZEREK 

  * felszólítás 

  * követelés 

  * parancs 

  * büntetés 

        formái: 

- szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott              

  rendreutasítás, tiltakozás, fenyegetés stb.) 

   - osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás 

   - igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás 

   - nevelőtestület elé idézés 

   - szigorú megrovás 

   - párhuzamos osztályba való áthelyezés 

   - áthelyezés másik iskolába (törvénynek megfelelő eljárást alkalmazva) 

   - kizárás az iskolából (csak tankötelezettség határán túl) 

 

 GÁTLÁST KIVÁLTÓ MÓDSZEREK (a negatív viselkedés kialakulását próbálják  

                                                                        megakadályozni) 

  * felügyelet 

  * ellenőrzés 

  * helytelenítés 

  * figyelmeztetés 

  * intés 

  * fenyegetés 

  * tilalom 

  * elmarasztalás 

 

A nevelési módszerek különböző formái, változatai, mint alkalmazott nevelési eszközök: 

1. Nyelvi (verbális) eszközök: 

beszéd, beszélgetés,  interjú 

 

2. Nem nyelvi (non verbális) eszközök: 

 arckifejezés (mimika), szemmozgás, tekintet, testközelség, térközszabályozás,      

           testhelyzet, testtartás, mozdulatok, gesztusok, egyéb kulturális jelzések  

 

3. Szociális technikák: 

- technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez 

  - fejlesztő beszélgetések 

  - fejlesztő játékok 

  - fejlesztő interjú, stb. 

 

 - szociális készségfejlesztő technikák 

  - minta- és modellnyújtás 

  - megerősítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás) 
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  - szerepjáték 

  - dramatizáló tevékenység 

 

 

7. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI  

    FELADATOK 
 

 

Iskolánk pedagógiai programja a Nemzeti Alaptantervben leírt értékekre, valamint a helyi 

sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. 

Ezért pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: 

- a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak  

átadása, elsajátíttatása 

- a környezet igényeinek és a nevelőtestület pedagógiai  hitvallásának megfelelő 

      értékátadás 

 -     valamint az ezekre épülő differenciálás. 

 

Ezek a feladatok azt a célt szolgálják, hogy tanulóink 
 - a különböző szintű adottságaikkal,  

 - az eltérő mértékű fejlődésükkel, 

 - az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 

 - egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 

 - szervezett ismeretközvetítéssel, 

 - spontán tapasztalataikkal összhangban 

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

 

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti, cselekvési motívumainak, 

képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. 

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magába,  a 

tanulók életkori  fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. 

 

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 

 - műveltségét 

 - világszemléletük, világképük formálódását 

 - társas kapcsolatát 

 - eligazodásukat saját testükön, lelki világukban 

 - tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

 

 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szem-pont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. 

 

Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: 

Az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret 

 a színes, sokoldalú 

  - iskolai életnek 

  - tanulásnak 
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  - játéknak 

  - munkának, 

 

 fejlessze 

  - a tanulók önismeretét 

  - együttműködési készségüket 

  - eddze akaratukat, 

  

 járuljon hozzá 

  - életmódjuk 

  - motívumaik 

  - szokásaik 

  - az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökerez- 

    tetéséhez. 

 

Pedagógiai programunknak alapja olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és 

iskola-használó részéről, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. 

Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy az oktatás és nevelés 

színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 

Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a szemé-

lyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

 

1. Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok (kognitív kompetencia) 

       TANULÁSI MOTÍVUMOK: 

 tanulási motívumok és tanulási módok megismertetése 

 a megismerési vágy fejlesztése (főként az érdeklődés fejlesztése) 

 a játékszeretet, a felfedezési- és az alkotásvágy fejlesztése 

 a tanulási sikervágy és tanulási kötelességtudat iránti igény kialakítása 

 az önfejlesztési igény kialakítása 

      

       KOGNITÍV KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE: 

 kognitív rutinok (műveletek) fejlesztése 

  - felismerés 

  - összehasonlítás 

  - azonosítás és besorolás 

  - belátás (összefüggés felismerés) 

  - (elemi) kombinálás 

- tapasztalati következtetés 

 

 megismerési tevékenység fejlesztése 

  - megfigyelés 

  - értékelés 

  - értelmezés 

  - bizonyítás 

 

 kognitív kommunikáció fejlesztése 

  - ábrázolás 

  - tapasztalati és értelmező nyelvtudás 

  - beszéd és beszédértés 
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  - írás és olvasás 

 

 gondolkodás fejlesztése 

  - viszonyítás 

  - általánosítás és osztályozás 

  - problémamegoldás 

 - explicit gondolkodás 

 

 tanulás 

  - a tanulási módok optimalizálása 

  - tapasztalati és értelmező tanulás 

  - önálló és szociális tanulás 

 

2. Segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok (szociális kompetencia) 

 szociális kompetencia: (globális- és egyéni értékrend kialakítása) 

  feladatok: 

- megfelelő szociális szokások, minták, attitűdök, meggyőződések,  

                                    készségek és ismeretek elsajátításának elősegítése, mely alapján  

                                    tanulóink megismerik és elsajátítják a szociális viselkedés alapvető  

                                    szabályait, megértik a szabálytudatot, a döntési szabadság és felelősség  

                                    szerepét 

 

   - olyan iskolai életrendet, légkört kell kialakítanunk és fenntartanunk, a- 

                                    mely az iskolai közösség mindennapi életében elősegíti, hogy a tanulók 

                                    folyamatosan megtapasztalhassák az egyének és csoportok kölcsönös  

                                    megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk  

                                    káros következményeit 

 

- a tényleges szociális közegek hatása mellett kiemelt szerepet kell                     

 

juttatnunk a közvetett hatásoknak, élményeknek is (élő és történelmi 

személyek, irodalmi hősök, csoportok, nemzetek kölcsönhatásainak 

megismerése 

 

 szociális szokások (hasonló helyzetekben mindig hasonló magatartást, viselkedést  

                                   váltanak ki) 

  feladat: olyan iskolai életrendet kell kialakítanunk, működtetnünk, amelyben a       

                                   tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok  

                                   átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következe-   

                                   tesen elvártak 

 

 szociális minták(mások szociális viselkedésének, magatartásának vizuális leképe- 

                                 zései) 

  feladatok:  

           - élményszerű, pozitív mintákat kell tudnunk felkínálni tanulóinknak,  

                                   elsősorban személyes példaadásunkkal, történelmi személyiségek, iro-     

                                   dalmi hősök tetteinek, magatartásának átélési lehetőségeivel 

 

           - minden pedagógiai eszközzel törekednünk kell a negatív, antiszociális  

   minták pusztító hatásának csökkentésére, fékezésére 
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 szociális készségek (olyan tanult pszichikus összetevők, amelyek sajátos célú, tar- 

                      talmú szociális viselkedés megvalósulásában működnek közre) 

  feladat: a szociális készségek sokféleségének gyarapítása 

 

szociális ismeretek (lehetővé teszik, hogy az újszerű, bonyolult helyzeteket  

                                 előzetesen gondolati szinten oldjunk meg) 

  feladat: a lehető legtöbb ismeretet cselekvésbe, példákba, esetekbe, “esettanul- 

    mányokba” ágyazottan dolgozzunk fel  

 

 szociális kommunikáció fejlesztése (két összetevője: non verbális érzelmi  

                                 kommunikáció és szóbeli szociális kommunikáció) 

  feladatok: 

- törekednünk kell arra, hogy meghatározóan pozitív érzelmi légkört     

fejlesszünk ki és tartsunk fenn az osztályokban, a tantestületben, az 

iskolában, amelyben a tanulók érzelmi karaktere, személyisége 

optimálisan fejlődhet 

 

   - a verbális eszközöket széles körben fejleszteni szükséges annak érde- 

                                    kében, hogy tanulóink képesek legyenek minél eredményesebben érvé- 

                                    nyesülni a mai bonyolult, nyitott világban, s emellett egyéniségüket, er- 

                                    kölcsi tartásukat megőrizhessék 

 

 szociális érdekérvényesítés fejlesztése (négy alapvető módja: megosztás, osztozko- 

                                    dás, elosztás és megszerzés) 

  feladatok: 

   - optimalizálni kell a pedagógusok és a tanulók közti kölcsönhatást 

 

   - tanulóinktól el kell várnunk az egymás közötti optimális szociális köl- 

     csönhatást, az arra való törekvést 

 

 segítőképesség fejlesztése (sokféle helyzetben valósulhat meg) 

  feladatok: 

   - az iskolának fel kell kínálnia a segítés sokféle lehetőségét, módját 

 

- olyan segítő légkört kell kialakítanunk és fenntartanunk, amelyben a  

segítés elvárt és elismert viselkedés, tevékenység 

 

   - pedagógusaink feladata, hogy az alkalmas mintákat a tananyagból kie- 

                                    meljék, azokat úgy osszák el az évfolyamok között, hogy a segítés min- 

                                    táival a tanulók rendszeresen szembesülhessenek 

 

 együttműködési képesség fejlesztése (közös érdekeket szolgáló viselkedés) 

  feladatok: 

   - pedagógusainknak rendszeresen élnie kell a segítő együttműködés for- 

                                    máival (együtt való cselekvés, közös feladat, közös kirándulás stb.) 

 

   - iskolánkban úgy kell szerveznünk a különböző tevékenységeket, hogy  

                                    tanulóink lehetőleg minden héten, de legalább havonta vegyenek részt  

                                    olyan tevékenységben, mely a segítő együttműködés által valósul meg 
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3. Egészséges és kulturált életmódra nevelés  
    Egészséges életmód: olyan aktivitás, amely a szervezet, a pszichikum szükségleteinek opti- 

    mális kielégítését, működését szolgálja.           

    Kultúrált életmód: a személyes szükségletek, vágyak igényes, színvonalas kielégítése. 

    Az iskola feladata: a személyes kompetencia fejlődésének segítése. 

 önkiszolgálási képességek 

  feladatok: 

   - a testi képességek kifejlesztése és folyamatos karbantartása 

   - sportolási lehetőségek megteremtése 

   - a kondicionálási és a koordinációs képességek fejlesztése, karbantartá- 

      sa táncok tanításával 

   - a kézügyesség fejlesztése különféle tevékenységek során a tanórákon  

                                     és a tanórán kívüli tevékenységek során (gyurmázás, rajzolás, szövés  

                                     stb.) 

   - a zenei befogadóképesség fejlesztése 

- a vizuális befogadóképesség fejlesztése 

- az iskolát minden részletében igényes, esztétikus közeggé kell 

tennünk,  amelyben a tanulók jól érzik magukat, ami fejleszti ízlésüket,                                           

                        igényességüket  egyaránt 

   - az önkifejezés különböző formáinak elsajátíttatása    

önvédelmi képességek 

  feladatok: 

- az egészséges életmód ismérveinek megismertetése, az alapvető     

szokások állandó gyakoroltatása 

   - az önvédelem különböző mintáinak elsajátíttatása (sérüléselhárító esé- 

                                    sek, önvédelmi fogások, balesetvédelmi szokások stb.) 

önreflexív képességek 

  feladatok: 

   - önértékelő képesség fejlesztése 

   - önmegismerő képesség fejlesztése 

- önfejlesztő képesség fejlesztés 

 

 

4. Speciális kompetenciák fejlesztése 
  feladatok: 

   - alkotóképesség fejlesztése 

   - szabályhasználat és szabályalkotás képességének fejlesztése 

   - az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása 

 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási-tanulási folyamatba 

illeszkedő tanítási óra. 

A tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók 

motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

 

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

                gyermekeket tanulásra ösztönzik, és e tanulási kedvet a tanulás végéig fenn                              

    is tartsuk 

 b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük  
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                azokat a módszereket és  szervezeti  formákat,  amelyek  a  tanulók        

                tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítja. 

 c) 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. 

 

 

5. A kulcskompetenciák fejlesztése 

 

Ezért hangsúlyt helyezünk lehetőség szerint minél több tanórán arra, hogy tanulóinkat 

tevékenykedtessük az ismeretek megszerzése során, s ne csak passzív résztvevői legyenek a 

tanóráknak. 

 

5.1 A kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. 

 

Mindegyik kulcskompetencia egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres 

élethez egy tudás alapú társadalomban.  

A kulcskompetenciák fejlesztésére, illetve a NAT-ban felsorolt kiemelt fejlesztési feladatok 

teljesítésére minden műveltségi területen tudatosan törekszünk, ezért tanterveinkben is 

konkrétan megjelöltük azokat a tananyagrészeket, amelyek ezek megvalósítására alkalmasak 

lehetnek. Az alábbiakban felsoroljuk, mely kulcskompetenciákat mely szakmai 

munkaközösségek fejlesztik saját tantárgyaik illetve tantárgyi integráció keretében. 

 

5.1.1 A kulcskompetenciák 

 

 Anyanyelvi kommunikáció 

Törekszünk a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezé-  

sének és értelmezésének elsajátíttatására (hallott és olvasott szöveg értése, 

szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználat kialakítására és 

arra, hogy ezt később az élet minden területén képes legyen a gyermek 

használni: pl. társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és 

képzésben, a munkában, a családi életben, és a szabadidős tevékenységekben. 

 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

Hasonlóképpen fejlesztendő az anyanyelvi kommunikáció terén  kiemelt 

képességekhez. Ezenkívül az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket 

is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. A 

nyelvtudásának szintjét folyamatosan fejleszteni szükséges a négy nyelvi 

dimenzió esetében (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése 

és íráskészség). Alsó tagozatban az angol nyelvet oktatjuk, felső tagozaton 
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igyekszünk a nyelvi választékot színesíteni további idegen nyelvek 

választhatóságának biztosításával. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

 Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 

alkalmazásának képessége. Igyekszünk ezzel felkészíteni a tanulókat a 

mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak 

alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az 

ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a 

matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, 

használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 

struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: testnevelés mk., idegen nyelvi mk., reál mk., 

alsós mk., napközis mk. 

 

 Természettudományos kompetencia 

E kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket 

tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ 

közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban 

magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. 

Fejlesztésé során igyekszünk kialakítani az emberi tevékenység okozta 

változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés 

formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: testnevelés mk., idegen nyelvi mk., reál mk., 

alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

 Digitális kompetencia 

E kompetenciaterület felöleli az információs társadalom technológiáinak 

magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő 

terén. Ez a következő fejlesztendő készségeken, tevékenységeken alapul: 

információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az 

interneten keresztül. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: testnevelés mk., idegen nyelvi mk., reál mk., 

alsós mk., művészeti mk. 

                                              

 A hatékony, önálló tanulás 

Kiemelten fejlesztenünk kell a tudás megszerzéséhez és megújításához, az 

élethosszig tartó tanulás paradigmájához, a műveltség igényének 

kialakulásához vezető kompetenciákat. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk.., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

  

 Szociális és állampolgári kompetencia 

Ezen kompetenciák felölelik a magatartás minden olyan formáját, amely révén 

az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, 

az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is 
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meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia fejlesztésével a tanulót 

törekszünk képessé tenni  arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról 

és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., alsós mk., napközis mk. 

 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Fontosnak tartjuk azon területek fejlesztését, amelyek a gazdaság világában 

való eligazodás és a vállalkozói szemléletmód kialakulásához szükséges 

kompetenciákat tartalmazzák. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: testnevelés mk., idegen nyelvi mk., alsós 

mk., 

napközis mk. 

 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

E terület magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, 

élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a 

tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális 

művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti 

kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 

Ezen terület fejlesztése iskolánkban évtizedes múltra tekint vissza, 

fejlesztésében eddig is komoly lépéseket tettünk, s ezt tervezzük továbbépíteni. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

 

5.1.2 A kiemelt fejlesztési feladatok 

 Énkép, önismeret 

Fontos fejlesztési feladatunk, mivel a helyes énkép kialakításával, ill az 

önismeret fejlesztésével nemcsak a tudatos és kiegyensúlyozott életvitel 

alapjait tudjuk megteremteni, hanem a társadalmi kapcsolatok, az egyén 

másokkal való együttműködésének pozitív alakulásának is megteremtjük a 

bázisát. Ennek fejlesztésére az iskolai nevelés-oktatás folyamatában végig nagy 

hangsúly kell, hogy helyeződjék, mivel ez segíti hozzá az egyént ahhoz, hogy 

felismerje saját képességeit, reálisan helyezze el önmagát a különböző 

csoportok viszonylatában.  

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

 

 Hon- és népismeret 

Törekvésünk az, hogy a tanulókat megismertessük saját hazájuk gazdag 

kulturkincseivel, néphagyományaival, mind a tárgyi, mind pedig a szellemi 

kultúra területén. Ezek megbecsülését, értékelését és továbbörökítésének 

igényét szeretnénk kialakítani bennük. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi        

mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 
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 Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető 

szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a 

kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való 

rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk 

alakításához. Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., 

idegen nyelvi mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk. 

 

 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Törekszünk ugyanakkor arra, hogy megalapozzuk az állampolgári és az aktív 

állampolgársággal kapcsolatos ismereteket. A tanulási folyamatok tervezésénél 

figyelembe vesszük, hogy az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges 

részképességek, értékorientációk, beállítódások elsajátítását döntően a tanulók 

aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve 

az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja.  

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

 Gazdasági nevelés 

Beépültek tanterveinkbe – természetesen az életkori sajátosságok 

figyelembevételével - a gazdasági ismeretek is, hogy tanulóinkat olyan 

felnőttekké neveljük, akik értik a gazdaság alapvető összefüggéseit, és a 

javaikkal képesek okosan gazdálkodni. 

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk.,  alsós mk., művészeti mk., napközis mk.         

                                         

 Környezettudatosságra nevelés 

A tanulókban kialakítjuk annak igényét, hogy közeli és távolabbi 

környezetének alakulására figyeljen, annak jelenségeit értelmezni tudja, 

negatív változásokat észlelni tudjon, és azok kiküszöbölésére megfelelelő 

lépéseket legyen képes tenni. A környezetszennyezés minden módját 

megpróbáljuk vele megismertetni és az elkerülésének lehetőségeit az adott 

környezetben közösen igyekszünk megtalálni.  

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

 A tanulás tanítása 

Tanulóinkat segítjük eljuttatni az önismeret, énkép – mint kulcskompetencia –

fejlesztésével arra a szintre, hogy reálisan fel tudja mérni saját képességeit, 

felismerje, hogy melyek azok az érdeklődési körök, melyek leginkább lekötik 

figyelmét, melyek azok a tanulási módszerek és eljárások, melyek eredménye- 

sebb ismeret elsajátításhoz, tudásszinthez juttatják.   

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

 Testi és lelki egészség 

Nevelőmunkánkban erőteljes hangsúlyt kapott, hogy az iskolának támogatást 

kell nyújtania a gyermekeknek – különösen a serdülőknek – a káros 

függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. 
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Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., reál mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Kiemelten kezeljük azon kompetenciák fejlesztését, amelyek a modern 

társadalomban történő boldoguláshoz, valamint a személyes 

önmegvalósításhoz szükséges kompetenciákat tartalmazzák. ( pl. 

kommunikáció anyanyelven és idegen nyelven, matematikai és 

természettudományos, digitális, tanulni tanulási, szociális, vállalkozói 

kompetencia, kulturális kifejezőkészség).  

Fejlesztésével foglalkozó mk-ek: humán mk., testnevelés mk., idegen nyelvi 

mk., alsós mk., művészeti mk., napközis mk. 

 

6. A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei: 

 

A Nemzeti alaptantervben részletesen kifejtésre kerültek a tanulási esélyegyenlőség 

segítésének elvei is. Ennek érvényesítéséhez az iskolának – az iskolafenntartókkal, a 

családdal, a gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve – meghatározott 

elvek szerint kell biztosítaniuk a nevelő-oktató munka feltételeit. Iskolánk nevelési szemlélete 

valóban biztosítja azt, hogy minden tanulónk egyenlő esélyekkel – természetesen 

képességeinek függvényében – tudja megszerezni azt a továbbépíthető és tovább 

hasznosítható tudást, amellyel az általános iskolából kikerülve érvényesülni tud. 

Ezt segíti elő például az egységes követelményrendszer, a tanulók értékelésénél 

teljesítményüknek nemcsak a standardhoz való viszonyítása, hanem annak vizsgálata, hogy 

önmagához képest mennyit fejlődött. 

Ha úgy ítéljük meg, hogy az adott tanuló a tanórai foglalkozásokon kívül az önállóan délutáni 

tanulással nem képes az elvárható szinten elsajátítani a tananyagot, akkor további 

lehetőségeket keresünk és alkalmazunk annak érdekében, hogy ez sikerüljön neki. 

 

A tantervekbe történt beépítés tartalmi részletei az egyes tantárgyi tantervekben találhatók. 

 

 

 

 

8. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. 

 

Mivel a közösség egyénekből áll, az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. 

Maga a közösség a fejlődés keretét biztosítja, miközben tagjai önfejlődésével a közösség is 

fejlődik, több lesz, mint tagjai egyszerű  együttese. 

 

A közösségi nevelés területei: 

 - a család 

 - az iskola 

 - az iskolán kívüli közösségek. 
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Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: 

 

 TANÓRÁK 

  - szaktárgyi órák 

  - osztályfőnöki órák 

 

 

 

 TANÓRÁN  KÍVÜLI  FOGLALKOZÁSOK 

  - napközi 

  - kirándulások, séták, tanulmányi séták 

  - szakkörök, tanfolyamok 

 

 DIÁKÖNKORMÁNYZATI  MUNKA 

 

 SZABADIDŐS  TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, 

céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak:  

 - az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához 

 - véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez 

 - a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend) 

 - a másság elfogadásához 

 - az együttérző magatartás kialakulásához 

 - a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 

Kiemelten fontos, hogy a közösségfejlesztéssel kapcsolatos kijelölt feladatainkat az iskola 

valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során, hiszen a 

pedagógusokon kívül valamennyi alkalmazottunk példát, mintát szolgáltat tanulóinknak 

 - megjelenésével 

 - viselkedésével 

 - beszédstílusával 

 - társas kapcsolatával, mely az intézményben zajlik. 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők: 

Törekednünk kell arra, hogy minden tanulónk 

- ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben     

  való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek 

 - ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk  

   nagy múltú értékeit 

- sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevé- 

              kenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeré-  

            séhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek 

 -  legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok és kultúrák iránt 

 - valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok  

   ápolásában, főként a testvériskolai kapcsolatainkat értve ez alatt 

 - váljon érzékennyé környezete állapota iránt 

 - kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, gyarapításába 



 22 

 - életmódjában a természet ismerete és tisztelete, a felelősség,  a környezeti károk  

               megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá 

 - legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni 

 - tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabato- 

    san kommunikálni 

 - ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető ténye- 

 

 

   zőit és ezek elkerülésének módjait 

 - kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulá- 

   sának megelőzéséhez 

 - tanuljon meg tanulni 

 - legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére 

 - tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 

 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az egyes tanárok az alábbi módon segítik: 

A tananyag elsajátítása 

 - segítse a tanulók kezdeményezéseit 

 - járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez 

- a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a      

  természeti és társadalmi környezettel 

 - biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának, fejlesztésé- 

   nek segítésére 

 - alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet 

 - ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, 

   késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre 

- tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak  

   megismerésére és elemi szintű értékelésére 

 - tegye lehetővé, hogy kialakuljon a tanulóban bátorító, vonzó jövőkép, amely  

              elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások  

              kialakulását és a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások erősödését 

- alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen  

  alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a       

  tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv 

 - irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és – 

kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a   

képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában 

- fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint  

  annak kritikai módon való használatának képességét 

- adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség  

  megőrzésére 

- fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész  

  magatartást 

 - megfelelő figyelmet szenteljen a szexuális kultúra, magatartás kérdéseinek, fordítson  

   figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre 

 - során kapjon átfogó képet a munka világáról 

 - során alkalmazott változatos  munkaformák   erősítsék   az   együvé  tartozás és az                     

              egymásért való felelősség érzését. 
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9. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉ- 

    SÉT  SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK 
 

 

Iskolánk komoly figyelmet szentel az iskolába érkező tanulók beilleszkedésének 

megkönnyítésére. A gyermekek közösségi életük (óvodai-iskolai) során több alkalommal 

kerülnek új környezetbe, illetve megváltozott helyzetbe. Az ezekbe való beilleszkedés nem 

könnyű feladat, segítséget nekünk, pedagógusoknak kell nyújtanunk a helyzettel való 

eredményes megbirkózáshoz. 

A magatartási és beilleszkedési problémákat amennyire csak lehet, inkább megelőznünk kell, 

melyhez a tanulók és tanulócsoportok életének fokozott figyelemmel való kísérése elengedhe-

tetlen. A már meglévő problémás eseteket pedig mielőbb kezelnünk kell, gyakran az iskola 

pedagógusain kívül külső nevelési szakemberek speciális hozzáértését is kérve, felhasználva. 

 

A magatartási nehézségek enyhítésére a következő tevékenységeket végezzük az iskolában: 

 - szoros kapcsolatot tartunk fenn a nevelési tanácsadóval és a gyermekjóléti  

               szolgálattal 

 - a magatartási problémás eseteket lehetőség szerint igyekszünk megosztani az évfo- 

   lyam két osztálya között (elkerüljük az ún. "jó"  és  "rossz"  osztályok kialakulását) 

 - fejlesztő foglalkozásokat szervezünk az érintett tanulóknak, ahol többek között a fi- 

   gyelem összpontosítás, figyelemkoncentráció, szabálytudat kialakítása, önálló  

  feladatvégzés, kommunikációs gyakorlatok stb. kerül a középpontba 

 - egyéni képességekhez igazodó, azt figyelembevevő tanórai tanulást igyekszünk szer- 

   vezni 

 - felzárkóztató órákat, korrepetálásokat szervezünk 

 - napközi otthoni ellátást biztosítunk, ahol a társas kapcsolatok építésére és a személyi- 

              ségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk 

 - szükség esetén családlátogatásokat végzünk 

 - a szülők és a családok nevelési gondjainak segítésére, tanácsadásra törekszünk 

 - szükség esetén pszichológiai segítséget kérünk és folyamatos kezelést javaslunk. 

 

 

 

10. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ  

      TEVÉKENYSÉGEK  
 

 

Iskolánk magáénak vallja azt a pedagógiai nézetet, mely szerint minden gyermek tehetséges 

valamilyen tevékenységben, s ezt nekünk, pedagógusoknak kell észre vennünk. 

Ha észrevettük, akkor pedig e tevékenység(ek)ben meg kell erősítenünk a gyermeket, és 

fejleszteni azon képességeit, hogy tehetségét kibontakoztathassa. 

 

E kibontakozást segíti elő az alábbi tevékenységek rendszere: 

 

 a választható tanórákon, foglalkozásokon való részvétel lehetősége 

 a tehetséggondozó foglalkozások 

 középiskolai előkészítő foglalkozások 

 iskolai sportköri és egyéb sportfoglalkozásokon való részvétel 

 szakkörök, tanfolyamok 
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 művészeti oktatás folytatása az alsó tagozaton, melynek elemei: 

  - rajz, képzőművészet, kézművesség 

  - bábozás 

  - drámapedagógia 

  - néptánc, néprajz 

                        - mozgásművészet, balett, társastánc, történelmi táncok 

  - színjátszás 

  - emeltszintű ének-egyházzene 

 versenyek, vetélkedők, tantárgyi hetek, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális  

                 stb.) 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások stb.) 

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

                  és csoportos használata 

 pályázatok meghirdetése, más intézmények által kiírt pályázatokon való részvétel 

 iskolai “Ki mit tud?” évenkénti megrendezése 

 iskolai,kerületi és országos rendezvényeken, ünnepélyeken való szereplési  

                  lehetőség 

 az egyházzenei képzésben részt vevők számára a Szent István Bazilikában való  

       rendszeres fellépés lehetőségének biztosítása 

 a továbbtanulás segítése. 

 

 

 

11. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 

      FELADATOK 
 

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három fő területre terjed ki: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 

 

Alapvető feladatunk a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

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

 - meg kell keresni a problémák okait 

 - segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához. 

 

A nevelők és tanulók személyes kapcsolatainak, a családok megismerésének egyik fő célja a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. 

Minden pedagógusunk közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős működik. Alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkáját. 

 

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak 

 - családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

 - a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot 
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 - együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal 

 - a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás  

              megállapítását kezdeményezi 

 - tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik  

a kerületi 

 - nevelési tanácsadóval 

 - gyermekjóléti szolgálattal 

 - polgármesteri hivatallal 

 - iskolaorvossal, védőnővel 

 - továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal,  

              alapítványokkal. 

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások 

 tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, tanfolyamok 

 az indulási hátrányok csökkentése 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 a pályaválasztás segítése 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek) 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 családi életre történő nevelés 

 a napközis foglalkozások 

 az iskolai étkeztetési lehetőségek 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szünidei   

                 programok, stb.) 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás) 

 a szülőkkel való együttműködés 

 tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

A gyermekvédelmi felelősök és az iskola vezetősége folyamatosan figyelemmel kíséri azokat 

a pályázati lehetőségeket, melyek a hátrányos helyzetű, ám jól tanuló gyermekek számára 

például ösztöndíj megszerzését lehetővé teszik, kedvezményes üdültetést vagy egyéb anyagi 

jellegű segítségnyújtást tesznek lehetővé. 

                                                                     

A családtól valamilyen oknál fogva kevesebb figyelmet kapó gyermekek fokozottabban ki 

vannak téve káros befolyásolás lehetőségének, mely főként a csavargásra, deviáns 

viselkedésre inspiráló gyerekcsoportok, ún. "bandák" részéről irányul feléjük. Gyermekeinket 

tehát nekünk kell elsősorban tudnunk megfelelőképpen lekötnünk ahhoz, hogy ne 

unatkozzanak szabadidejükben, ne csábítsa őket rossz irányba iskolán kívüli negatív 

csoportosulás. 

 

Pedagógiai eszköztárunkból nem hiányozhat az iskolai élet vonzóvá tétele, amelyet a 

tevékenységek kiszélesítésével érhetünk el. 

Komoly problémák megelőzését jelentheti, ha gyermekeink szívesen maradnak inkább az 

iskolai programokon szabadidejükben, minthogy felügyelet nélkül töltsék délutánjaikat. 
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Az történelmi egyházak részéről gyermekeknek szervezett programok nyilvánossá tételére is 

lehetőséget biztosítunk, hiszen ők is partnereink abban, hogy gyermekeinket a szabadidő 

értelmes, testet-lelket gyarapító formában való eltöltésének irányába motiváljuk.  

 

 

 

12. TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK  

      FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE 

 
 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók esetében döntő fontossága van a korai felismerésnek. 

Ezért fejlesztő pedagógusunk már az iskolába kerülés első heteiben  megfigyeléseket folytat 

az 1. osztályokban. Az osztálytanítókkal együtt kiszűrik azokat az eseteket, ahol 

megtapasztalható: 

 - az iskolaérettség kritériumainak való meg nem felelés 

  - a kommunikációs készségek alacsony szintje 

  - az életkor szerint elvárható időtartamú figyelemösszpontosítás hiánya 

  - koncentrációs problémák 

  - emlékezeti zavarok  

  - mozgáskoordinációs zavarok 

  - összefüggések felismerésének hiánya 

  - azonosságok-különbségek felismerése 

  - az elvárható számfogalom hiánya, zavara 

  - színfelismerési problémák 

  - térbeli tájékozódási problémák  

 - helytelen ceruzafogás 

 - finommotoros mozgás zavarai 

 - túlzott mozgékonyság (hiperaktivitás) 

 - tanórai felszerelések hiánya 

 - gondozatlanság, családi figyelem és segítség vélhető hiánya stb. 

 

Felsőbb évfolyamainkon az osztálytanítók/szaktanárok jelzik azokat a problémákat, melyek 

megszűntetésében a fejlesztő pedagógus segítségét, közreműködését kérik. 

 

Fejlesztő pedagógusunk - saját tapasztalatai és a kollégák javaslatai, kérései alapján - féléves 

fejlesztési tervet készít, melyben minden fejlesztésre szoruló gyermek problémájának kezelési 

terve megjelenik, s a fejlesztés végére várható szintet is megtervezi. 

 

A fejlesztő tevékenység lehet 

 - egyéni 

 - kiscsoportos (1-4 fő) 

 - nagyobb csoportra (osztályra) szabott. 

 

Tanulóinkban az iskolába kerülés kezdeteitől igyekszünk helyes tanulási szokásokat 

kialakítani. 

Ebben komoly segítséget nyújtanak számukra osztályfőnökeik és  napközis  nevelőik. 

 

A tanulók betegség vagy egyéb ok miatt történő hiányzása esetén a szaktanár egyénre szóló 

segítséget nyújt a tananyagban történt lemaradás mielőbbi pótlására. 
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A felzárkóztatás segítségének egyéb alkalmazott formái: 

 - egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 - korrepetálások, differenciált foglalkoztatások szervezése 

 - egyéni foglalkozások, felkészítések 

 - napközi vagy tanulószoba biztosítása 

 - bontott csoportos oktatási forma alkalmazása 

 - nívócsoportos oktatási forma alkalmazása 

- felzárkóztató foglalkozások 

- tanulópárok kialakítása 

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

              vagy csoportos használata 

- kulturális tevékenységet folytató intézmények rendszeres látogatása (főként   

  csoportos formában) 

 - a továbbtanulás irányítása, segítése, stb. 

 

 

 

13. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉ- 

       KENYSÉGEK 
 

 

Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű - de különösen a szociális hátrányban lévő –  

tanulót képességeinek kibontakoztatásában. 

 

Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a 

helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a 

lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 

A szakaszos konkrét tervezést évente meg kell ismételni az elkészített adatlapok alapján. 

A hátrányos helyzet fogalmát a hatályos törvény által meghatározottak szerint értelmezzük.  

 

A program célja: 

 

Segíteni azon tanulók  

 - beilleszkedését az iskolai környezetbe, 

 - ismeretelsajátítását, 

 - egyéni ütemű fejlődését, 

akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek. 

 

 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a tehetséggondozó, a felzárkóztató és az egyéni foglalkozások; 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 a diákétkeztetés; 

 a felzárkóztató és az egyéni foglalkozások;  
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 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. 

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

csoportos használata; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

 a családlátogatások; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése; 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

 a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; 

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

 

 

Az iskola nevelői részéről a felsorolt kategóriákba tartózó gyermekekre való fokozott 

odafigyelés, részükre a segítségnyújtás  természetes kell, hogy legyen.  

 

Céljaink ismeretében előre meg tudjuk tervezni a következő tanévre várható feladatokat: 

A program távlati ütemterve: 

(éves program) 

 

  időpont     feladat                    felelős 

 
 1. március-április    a hátrányos helyzetű tanulók felmérése, regisztrálása    gyermekvéd. f. 

                               a hátrány meghatározás (egységes adatlapon)                  oszt. f-k 

 

 2. május                 a tevékenységi formák megtervezése a következő         gyermekvéd. f. 

                               tanévre 

 

 3. szeptember         a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenysé-   gyermekvéd. f. 

                               gek ütemtervének elkészítése                                         szabadidő f.,of-k 

 

 4. október-június    tevékenységi formák megvalósítása ütemterv szerint    fejl.p., gyv.f, napk-     

                                                                                                                                ek, sz.id.szerv., of-k 
 

 5. május                 eredmények számbavétele, fejlesztési tevékenységek    gyermekvéd. f. 

                               megtervezése a következő tanévre 

 

 

 

 

 

14. A SZÜLŐ, TANULÓ ÉS PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 

      FORMÁI 
 

 

Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói ér-

deklődésre épít és mindig figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki 
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személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus 

közösség koordinált aktív együttműködése. 

 

Ezen együttműködés  

- alapja: a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség 

 

 - megvalósulási formái:  

  - kölcsönös támogatás 

  - koordinált pedagógiai tevékenység 

 

 - feltétele:  

  - a kölcsönös bizalom és tájékoztatás 

  - őszinteség 

 

 

 - eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő 

           gyermeki személyiség. 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 

· az iskola igazgatója legalább évente egyszer a szülői választmány ülésén vagy az 

iskolai szintű szülői értekezleten, 

 

· az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

A szülői értekezletek az érintkezés egyik legfontosabb lehetőségét jelentik. Feladatuk: 

· a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása 

· a szülők tájékoztatása 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

- az országos és a helyi közoktatáspolitika alakulásáról, változásairól 

- a helyi tanterv követelményeiről 

- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 

- a gyermek osztályzatának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 

- az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról 

      -    a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása     

                      az iskola igazgatósága felé. 

 

 

Az együttműködés formáit az előzetesen már vázolt pedagógiai feladatokra építettük, és az 

alábbi két témakör köré rendeztük: 

 

1. A szülők részéről: a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk 

el: 

 - az iskola alapértékeinek elfogadását 

 - együttműködő magatartást 

 - őszinte véleménynyilvánítást 

 - következetes nevelést 
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 - a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését 

 - nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását 

 - érdeklődő-segítő hozzáállást 

 - szülőknek, családoknak szóló rendezvényeink iránti érdeklődést 

 - iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való segítségnyújtást (lehető- 

   ségekhez mérten, előre történő egyeztetés alapján) 

 - szépítő-, javító-, alkotómunka az iskola berendezési tárgyain (lehetőségektől 

              függően)  

 

 

Iskolánk szeretne olyan segítségnyújtási formákkal szolgálni a szülőknek, melyek a tanulók 

helyes neveléséhez vezetnek illetve azt eredményezik. 

 

2. Iskolánk (pedagógus) - a gyermek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási 

formákat 

    kínálja: 

 - nyílt napok, nyílt órák (félévente) 

 - rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról 

 - változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes  

              viselkedési módokat, és érdeklődésének kielégítése megtörténhet 

 - osztály szülői értekezletek (félévente előre tervezett, vagy szükség esetén rendkívüli 

   értekezlet formájában) 

 - évfolyami szülői értekezletek (igazgató vagy helyettesei tartják) 

 - fogadóórák (havonta) 

 - pályaválasztási tanácsadás (egyénileg és osztálykeretben) 

 - családlátogatások 

 - közös kirándulások, ünnepségek stb. 

 - levelezés, ellenőrző, telefon 

 - egyéni konzultáció  

 

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. 

 

 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 
 - osztály-család közös hétvége túrázással együtt 

- szülői munkahelyeken üzemlátogatás 

- közös zenélések, zenei programok szervezése, szülők kórusa 

- családi játékos/sport vetélkedők 

- kiállítások, bemutatók szervezése tanulók és szülők munkáiból 

 - előadások szervezése 

  - logopédus 

  - nevelési tanácsadó 

  - pszichológus 

  - egészségügyi szakember (orvos, védőnő meghívásával) 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. 
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15. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI 

 

 

Intézményünkben a képzés megfelel a vonatkozó törvények és rendeletek szerinti 8 

évfolyamos általános iskolai képzésnek. 

A normál általános iskolai oktatást – a fenntartó önkormányzat engedélyével - az alábbi 

képzési formákkal bővítettük:   

- angol-magyar két tanítási nyelvű osztályok (1-8. évfolyamokon) 

- komplex művészeti képzést folytató osztályok (1-8. évfolyamokon) 

 

15.1 Speciális, emelt szintű, és emelt óraszámban megvalósított képzési 

formáink 

 

 

 Komplex művészeti nevelés-oktatás emelt szintű katedrális énekes iskolai- és 

mozgásművészeti programmal 

Megjelenik: a kötelező és a szabadon választható órakeretben 
 

 

Jellemzői: 

- Működésének időtartama: 

  1-8. osztály 

 

 

- Működésének célja: 
 

Ezen belül meghatározó az emelt szintű ének-egyházzenei oktatás – hangszeres 

zenetanulással egybekötve - valamint a mozgásművészet, a néptánc, a balett, a társastánc, a 

történelmi táncok, a vizuális kultúra, a bábozás, és a kézművesség. 

  

Az egyházzenei képzés keretében tanulóink a közismereti tárgyak tanulása mellett emelt 

szintű tananyaggal és emelt óraszámban foglalkoznak az éneklés művészetével, a zene 

tudományával, megtartva a kodályi ének-zene tagozat értékeit, ugyanakkor koncentrálva az 

európai műzene tekintélyes részét kitevő egyházzenére. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tanulók nevelésében az egyéni és közösségi élményeken 

keresztül szerzett ismereteken kívül fontos szerep jut a szolfézs és hangszertudás alkal-

mazásának, és annak, hogy a tanulók az egyházi szertartásokon való részvétellel közvetlen 

közelből ismerhessék   meg a katolikus    egyház zenei   praxisát és repertoárját a kezdetektől 

napjainkig. 

 

 

- A belépés lehetséges időpontja: 
     - 1-3. évfolyam 

     - kivételes   esetben,    pl.  megfelelő  ének-zenei  előképzettség  esetén  felsőbb    évfo- 

       lyamon is lehetséges 

                                                                   

- A belépés speciális feltétele: 
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    - ének-zenei meghallgatáson való részvétel 

    - szülői kötelezettségvállalás a képzés speciális elvárásaira vonatkozóan, melyek az in- 

      tézmény helyi tantervének ide vonatkozó részében megfogalmazásra kerültek 

 

 

 Angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás 

Megjelenik: a kötelező és a szabadon tervezhető órakeretben 

 

Jellemzői: 

- Működésének időtartama: 
   1-8. osztály 

 

- Működésének célja: 

   A két tanítási nyelvű oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és idegen 

nyelven – iskolánkban angolul - folyik. A mindennapi nyelvoktatás mellett néhány tantárgyat 

már 1. osztálytól kezdve angol nyelven tanulnak a gyerekek.  

Az angol nyelvtudást és az anyanyelvnyelvi tudást egyidejűleg és a lehető legintenzívebben 

fejlesztjük. Célunk, hogy tanulóink későbbi tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen 

nyelven folytathassák.  
A két tanítási nyelvű oktatásban az idegennyelv-tanulás a természetes nyelvelsajátításhoz 

közelít, amit anyanyelvi angol tanár alkalmazásával is elősegítünk. Ezáltal elérhető, hogy az 

anyanyelv-tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett tanulóink magas szintű 

idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük 

kibontakozhasson,  gondolataikat szóban és írásban egyaránt jól kifejezhessék. 

 

- A belépés időpontja:  

   - 1. osztály 

   - kivételes   esetben,    pl.  megfelelő  angol nyelvi előképzettség  esetén  felsőbb    évfo- 

      lyamon is lehetséges 

  

- A belépés speciális feltétele: 
   - érdeklődés az idegen nyelv tanulása iránt 

   - képességszint mérése alapján, de előnyt élveznek az iskola körzetébe tartozó és az V.    

      kerületi lakhelyű diákok. 

 

Angol nyelven tanítandó tantárgyak: 

Az idegen nyelven tanított tantárgyak megválasztása az iskola jogköre. 

Kívánatos elsősorban készségtárgyakat választani az általános iskola első három évfolyamán, 

a későbbi évfolyamokon közismereti tárgyakat is. 

Az angol nyelven tanított tantárgyak megválasztásánál az alábbi szempontokat vettük 

figyelembe: 

 játékos tevékenységgel igazodjon az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaihoz 

 biztosított legyen az angol nyelven és az anyanyelven tanított ismeretek összhangja 

 a továbbtanuláshoz szükséges elméleti ismereteket a tanulók továbbra is 

anyanyelvükön tanulják. 

 

 

ÉVFOLYAM ANGOLUL TANÍTANDÓ TANTÁRGYAK KÖRE      

1-3.  rajz, testnevelés, technika  

4-8. rajz, testnevelés, ének-zene, természetismeret, országismeret, informatika 
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A felsorolt tantárgyak köréből minden tanévben hármat választunk az adott évfolyam 

számára. 

 

A korai két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek megvalósítása intézményünkben: 

Intézményünk megfelel a korai két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek. 

2008. szeptember 1-től a művelődési és közoktatási miniszter 26/1997. /VII.10/ MKM 

rendelete alapján angol-magyar két tanítási nyelvű általános iskolaként működünk. 

A program keretében egyik 1. osztályunkban minden évben felmenő rendszerű angol – 

magyar két tanítási nyelvű oktatás folyik, így az idegen nyelvet 1. osztálytól kezdve emelt 

óraszámban - heti 5 órában bontott csoportban – tanítjuk. Ezzel egyidejűleg bevezetjük több 

tantárgy idegen nyelven történő tanítását.  

A nálunk folyó két tanítási nyelvű iskolai oktatás a célnyelvi előkészítést nem igénylő forma - 

a nyolcadik évfolyamig szervezett - korai két tanítási nyelvű oktatás. 

Intézményünkben a két tanítási nyelvű oktatás az általános iskola első évfolyamán kezdődik 

és a képzési ciklus végéig tart. Itt a tanítás egyidejűleg két nyelven: magyarul és angolul 

folyik. 

A célnyelvi és célnyelvű oktatás egyidejűleg kezdődik. 

A célnyelvi heti öt óra mellett lehetővé tesszük 3 tantárgy célnyelven való tanulását. A 

célnyelvi és a célnyelvű órák száma – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - a tanuló 

kötelező tanórájának 35%-50%-a közé esik. 

A célnyelvi órák és célnyelvű órák belső arányát a tanulók életkori sajátosságainak, tudásának 

figyelembe vételével, az iskolai pedagógiai program lehetőségei szerint változtatjuk – szükség 

szerint átcsoportosítjuk - a különböző évfolyamok között. 

Az idegen nyelv oktatásának formáját évente az iskolánkba felvett tanulók célnyelvi tudása,  

tudásszintje kezdő vagy haladó (külföldről, ill. nemzetiségi óvodából érkező gyermekek) 

csoportba történő besorolása - határozza meg. 

A rendelet 2. §-a meghatározza, hogy a két tanítási nyelvű iskolai oktatásban  pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak között szükséges legalább egy olyan pedagógus, akinek a 

célnyelv az anyanyelve. 

Ezt angol anyanyelvi tanár alkalmazásával valósítjuk meg az intézményben, akit óraadóként 

alkalmazzuk mindaddig, amíg óraszáma legalább a 0,5 fő státust eléri. 

Az angol anyanyelvi tanár alkalmazásán  kívül a további személyi feltételek is adottak 

iskolánkban, mind a célnyelvi, mind a célnyelvű oktatáshoz. Tantestületünk tagjai közül 

tanítók és tanárok is rendelkeznek szaktárgyi és megfelelő nyelvi végzettséggel, továbbá a 

támogatott pedagógus továbbképzések között is elsőbbséget élveznek az angol nyelvi 

tanulmányok. 





 Számítástechnikai képzés emelt óraszámban   

Megjelenik: szabadon választható órakeretben 

 

Jellemzői: 

- Működésének időtartama: 

  5-8. osztály 

 

- Működésének célja: 
A mai kor kihívásainak és igényeinek megfelelő, több szakterületen elsősorban eszköztudás- 

ként felhasználható ismereteket szeretnénk elsajátíttatni azokkal a reál érdeklődési körű 

tanulóinkkal, akik kedvet és kitartást éreznek magukban ahhoz, hogy a számítástechni- 
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kával, mint tudománnyal mélyebben, s jelentősebb időt erre szánva megismerkedjenek. 

 

- A belépés időpontja: 

    - 5. évfolyam 

    - kivételes esetben, pl. megfelelő számítástechnikai előképzettség esetén felsőbb  évfo- 

      lyamon is lehetséges 

 

- A belépés speciális feltétele: 
    - túljelentkezés esetén matematikából a 4. osztályos tudásszint mérésére szolgáló dolgozat      

      eredményes megírása     

      /ez alól mentesülnek iskolánk 4. osztályosai közül azok a tanulók, akik félévkor jó ta-  

      nulmányi eredményt érnek el, s ezt a szintet az osztályfőnök megítélése és 2. félévi osz-    

      tályzatai alapján a II. félévben is tartja/ 

 

    - iskolánk 4. osztályos tanulóinál - attól kezdve, hogy az informatikát 4. osztálytól 

      tantárgyként tanítjuk – az informatikából elért jó tanulmányi eredmény, és a tantárgy iránti  

      érdeklődés figyelembevétele 

 

 

 

 

 Második idegen nyelv oktatása   

Megjelenik: szabadon választható órakeretben 

 

Jellemzői: 

- Működésének időtartama: 

  5-8. osztály 

 

- Működésének célja: 
Azoknak a tanulóknak, akiknek képességei és szorgalma, teherbírása lehetővé teszi, további 

lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy idegen nyelvet kezdjen tanulni. 

A második idegen nyelvként választható nyelvek köre: 

 - német 

 - francia 

 - latin 

 

- A belépés időpontja: 

   5. osztály 

 

- A belépés speciális feltétele: 
   érdeklődés a választott nyelv iránt 

 

Az 5. osztályba lépő tanulók az addigi speciális képzés mellett egy további képzést 

választhatnak: vagy az emelt óraszámban történő számítástechnikai, vagy a második idegen 

nyelv tanulásának lehetőségét. 
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16. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 
 

 

Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások. Az iskolában a nevelési és 

oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: 

 

 

a) Napközi otthon, tanulószoba 

A közoktatási torvény előírásainak megfelelően - ha a szülők igénylik - az iskolában tanítási 

napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon 

tanuló-szoba és/vagy napközi működik. 

 

A tanítási szünetekben a munkanapokon összevont napközis csoport működik, ha ezt a szülők 

legalább 8 gyermek számára igénylik. 

 

b) Diákétkeztetés 

A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülhetnek. (lehetséges 1 

vagy 2x-i étkezés is számukra) 

A napközibe nem járó tanulók számára - igény esetén - ebédet (menzát) biztosít az intézmény. 

Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat postai úton kell befizetni. 

 

 

c) Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diák önkormányzati vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 

 

d) Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési 

órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

 

e) Szakkörök, tanfolyamok 

A különféle szakkörök, tanfolyamok működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja.  

A szakkörök és tanfolyamok jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, idegen 

nyelv tanulását szolgálóak, egyéb szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös 

érdeklődési kör, hobbi alapján is. 

Az egyes szakkörök és tanfolyamok indításáról - a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembevételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

Szakkör vezetését - felkérés esetén - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 
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f) Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetsége-sebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

 

g) Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő munka elősegítése céljából az 

osztályok számára évente minimálisan egy alkalommal 1, maximum 2 napos tanulmányi 

kirándulást szerveznek az éves munkatervben meghatározott időpontban. 

A tanulmányi kiránduláson való részvétel kötelező. A magatartási miatt iskolában maradó 

tanulók számára kötelező tanórai foglalkozásokat szervezünk. 

 

 

h) Erdei iskola 

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain  

kívül szervezett, több napon keresztül (maximum 1 hétig) tartó erdei iskolai foglalkozások, 

melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. 

Más helységben történő erdei iskolai szervezésére a fenntartó által évente meghatározott 

anyagi lehetőségektől függően minimálisan egy-egy évfolyam osztályai (6.évf.) számára 

kerülhet sor. 

Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel lehetősége a tanuló magatartásának 

függgvénye. Az itthon maradó tanulók számára az iskolai órák látogatása kötelező, mivel az 

ott elsajátított tananyag megtanulása részét képezi az éves követelményrendszer 

teljesítésének. 

 

 

i) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését  szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. 

Az ezen foglalkozásokon való részvétel kötelező. 

 

 

j) Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és  

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncház és egyéb táncos rendezvények stb.). A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

 

 

k) Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

A könyvtárban csoportos foglalkozásokat - művelődéssel kapcsolatos témákban - is 

szervezünk tanulóinknak. 
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Kutatómunkára ösztönözve iskolai könyvtárosunk rendszeresen vetélkedőket, pályázatokat 

hirdet számukra. 

 

 

l) Hit- és vallásoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett történelmi egyházak hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek a tanulóknak. A hit- és vallásoktatáson való részvétel önkéntes. 

 

 

m) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép, tanterem, aula stb.) a 

tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

 

 

17. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

 
 

Helyzetelemzés: 
 

 

 Iskolánk a belváros közepén  egy 130 éves patinás épületben működik 

a központi fekvés hátrányokkal is jár, épületünk nem rendelkezik iskolaudvarral, gyerekek 

szabadtéri játékát biztosító területtel. 

Tanítványaink életkori sajátosságaihoz igazodó mozgásigény kielégítése így meglehetősen 

bonyolult, sok odafigyelést, és tervezőmunkát igényel. 

A program bevezetését a program tervezésével, készítésével és lebonyolításával megbízott 

team végzi. 

Munkájukat az alábbi szempontok szerint tervezik és végzik el: 

 

- elvárások, jogszabályok tanulmányozása, ismertetése 

- alaphelyzet felmérése, analizálása (SWOT, önértékelés) 

- kérdőíves módszer tanárok, diákok, szülők körében 

- a helyzetfelmérés elemzése, tapasztalatok összegzése    

- statisztikai összefüggések elemzése (brain storming) és     

                              széleskörű ismertetése 

- feladatok meghatározása egyéni, csoport és osztály szintre         

                              lebontva 

- feladatok priorizálása: ütemterv, cselekvési terv készítése 

- a megvalósítás mérése, ellenőrzése a korábban említett                        

                              szinteken 

- folyamatos belső értékelés, elemzés egyének szintjén pl.  

                              egészségi állapot fittségi tesztek útján történő mérése 

              Szemléletváltozás regisztrálása (halszálka diagramm) interjúk készítése    

              osztály szinten.  

                  Kérdőíves vizsgálódás iskolai szinten. 

                        A program teljes, átfogó értékelése, szükséges változások,  

                        módosítások tervezése, végrehajtása meghatározott      

                        ciklusonként. 
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1. Egészségnevelés 
 

1.1. Alapelvek 

 

Mi az egészség? 

 

Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív 

fogalom, amely társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki 

képességeket hangsúlyozza. 
Az egészségnek ezek a meghatározásai rendkívül ambiciózusak, és mindenképpen egy kívánatos 

folyamatot határoznak meg, melyben a társadalom egészére vonatkozóan rövid és hosszú távon 

feladatok hárulnak mindannyiunkra. 

 

Mi az egészségfejlesztés? 

 

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, 

tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a 

mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, 

módszereit. 

 

 

Egészségnevelés 

 

Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan 

létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos 

ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők 

egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és 

cselekvésorientált tevékenység. 

 

 

1.2. 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 valósítani vágyait, hogy 

megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészséget 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 

egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat 

kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed. 

 

 

1.3. A megvalósulás feltételei 

 

Személyi feltételek 
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- egészségnevelő munkacsoport megalakítása; 

- felelősök megválasztása; 

- tantestület bevonása a feladatok meghatározásában; 

- segítő kapcsolatok kiépítése. 

 

Tárgyi feltételek 

- szükséges források meghatározása, biztosítása; 

- eszközök beszerzése. 

 

Megvalósítás feltételei 

- konkrét, reális célok megfogalmazása az életkori sajátosságok és az     

                      adott lehetőségek figyelembe vételével; 

- feladatok, módszertani elemek rögzítése; 

- határidők kijelölése; 

- szakirányú továbbképzéseken való részvétel. 

 

 

 

2. Az egészségnevelés színterei iskolánkban 
 

2.1. Tanórai foglalkozások 

           Szaktárgyi órák témafeldolgozása 

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Ezekre a 

tanórák megtervezése során külön figyelmet kell fordítani, s a tanmenetben 

megjeleníteni.  

Az osztályfőnöki órák különösen alkalmasak konkrét témakörök 

feldolgozására, prevenciós programok (katasztrófavédelmi prevenciós 

program, drogprevenciós program, D.A.D.A. program, Nutrikid táplálkozási 

program, SOTE fogászati prevenciós program, Johnson & Johnson női 

higiéniás oktatóprogram ) foglalkozásainak megtartására, előadások (szexuális 

felvilágosítás /gyermekorvos, védőnő/, drogprevenció /Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársa/) meghallgatására.  

 

2.2. Tanórán kívüli foglalkozások 

 

- Napközis foglalkozások 

A napközis foglalkozások kitűnően egészíthetik ki a tanórai programokat, 

illetve a konkrét esetfeldolgozásokat. A napközi kiváló helye a játékoknak, 

játékos gyakorlatoknak is. 

  

- Délutáni szabadidős foglalkozások 

Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek 

(tisztasági verseny, közlekedési verseny, közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési verseny, katasztrófavédelmi verseny, rajzverseny), házi 

pályázatok, intézménylátogatások, egyéb játékos programok, 

csoportfoglalkozások. 

  

- Hétvégi iskolai programok 

Sportrendezvények, kulturális programok. 
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- Kirándulások, túrák, erdei iskolák, táborok (sítáborok Szlovákiában, nyári 

napközis tábor, nyári tábor Balatonszepezden, tűzoltótábor a lengyel 

testvériskolában), sportprogramok. 

 

2.3. Iskolai programok 

 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munka hatékonyságát elősegítik a diákokkal és a 

szülőkkel, az iskolához szorosan kapcsolódó más szakemberekkel megtervezett, 

egyeztetett iskolai programok (Egészségnap, Kihívás Napja, közös programok 

fogyatékos gyermekekkel). Ezek feladatai, tevékenységei olyan fontos területeket 

érintenek, mint  

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése; 

- az egészséges táplálkozás; 

- a mindennapi testmozgás; 

- a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer használat megelőzése; 

- a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja; 

- az iskolán belüli bántalmazás megelőzése; 

- a szexuális nevelés. 

 

 

2.4. Iskolán kívüli rendezvények 

 

- Kortárssegítő képzés 

Az iskolai és az iskolán kívüli programok határesete, mert az iskola tanulóit 

vonja be a kortársképzésbe, de a legtöbb helyen a felkészítés színtere nem az 

iskola, hanem a képző intézmény (felkészítő foglalkozások a 

katasztrófavédelmi versenyre: V. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség – 

Tűzőrség - Vöröskereszt). 

 

- Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz  

Az egészségnevelés mellett a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését is 

elősegítik (V. kerületi iskolák, Aranytíz Ifjúsági Centrum, állatkert, múzeumok 

programjai). 

 

 

2.5. Tájékoztató fórumok 

 

- Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató 

Lehet osztály- vagy iskolaszintű, ezt külső előadó színesítheti, pl. orvos, 

védőnő, pszichológus, rendőrség bűnmegelőzési osztályának szakembere. 

- Szakmai tanácskozások, tréningek 

Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja, de a diákokat is 

meg kell hívni, ha a program vagy a téma engedi. 

 

 

3. Erőforrások 
 

3.1. Nem anyagi erőforrások 
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Iskolán belüli együttműködés 

 

A segítő kapcsolatok intézményen belüli lehetőségét az iskola vezetése, az 

iskolaorvos, a védőnő, az iskolapszichológus, a fejlesztő pedagógus, a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős, a drogügyi koordinátor, az egészségnevelő, valamint az 

osztályfőnökök, a szaktanárok és nem utolsó sorban a diákok és szüleik 

együttműködése jelenti. 

 

Tanárok 

 

Kiemelt jelentősége van az iskolavezetés, az egészségfejlesztésben szakirányú 

végzettséggel rendelkező tanár, a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, illetve 

más tanárok együttműködésére. Minden tanév elején tisztáznunk kell, milyen 

feladatok kerülnek prioritásra az adott tanévben, kik azok, akik a későbbiekben részt 

vesznek a különböző programok szervezésében, végrehajtásában, szakirányú 

képzésekben. 

 

 

Minőségbiztosítási munkacsoport 

 

A Minőségbiztosítási Munkacsoport felméréseivel, és azok elemzéseivel segíti az 

egészségfejlesztő munkánkat, tájékoztat annak hatékonyságáról 

. 

Diákok 

 

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások, ismeretek a tanulók 

cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki, tanáraikkal való közös munka során, 

tanórai és tanórán kívüli programok keretében. Aktivizálhatóságukban nagy szerepe 

van a Diákönkormányzatnak és az osztályközösségeknek. 

 

           Szülők 

 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők 

megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel támogatni tudják 

az iskola egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is 

jelentősen növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. 

 

           Iskolaszék, szülői munkaközösség 

 

E szervezetek hidat jelentenek az iskola és a tanulók szülei között. Bevonásukkal 

lehetőség nyílik arra, hogy a szülők segítsék az iskolai programok megvalósulását. 

 

          Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
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Az adminisztratív dolgozók az egyes programok hátterének biztosításával támogatják 

a tanári munkát. 

A technikai dolgozók tiszta környezetet biztosítanak az intézményben tartózkodók 

számára, részt vállalnak a programok tárgyi feltételeinek megteremtésében. 

 

Iskolaorvos, védőnő 
 

Az iskolaegészségügyi feladatokat az iskolaorvos és a védőnő látja el. 

Feladataik: 

- A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, 

érzelmi és intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az 

életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus 

betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is irányulnak; 

- Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése; 

- Közreműködés közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, 

táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola 

vezetésével egyeztetve. 

- Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban; 

- Az egészségnevelésben való részvétel. 

  

Iskolán kívüli együttműködés 
  

Az iskola mint társadalmi intézmény nem szociális vákuumban, hanem más társadalmi 

intézményekkel és szervekkel állandó kölcsönhatásban létezik. A külső kapcsolatok 

lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, valamint a 

különböző szakemberek, szakértők bevonására. 

 

Fenntartó 
  

A fenntartóval való kölcsönös együttműködés az egészségnevelési programunk 

megvalósítása szempontjából nemcsak az anyagi keretek, hanem az Önkormányzat 

más intézményeiben dolgozó, segítő foglalkozású szakemberek biztosítása miatt is 

nagyon fontos. 

 
A Polgármesteri Hivatal szakszolgálatai, intézményei 

 

Az egészségnevelési és gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét 

államigazgatási ügyekben segítséget tud nyújtani a Pedagógiai Szolgáltató Központ, a 

Gyermekjóléti Szolgálat és a Nevelési Tanácsadó.  

Kívánatos lenne egy iskolapszichológus alkalmazása, aki szakmai ismeretei révén 

olyan területeken adhatna segítséget a diákoknak, tanároknak, de akár a hozzá forduló 

szülőknek, amelyek felismerése, problémakezelése speciális szakmai felkészültséget 

követel, amivel az iskola pedagógusai többnyire nem rendelkeznek. 

 
ÁNTSZ és más egészségügyi intézmények, szervezetek 

 

Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetének 

szakemberei konkrét segítséget jelenthetnek az iskolánk egészségnevelési 

munkájában. 
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Rendvédelmi szervek 

 

Az V. Kerületi Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési 

programok közös kimunkálásában, valamint a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek 

és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak 

segítséget nyújtani iskolánknak. 

 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

 

Az iskolás korosztály veszélyeztetett a kábítószer-fogyasztás tekintetében, ezért fontos 

szerepet játszhatnak az iskolai egészségfejlesztési program megvalósításában. 

 

 

3.2. Anyagi erőforrások 

 

 Pályázatok 

Ahhoz, hogy egészségfejlesztési programunkat minél színesebben megvalósíthassuk, a 

fenntartó anyagi támogatásán túl további pénzösszegekre is szükségünk lesz, ezért 

valamennyi pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk. 

 

 

4. Egészségnevelési programunk céljai, feldolgozandó feladatai 

 

                       

Célunk, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti 

értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges 

életvitelhez. Egészségfejlesztő programunk eredményeként erősödjenek a 

személyiségfejlesztő hatások, csökkenjenek az ártótényezők, és, hogy az iskola befejezésekor 

a diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az elsajátítottakat. 

Iskolánk feladata a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelése. Az egészséges 

életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges 

állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet tiszteletére is nevel. Fontos, hogy készítsük 

fel a gyerekeket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Fejlesztenünk kell a 

beteg, sérült emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Nagy szerepe van az 

osztályfőnököknek, tanároknak a fiatalok -különösen a serdülőknél- a káros függőségekhez 

vezető szokások és életmódok (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) kialakulásának 

megelőzésében. Elkerülhetetlen feladat a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel való 

foglalkozás, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra történő felkészítés. Az 

egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével alakítható ki.  

Kiemelt fontosságú feladatok: 

              

 tanulóink egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének elősegítése, 

 az egészséges táplálkozást elősegítő témák feldolgozása, 

 az iskolai büfé kínálatának ellenőrzése,  

 a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, külső előadók meghívása, 

 egészségügyi felvilágosítás az életkori sajátosságokról,  

 szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, 
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 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógy- 

   szerhasználat), 

  a testi higiénia iránti igényesség kialakítása, 

  aktív szabadidő eltöltés (kirándulás, tömegsport stb.), 

 a megfelelő, egészséges tanulási környezet kialakítása (bútorok, világítás 

stb.), 

  a környezeti ártalmak kizárása, (pl. zaj), 

  fogyatékkal élő embertársak elfogadása, segítőkészség kialakítása,  

 a testedzés, a mozgás megszerettetése, 

  minden napos testnevelés bevezetése,  

 kapcsolat különböző szervezetekkel (ANTSZ, SOTE).                                            

 

 

 

5. A mindennapos iskolai testedzés programja 

 
Jogi háttér: a közoktatásról szóló tv. 9.10, valamint az 53.§ 9. bek. foglaltak, 

továbbá a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szóló 243/2003. Korm. rend.-ben foglaltak 

megteremtették a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit. 

 

A mindennapi egészségfejlesztő testmozgás során megvalósítandó egészségügyi és 

pedagógiai szempontok: 

 

Minden gyermek minden nap vegyen részt a testmozgás programban. 

Minden testnevelési órán és egyéb testmozgási alkalom során történjen meg a keringési és 

légző-rendszer megfelelő terhelése. 

Minden testnevelési óra tartalmazzon a helyes testtartás kialakítására és fenntartására szolgáló 

gyakorlatanyagot. 

A tananyag feldolgozása során külön figyelmet kell fordítani a gerinc és izületvédelem 

szabályainak betartására. 

Minden testnevelési óra és testmozgási alkalom jelentsen örömöt és sikerélményt az eltérő 

adottságú tanulóknak is. 

A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai mindenkor érvényesüljenek a programba ! 

Sajátítsák el a tanulók 1azokat az életmód- sportokat, és életminőség- sportokat, 

amelyeket egész életük során tudnak folytatni. 

Tartalmazzon a testmozgás program játékokat és táncot is. 

 

 

 

6. A mindennapos testedzés intézményi szinten való lebonyolítása 

 
6.1 Személyi feltételek: 

 

alsó tagozat: lehetőség szerint speciális kollégiummal     

         rendelkező osztálytanítók, óraadó tanárok, táncoktatói 

           végzettséggel rendelkező szakember, szabadidő szervező 

         főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkező szaktanárok 

            lebonyolításában 
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felső tagozat: főiskolai, ill. egyetemi végzettségű testnevelők, táncoktató, 

           óraadó tanár, (Judo) lebonyolításával 

 

 

6.2 Tárgyi feltételek: 

 

   tornaterem, konditerem, ping-pong szoba és aula 

 

 

Külső helyszínek: 

 

játszótér, Városliget, tanuszoda, műjégpálya, különböző   síterepek 
 

Kerületi versenyek: 

 Kosárlabda bajnokság 

 Kispályás foci bajnokság 

 Úszóverseny korcsoportonként 

 Mezei futás 

 Mikulás Kupa játékos sorverseny 

 Atlétika 

 

Házi versenyek rendszere: 

Alsó tagozat:  

 Partizánlabda 

 Játékos sorversenyek 

 Floorball 

 Mini kosárlabda 

 Tanár – diák meccsek 

 Kihívás napja 

 

Felső tagozat: 

 Röplabda 

 Kosárlabda 

 Floorball 

 Teremfoci 

 Kihívás napja 

 Járőrverseny 

 Sportbemutató (judo, aikido, fitness) 

 

Egyéb szabadidős tevékenységek: 

 Uszodalátogatás 

 Bakancsos szakkör túrái 

 Sítáborok 

 Hétvégi sítúrák (családos) 
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7. Iskola egészségügyi feladatok ellátása 

 

7.1 Az év során folyamatosan végzendő programok 

Tisztasági szűrések alkalmával: 

                        -személyi higiénia, környezeti tisztaságáról 

                        -fejtetvességről,(megelőzés, kezelés) 

Szűrővizsgálatok alkalmával: 

        -rendszeres orvosi vizsgálat, betegségek korai felismerésének jelentőségéről 

 -szakorvosi beutalások, leletek számonkérése 

   -az első, ötödik, hetedik osztályokban golyvaszűrés, a pajzsmirigy meg- 

      betegedéséről 

 -testsúlymérés, helyes táplálkozásról, elhízásról, kóros soványságról 

 -sport, mozgás fontossága 

 -vérnyomásmérés, szív-érrendszeri betegségek 

Kötelező védőoltások alkalmával: 

 -fertőző betegségekről, megelőzés lehetőségeiről, fontosságáról 

 -szexuális úton terjedő betegségekről, azok megelőzéséről (hepatitis B, AIDS) 

 -oltási reakciókról, teendőkről 

Ortopédiai szűrések alkalmával: 

 -lúdtalp, a gerinc megbetegedéseiről, teendőkről, mozgás és sport  

  fontosságáról, az izmok erősítéséről 

 -káros szenvedélyekről 

 -helyes napirend kialakításáról. 

 

7.2 Külön szervezett programok 

Ötödik osztály: osztályfőnöki óra keretében (4-5 alkalom) az egészséges 

táplálkozásról-NUTRIKID program (színes munkafüzet feldolgozásával) 

Hatodik osztály: egészségügyi felvilágosítás lányoknak, menstruáció 

higiéniája, élettana 

 Libresse egészségügyi program, csomagok kiosztása 

  Hetedik-nyolcadik osztály: egészségügyi felvilágosítás, életmód, káros  

 

  Szenvedélyek- prevenció, mell-, here önvizsgálatáról filmvetítés 
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  Napközi: egészségnap az alsós napközis csoportokban (egy időben hat  

 Csoportban való foglalkozás) 

 

7.3 Nyári napközis táborban 

Hetenként egy egészségesnevelési nap (meghívott előadóval, beszélgetések, 

gyakorlati foglalkozások) 

-táplálkozás 

-babaápolás 

-elsősegélynyújtás 

-káros szenvedélyek 

-allergia (parlagfű) 

 

7.4 Iskolafogászati szűrés  

       Évente egy alkalommal minden évfolyam minden osztályában. 

8. Módszerek 

Az egészségnevelés módszereiben jelen kell lennie az egészség állapotáról, a társadalom és 

az egészség viszonyáról szóló információgyűjtésének.  Az alkalmazott módszereket mindig a 

tanulóink fejletségének, életkorának megfelelően kell kiválasztani.  Biztosítani kell az 

információ feldolgozás, a feldolgozott információk alapján történő döntéshozatal, a döntés 

alapján eltervezett egyéni és közösségi cselekvések végrehajtása módszereinek a bemutatását.  

Az egészségnevelés eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a módszereket a diákok  

minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk 

alkalmazzák. 

 

Módszerek az egészségnevelés számára: 

                                   

 interjúk, felmérések készítése az iskola tanulói, dolgozói és az 

egészség viszonyáról, 

 serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások, 

 problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel, 

 szituációs játékok, érveléstechnikai gyakorlatok (drámapedagógia), 

 sport, kirándulás rendszeres szervezése, 

 iskolai egészségnap szervezése, külső előadók segítségével (ANTSZ) 
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 Johnson & Johnson  női higiénia program, 

 Blend-a-med fogászati  prevenciós program (SOTE), 

 a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok 

szervezése, 

 részvétel a helyi egészségvédelmi programokon, 

 házi pályázatok kiírása, értékelése, jutalmazása, 

 az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő 

megjelenítése, 

 szülők bevonása a programok szervezésében, lebonyolításában, 

 kiállítások szervezése (plakátkészítés, stb), 

 kapcsolat tartás a Hallássérültek Tanintézetével, az eddig szervezett 

közös programok folytatása, 

 a pedagógusok példaértékű életvitele (közös sportolás, kirándulás). 

 

 

 

18. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 
 

18.1 Helyzetelemzés 
 

18.1.1. Az iskola 

 

A Szent István Általános Iskola a Belváros szívében található önkormányzati fenntartású 

oktatási intézmény. 8 évfolyamon - évfolyamonként párhuzamos két osztállyal – működik. 

Iskolánk régi múltra tekinthet vissza: az épület 1870-ben épült kora eklektikus stílusban, Hild 

József tervei alapján. A háromemeletes, zártsorú beépítésű, “U” alakú alaprajzú, három 

oldalról körülépített, belsőudvaros épületet utoljára 1994-ben újították fel. A széleskörű 

rekonstrukciónak köszönhetően épülhetett meg az iskola negyedik emeletén a tornaterem, és a 

régi belső udvar helyén egy teljes iskolai tanulóközösséget befogadni képes aula létesült. Az 

iskola belvárosi jellegéből adódóan nem rendelkezik udvarral, parkosított területtel. 

Az épület külsőleg és belsőleg is egyaránt megszépülve, funkciójának megfelelve biztosítja a 

tanítás-tanulás optimális folyamatát. Iskolánk tanárai készek a megújulásra, a modern 

irányzatok befogadására. A tantestület tagjainak jelentős része intenzíven foglalkozik 

környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül is. Vannak, akik minden 

akcióban, munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak egy-egy 

tevékenységi területhez. A környezeti nevelés az a területe az iskolai életnek, ahol csak 

nagyon fokozatosan és lépésenként haladunk előre. A további munkában is szükség van az 

iskolavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatal kollégák együttműködésére. 

 

 

18.1.2 A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

 Tanórán 

 

- A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 
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dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, 

amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva 

adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A 

szemléltetés hagyományos, audiovizuális, és informatikai lehetőségeit is 

felhasználjuk, alkalmazzuk. Így lehetőség nyílik az élményszerű tanításra. Fontosnak 

tarjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk 

szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. 

 

 

 Nem hagyományos tanórai keretben 

 

- A tanév során minden osztály erdei iskolában tölt egy hetet, vagy intézmény- és 

múzeumlátogatásokat szervez. Az itt folyó munka a tanév szerves része, 

meghatározott, speciális órarend szerint folyik. 

 

 

Tanórán kívüli programok 

 

- A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem 

téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. Herman Ottó verseny, Kaán Károly 

biológiaverseny, Hevesy György kémiaverseny). 

- Több éve működik Balatonszepezden, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közelében 

nyári táborunk. A táborban lehetőségünk nyílik a természeti- és kulturális értékek 

megtekintésére, az erdő és vizek élővilágának megismerésére. Olyan tudást adunk a 

tanulóknak, amely felelősségvállalással, önálló munkával, egymással dolgozni 

tudással jár együtt. 

- Rendszeresen különböző gyűjtési akciókat ( papír- és telefonkönyvgyűjtés) 

szervezünk.  

- Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld Napjáról, nyári táborokról rajz- és 

fotókiállítást. 

- Évente rendezünk iskolanapot, amikor diákjaink megismerhetik a közvetlen 

környezetüket ( természeti és épített) , hagyományainkat, értékeinket. 

 

 

 

18.2 Erőforrások 
 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az 

iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 

munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is. 

 

18.2.1 Nem anyagi erőforrások 

 

Iskolán belüli együttműködés 

 

Tanárok 

 

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés illetve 
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oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, valamint 

tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a kollégáknak, 

akik most kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb 

kollégák tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös munka áttekintése igazgatóhelyettesi 

feladat, a koordinátori szerepet az iskolai szabadidő-szervező tanár látja el.  

 

Minőségbiztosítási Munkacsoport 

 

A Minőségbiztosítási Munkacsoport felméréseivel, és azok elemzésével segíti környezeti 

munkánkat. A továbbiakban rendszeressé kívánjuk tenni ezeket a vizsgálatokat, hogy 

munkánk hatékonyságáról is tájékoztatást kapjunk. 

 

Diákok 

 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse 

társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai 

diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 

különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 

 

Tanárok és diákok 

  

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka 

során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy 

szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában az erdei iskolának, a 

hulladékgyűjtési akcióknak, valamint a nyári táboroknak. A diákok és tanárok 

együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és 

megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg, a 

tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat 

lehet. 

 

 

Tanárok és szülők 

 

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola 

harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a 

környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt 

azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is 

alkalmazzák a tanulók. 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

 

Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti 

nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy 

csökkentsük a felesleges papírfelhasználást, folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt, és a 

kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének 

takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk. 

Ezek felkutatása és feladata az iskolai gondnok feladata. 
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Iskolán kívüli együttműködés  

 

Fenntartó 

 

Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és 

költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén 

belül – a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is nagyon fontos. 

Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 

legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező 

támogatáson túl is finanszírozza az iskolai környezeti nevelési programokat. 

 

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények 

 

A tanórai, a tanórán kívüli és a napközis környezeti programot színesebbé és 

tartalmasabbá teheti a különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen 

szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. 

Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Iskolai tanulmányai során minden 

tanulónak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. Az 

adott intézménnyel a kapcsolatot az iskolai szabadidő-szervező tanár tartja. 

 

Egyéb szervezetek 

 

Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú előadás és 

foglalkozás legyen a jövőben. Az egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás 

igazgatóhelyettesi feladat 

Hivatalos szervek  

 

A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és 

egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre 

építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. 

 

Iskolai büfé 

 

Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé. Újra 

időszerűvé vált annak felmérése, hogy az egészséges táplálkozás érdekében mi legyen a 

büfé kínálata. Kívánatos, hogy legyen lehetőség tejtermék és gyümölcs vásárlására is. A 

felmérést az iskolai diákönkormányzat és a Minőségbiztosítási Munkacsoport végzi el, az 

eredmény ismeretében az iskolavezetés megbeszélést folytat a büfé működtetőjével. 

 

 

 

18.2.2 Anyagi erőforrások 

 

Pályázat 

 

Minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy támogatni tudjuk rászoruló 

tanulóink erdei iskolai és nyári tábori részvételét. A pályázat-megjelenések figyelése 

igazgatóhelyettesi feladat. Az igazgatóhelyettes tájékoztatja a kollégákat a pályázati 

lehetőségekről, és segít a pályázatok elkészítésében. 
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18.3 Alapelvek, jövőkép, célok 
 

 

18.3.1 Alapelvek, jövőkép 

 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek 

fogalmát, tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk: 

 

- a fenntartható fejlődés; 

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések; 

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

- alapvető emberi szükségletek; 

- emberi jogok; 

- demokrácia; 

- elővigyázatosság; 

- biológiai és társadalmi sokféleség; 

- az ökológiai lábnyom. 

 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 

- a környezettudatos magatartást és életvitelt; 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és     

           életvitelt; 

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak    

           megőrzésének igényét és akaratát; 

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; 

- a rendszerszemléletet; 

- és tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését; 

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat,   

           módszereket. 

 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban, Ilyenek 

például: 

 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

- szintetizálás és analizálás; 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés; 

- kreativitás; 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás; 

- kommunikáció, média használat; 

- konfliktuskezelés és megoldás; 

- állampolgári részvétel és cselekvés; 

- értékelés és mérlegelés készsége. 
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Az iskolai környezeti nevelés 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, konfliktus-kezelésre 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. 

 

Belvárosi 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, a napköziben 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 természetismeret, a  

kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak között már megvalósult az 

együttműködés. Sok együttműködés alakult már ki a humán területeken is. 

Tanórán, nyári táborokban és az erdei iskolákban megismertetjük gyerekeinkkel a 

természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű 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. 

 

 

18.3.2 Konkrét célok 

 

Rövid távú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok 

megvalósításához milyen lépések vezetnek. 

 

Új tervek 

 

- a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához; 

- tantestületen belüli továbbképzés szervezése; 

- iskolán belüli szelektív hulladékgyűjtés; 

- elemgyűjtő konténer elhelyezése az iskolában. 

 

Hagyományok ápolása 

 

-      osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában; 

- egészségnap szervezése az egész iskolai közösség számára; 

- karácsonyi vásár szervezése és lebonyolítása, ahol a kézműves foglalkozásokon a          

           gyermekek megismerkedhetnek a népi mesterségekkel, hagyományos anyagokkal; 

- évfolyamonként erdei iskolai programok szervezése, megvalósítása; 

- nyári táborok (Balatonszepezdi tábor, Hárshegyi napközis tábor, lengyelországi        
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           tűzoltótábor) megszervezése és lebonyolítása; 

- drog-prevenciós program folytatása;  

- katasztrófavédelmi prevenciós program alapján elméleti és gyakorlati emlékeztető 

           felkészítés évfolyamonként; 

- állatkert- és múzeumlátogatások, kiállítások  

- Esztergomi Ásvány Múzeum előadással egybekötött kiállításai iskolánkban (A  

           földtörténeti korok tükrében mutatják be az élővilág kialakulását a Földön, illetve  

           az  ásványok és a kőzetek képződését); 

- papír- és telefonkönyvgyűjtés; 

- iskolai tisztasági verseny az alsó tagozatosok számára; 

- katasztrófavédelmi versenyen való részvétel; 

- közlekedési és bűnmegelőzési versenyen, valamint táborban való részvétel; 

- kétévente akadályversennyel egybekötött hajókirándulás megszervezése és          

           lebonyolítása; 

- nemzetközi kapcsolatok ápolása, fenntartása: (Rejdovai Önkormányzat / Szlovákia 

/, Lubíni Általános Iskola / Lengyelország / ); 

 

Szaktárgyi célok: 

 

- a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és   

           környezete, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei,        

           kapcsolatok); 

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a  

           környezetszennyezés hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre); 

- természetvédelmi versenyekre felkészítés; 

- multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon; 

- a számítógép felhasználása a tanórákon. 

 

 

 

18.4 Tanulásszervezési és tartalmi kerete 

 

 

Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 

 

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet 

közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. 

Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes 

képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról. Lehetőségeink: 

- táborok, tanulmányi kirándulások, akadályversenyek, városismereti játékok; 

- múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, víztározó látogatása; 

- versenyek; 

- szakkörök; 

- iskolazöldítés; 

- “jeles napok”; 

- projektek (pl. savas eső, vízvizsgálat, zuzmóprogram); 

- erdei iskolák; 

- táborok. 
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18.5 Módszerek 
 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 

szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a környezeti 

nevelési céljainkat képesek leszünk megvalósítani. Ezek nem mindegyike ismert mindenki 

előtt, ezért olyan tanárképzést szervezünk, amelyen bemutatjuk az interaktív 

lehetőségeket. Fontos, hogy ezeket mindenki saját maga is kipróbálja, mielőtt diákokkal 

alkalmazza. A foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé. 

Néhány, munkánk során alkalmazott módszercsoport: 

 

- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák; 

- játékok; 

- modellezés; 

- riportmódszer; 

- projektmódszer; 

- terepgyakorlati módszerek; 

- kreatív tevékenység; 

- közösségépítés; 

- művészi kifejezés. 

 

18.6 Taneszközök 
 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek 

a környezeti nevelési munkához szükségesek. Lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket, 

vegyszereket kell beszerezni, hogy a savas eső- és a vízminőség vizsgálatot 

elvégezhessük. Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD-könyvtárat. 

Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési tanórák és programok számára megfelelő 

audiovizuális ill. multimédiás eszközök álljanak rendelkezésre. 

 

 

 

18.7 Iskolai környezet 
 

Az iskola helyzetéből adódóan nagy forgalmú utak közelében fekszik. A nagy forgalom 

miatt elég erős a zaj- és légszennyezés. A szennyezés mértékét csak az csökkenti, hogy az 

iskola ablakai nem a forgalmas területre, hanem a Szent István térre néznek. Iskolakerttel, 

udvarral nem rendelkezünk, a gyerekek mozgásigényét a tornaterem, és a közelben 

található játszótér segítségével próbáljuk kielégíteni.  

Az iskola belső területe a felújításnak köszönhetően tiszta, meghitt környezetet biztosít. 

Ennek a környezetnek a fenntartását segítik a tisztasági festések, a dekorációk, a növények 

elhelyezése. A dohányzásra külön helyiség áll rendelkezésre. A kultúrált étkezéshez az 

iskolai ebédlő és a büfé nyújt lehetőséget. 

 

 

 

18.8 Kommunikáció 
 

A környezeti nevelésben nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönbözőbb módjai. 

Fontos, hogy a diákok képesek legyenek eligazodni a nagyszámú információban. Okosan 
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és mérlegelve használják fel a hallott és látott ismereteket, és az értéket meg tudják 

különböztetni az értéktelentől.  

 

Iskolán belüli kommunikáció formái 

 

-       kiselőadás tartása megfelelő szemléltetőeszközzel; 

- házi dolgozat készítése; 

- poszterek készítése; 

- faliújságokon közölt információk készítése; 

- internet felhasználása. 

 

 

Iskolán kívüli kommunikáció formái 

 

- környezetvédelmi cikkek feldolgozása napilapokból, tudományos cikkekből; 

-       környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása; 

- a közvetlen környezet állapotának felmérése, értékelése. 

 

 

 

18.9 Minőségfejlesztés 
 

A minőségbiztosítási csoportunk segítségével környezeti attitűdvizsgálatot fogunk végezni 

az iskolánkba járó tanulók között. Az iskolavezetés, a szaktanárok és osztályfőnökök 

megbeszélik a mérések eredményét, majd felhasználják a további munka szervezésében. 

A pedagógusok és iskolai alkalmazottak ötleteit ötletbörze keretében hasznosítjuk.  

A környezeti neveléssel foglalkozó munkacsoport a tanév elején írásban elkészíti az iskola 

éves környezeti nevelési munkaprogramját. A félévi és az év végi értékelő nevelőtestületi 

értekezleten az iskolai munkaterv ezen része is megvitatásra, illetve elfogadásra kerül. 

 

 

 

18.10 Továbbképzés 
 

A továbbképzésnek egyaránt kell tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben 

való fejlődést. Ezért az iskola továbbképzési programjába beépítve a 7 éves továbbképzési 

idő alatt vesznek részt a pedagógusok a külső intézmények által szervezett környezeti 

nevelési tanár-továbbképzési programokon. 

 

 

 

19. FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM 

Az iskola fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatai: 

 

 

19.1 Jogi háttér 
 

Minden állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik: 
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- az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog; 

- a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga; 

- a különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga; 

- a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga; 

- a jogos panaszok tisztességes rendezéshez való jog; 

- az egészséges és elviselhető környezetben zajló élethez való jog; 

- a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való       

                      beleszólás joga; 

- a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és      

                      tudás elsajátításához való jog. (ENSZ 1985-ös Fogyasztóvédelmi     

                                 Irányelvei) 

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény első része (V. fejezet 17.§-a) 

rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. E törvény előírja a fogyasztók oktatásának 

szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok megismerése céljából. Ez alapvetően 

állami feladat, amelyet az oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és 

az érdekvédelmi szervezetek együttműködve teljesítenek. 

 

A Kormány 243/2003. (XII. 17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv (Nat) 

értelmében a helyi tantervnek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak 

sajátosságaihoz igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő 

ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat 

a felnőtt életre való felkészülés, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is jelentős 

szerepet kap. 

 

 

 

19.2 A fogyasztóvédelmi nevelés-oktatás célja 
 

Az iskolai fogyasztóvédelem célja  

- a fogyasztói kultúra fejlesztése; 

- a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése; 

- a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése; 

- a fogyasztóvédelmi jogszabályok megismerése és hatékony     

                      érvényesítése. 

 

 

19.3 A fogyasztóvédelmi nevelés-oktatás tartalmi elemei 
 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a 

részvételhez elengedhetetlenül szükséges olyan szociális, társadalmi, állampolgári és 

cselekvési kompetenciák kialakítása és fejlesztése, amelyek gazdasági és társadalmi 

előnyöket egyaránt magukban hordoznak.  

 

A diákok ismerjék meg: 

- a közéleti szerepeket; 

- a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség összefüggéseit; 

- a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat; 

- a fogyasztói érdekek érvényesítését a természeti erőforrások védelme  

                      mellett; 
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- a piac, a marketing és a reklám szerepét; 

- a viselkedéskultúra szabályait a piaci viszonyok között; 

- a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során; 

- a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

 

Az ismeretek elsajátítása mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a helyes értékrend 

alakítására is. 

 

Az értékek formálásában fontos a fogyasztás során: 

- a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése; 

- az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása; 

- a természeti értékek védelme; 

- a tájékozódás képessége; 

- a döntési helyzet felismerése és a döntésre való felkészülés. 

 

 

 

19.4 A fogyasztóvédelmi nevelés-oktatás színterei 
 

19.4.1 Tanórai foglalkozások 

 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak. Például: 

- Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései; 

- Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási 

számítások; 

- Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz 

mérőórák); 

- Természetismeret, földrajz – eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 

- Magyar nyelv és irodalom – reklámnyelv, feliratok; a reklám 

kommunikációs csapdái; 

- Biológia – génmódosított élelmiszerek, amíg egy élelmiszer a boltba 

kerül, táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás; 

- Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), 

vegyszermaradványok; háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és 

tudatos használatuk; 

- Informatika – elektronikus kereskedelem, internetes fogyasztói 

veszélyforrások, telefónia; 

- Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és 

fogyasztóvédelem, a reklám története; 

- Rajz és médiaismeret – a reklám képi nyelve és hatásai; 

- Osztályfőnöki órák – természeti és társadalmi értékek, 

viselkedéskultúra. 

 

19.4.2 Tanórán kívüli tevékenységek 

 

- napközis foglalkozások; 

- erdei iskolák, táborok foglalkozásai; 

- vetélkedők, versenyek rendezvények, kiállítások szervezése,     

                      lebonyolítása; 
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- piaci séták, üzletek, bankok, múzeumok látogatása; 

- gyűjtési akciók. 

 

 

 

19.5 Erőforrások 
 

Fogyasztóvédelmi nevelési-oktatási munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen 

feltétel, hogy az iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, 

szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. 

 

 

19.5.1 Nem anyagi erőforrások 

 

Iskolán belüli együttműködés 
 

Emberi erőforrásnak tekintjük iskolánk összes “lakóját” – ideértve a tanárokon és 

diákokon kívül a technikai és adminisztratív dolgozókat is -, akik a fogyasztóvédelmi 

nevelés-oktatás teljessé tételében segédkeznek. 

 

Tanárok 

 

Az iskolai fogyasztóvédelmi nevelés és oktatás céljainak megvalósulásához ki kell 

alakítanunk egy olyan munkacsoportot, amelynek tagjai készek a feladatok 

összehangolására, illetve a munkaközösségekkel, más közösségekkel, szervezetekkel 

való együttműködésre. A közös munkát az igazgatóhelyettes tekinti át.  

 

Minőségbiztosítási Munkacsoport 

 

    A Minőségbiztosítási Munkacsoport felméréseivel, vizsgálataival és azok 

kiértékelésével elősegíti feladataink minél hatékonyabb megvalósítását. 

 

Szülők és helyi közösségek együttműködése 

 

A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek 

együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a 

családok és közösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat. 

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógusok 

legfontosabb segítői és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, 

vásárlással, fogyasztói döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után 

segíthetünk abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk 

fogyasztói szokásait. Az adatkezelési szabályokat betartva ismereteket gyűjthetünk a 

családok vásárlási szokásairól. Az információk adott esetben lehetővé teszik azt is, 

hogy a pedagógusok pozitívan befolyásolják a családok vásárlói magatartását. 

 

 Diákok 

 

Célunk, hogy a diákok aktívan vegyenek részt a programokban. A tanulók 

motiválásában nagy szerepe van a diákönkormányzatnak és az osztályközösségeknek. 
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Iskolán kívüli együttműködés 
 

Iskolánk szempontjából humán erőforrásnak tekintendő minden külső partner, akár 

hivatalos, akár nem hivatalos jellegű kapcsolata van intézményünkkel. Ez az a pont, 

ahol ismét hangsúlyozhatjuk iskolánk nyitott jellegét 

 

Hivatalos szervek 

 

Javaslataikra, véleményükre továbbra is építeni szeretnénk programunk megvalósulása 

során. 

 

Fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervezetek 

 

A fogyasztóvédelmi neveléshez és oktatáshoz segítséget kaphatunk a      

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettől. 

 

Egyéb szervezetek 

 

Szakmai ismereteikkel, előadásaikkal, képzési programjaikkal hatékonyabbá tehetik        

munkánkat. Az egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás az igazgatóhelyettes     

feladata. 

 

 

 

19.5.2 Anyagi erőforrások 

 

Az anyagi erőforrások a költségigényes tanulásszervezési módok és programok 

megvalósításához szükségesek. 

 

Fenntartó 

 

A hatékony fogyasztóvédelmi nevelésnek és oktatásnak költségvonzata is lehet, 

melyet a fenntartó által biztosított intézményi költségvetésből gazdálkodunk ki. A 

fenntartótól erre többletforrást nem igényel az iskola. 

 

 

Pályázatok 

 

A feladatok teljesítéséhez szükséges költségeket pályázatok írásával csökkenthetjük.    

Célunk, hogy minél több pályázati lehetőséget megragadjunk. Ezekben az esetekben 

az önrészt az intézmény saját költségvetéséből biztosítja.  

Az   igazgatóhelyettesek tájékoztatják a kollégákat a pályázati lehetőségekről, s segítik    

azok  elkészítését. 

 

 

19.6 Módszere 

 
Valószínűleg akkor járunk a legjobban, ha amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem a 

hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó oktatásból 

préselünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság 
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és a fenntartható fogyasztás területén. Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az 

egyéni és csoportos döntéshozás és problémamegoldás. A készségfejlesztésnek 

tartalmaznia kell az egyén és a társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, 

információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás 

módszereit. 

 

 

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok 

indítása megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, 

független gondolkodás fejlesztésének: 

 

Ilyenek lehetnek: 

- Interjúk készítése az emberek vásárlási szokásairól; 

- Riportkészítés az eladókkal; 

- Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika; 

- Egyéni és csoportos döntéshozatal; 

- Helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása; 

- Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában; 

- Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel; 

- Szimulációs játék, esettanulmány; 

- Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása,      

                      jellemző piaci magatartások felismerése, fogyasztói kosár készítése); 

- Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés). 

 

Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák a mindennapi, 

tipikus helyi és globális problémákon keresztül. 

 

 

19.6.1 Minőségfejlesztés 

 

Minőségbiztosítási Munkacsoportunk attitűdvizsgálatait a fogyasztóvédelmi nevelési-

oktatási folyamatokra is kiterjesztjük, hogy ezek tükrében munkánkat még 

hatékonyabbá tegyük.  
Minden tanév elején az iskolai munkatervben rögzítjük kiemelt feladatainkat az adott időszakra 

vonatkozóan. Ezek megfogalmazásában valamennyi munkatárs véleményére, ötletére szükség van. 

 

 

19.6.2 Továbbképzés 

 

A tantestület továbbképzésének megtervezésekor célszerű figyelmet fordítani arra is, 

hogy abban a fogyasztóvédelmi nevelés-oktatás fejlesztése szintén helyet kapjon. 
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AZ  ISKOLA  ARCULATA, HAGYOMÁNYAI 
 

 

Az iskola arculata 
 

Iskolánk történetileg hosszú múltra tekint vissza. Az elmúlt 130 év alatt sokat változott ugyan, 

de máig sikerült megőriznie azt a belső hangulatát, ami az épületbe belépőt nyomban megé-

rinti: ez a patinás épület ma is sugallja kötődésünket közös történelmi múltunkhoz, s azt az 

érzést, hogy a műveltség átadásának méltó helyét és körülményeit igyekeztek megteremteni 

elődeink itt, a Belváros szívében. 

 

Az iskola 1996-ban döntött arról, hogy nemzeti történelmünk kiemelkedő személyiségei közül 

fog nevet választani magának. 

Az iskola közössége egyetértésben döntött erről, s névadóul első keresztény királyunkat, 

Szent Istvánt választottuk. Úgy éreztük, hogy az ő személye kifejezi mindannyiunk számára 

azt az – elsősorban nemzeti hagyományokon alapuló – keresztény erkölcsi értékrendszert, 

melyet magunkénak vallunk, és ezzel együtt a haladó gondolkodás szükségességét. 

 

Úgy véljük,  mikrokörnyezetünkben egy hagyományokat tisztelő, ápoló és alkotó módon újra-

teremtő iskolaként ismernek bennünket. 

 

Mindeddig fontosnak tartottuk - és ezután is törekedni fogunk arra -, hogy a tradicionális 

értékeket ötvözni tudjuk modern korunk tudományos, technikai és művészeti újításaival, ered-

ményeivel. Igyekszünk a sok-sok különböző hatás közül, melyek mindannyiunkat érnek 

nap,mint nap, azokra felhívni tanulóink figyelmét, melyek valódi értékeket adnak. 

Iskolánk arculatát igyekszünk úgy alakítani, formálni, hogy e törekvésünk épületen kívül és 

belül is nyilvánvaló legyen mindenki számára.   

 

Tanítványainknak ezen értékrend mentén kell kapniuk tőlünk, pedagógusoktól  hiteles mintát 

arra, hogyan tudják a valódi értékeket megkülönböztetni a talmi értékektől.     

 
Iskolánk arculatának megjelenítésére elsősorban a különböző hagyományokon, hagyomány-

rendszereken keresztül  van lehetőségünk. 

 

 

Szervezeti hagyományok: 

 

Iskolánk szervezeti működése évek óta stabil és ezáltal – remélhetőleg – biztonságot adó. 

 

A kialakult szervezeti keretek biztosítják azt, hogy mindenre figyelni tudjunk, minden e-

seménynek, esetleges problémának meg legyen a felelőse, a megoldás megkeresésének 

lehetősége.  

Az iskolahasználók teljes köre kellően tájékozott arról, hogy milyen üggyel hova 

fordulhat, mikor és ki fog neki annak megoldásában segítségére lenni. 
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Iskolánk szervezeti rendszerét szemlélteti a következő ábra: 

                                                                     

 

 

                              Az iskola irányítási-szervezeti struktúrája 
 

 

 

  

                                                      igazgató                                 külső kapcsolatok 

 

 

 

 

 

 

 

         alsós igazgató-                     felsős igazgató- 

              helyettes                            helyettes 

 

 

 

 

 

alsós mk.      napközis                felsős mk.          oszt.főnöki 

 vezetők       mk.vezető               vezetők             mk. vezető 

 

 

 

 

 pedagó-       pedagó-     fejlesz-     pedagó-      könyv-   oszt.fő-        pszicho- 

  gusok          gusok       tő ped.      gusok          táros      nökök           lógus 

 

 

 

                                                                                                                             gazd.       iskola 

                                                                                              gondnok               ügyint.      titkár 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  

                                                                                              technikai 

        alkalma-                                                                                              

        zottak 
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Iskolánk, mint közösségi szervezeti egység stabil stuktúráján kívül tevékenységeiben, prog-

ramjaiban is igyekszik hagyományos működését erősíteni. 

 

Ezek megnyilvánulási módjai a következők: 

 a) Tagozati iskolagyűlések megtartása (minimálisan negyedévente) 

- célja:  

- általános tájékoztatás, információk átadása 

- aktuális feladatok, problémák megbeszélése 

- az eltelt időszak fontosabb eseményeinek értékelése 

      - versenyeken, pályázatokon szerzett eredmények ismertetése  

- különböző akciók (pl. papírgyűjtés, tisztasági verseny) eredményeinek      

   ismertetése 

- tanulmányi helyzet értékelése 

- magatartás és szorgalom helyzetének értékelése 

- elmarasztalások 

        - egyéb aktuális megbeszélnivalók. 

  - szervezi és rendezi: tagozati igazgatóhelyettes 

 

 

 b) Iskolánk névfelvételének megünneplése, melyet összekötünk névadónk: Szent   

                István király ereklyéje megtalálásának mindenkori évfordulójával (évente) 

  - időpontja: minden év  júniusának első hete 

  - célja: névadónkról való méltó megemlékezés; életének és tetteinek 

     tanulóifjúságunkkal való mélyebb megismertetése   

  - szervezi és rendezi: a Szent István Bazilikával együttműködve az iskola 

     humán és művészeti munkaközössége valamint az alsó tagozat munkakö- 

     zösségeinek vezetői s az iskolavezetés 

 

 c) Iskolai évkönyv (emlékkönyv) kiadása (minimálisan ötévente) 

  - célja: az iskola történetének megörökítése, melyben helyet kapnak az iskola 

              aktuálisan működő osztályai, tanulóink eredményei és a legfontosabb 

                                    események 

 

 d) Tanulmányi kirándulások és erdei iskolák (évente) 

  - célja: hazánk tájainak megismerése, a tananyag érdekes módon való feldol- 

                                   gozása; közösségi nevelés 

 

 e) Táborok (évente) 

  - célja: szabadidő hasznos eltötésére nevelés; közösségi nevelés; speciális is- 

                                    meretek elsajátítása 

 

 f) Testvériskolai kapcsolatok ápolása (folyamatos) 

  - célja: más kultúrák, vidékek, országok megismerése; szociális érzékenység 

                                    fejlesztése; közösségi nevelés; baráti kapcsolatok kiépítésének előse- 

                                    gítése 
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 g) Színház-, mozi- és múzeumlátogatások osztálykeretben (folyamatos) 

- célja: kulturális ismeretek, élmények szerzése; közösségi nevelés 

 

h) Szellemi és sportvetélkedők  (változó rendszerességgel) 

 - célja: egészséges versenyszellem kialakítása; kiemelkedő teljesítmények elé- 

  résének szorgalmazása, ösztönzése 

 

i) Nyílt hetek (félévente) 

 - célja: a szülőknek betekintési lehetőséget nyújtani a tanítás folyamatába 

 

j) Óvodások szüleinek nyílt napja (évente 2-3 alkalommal) 

 - célja: az iskola pedagógusainak és épületének bemutatása 

 

k) Papír- vagy telefonkönyv gyűjtés (évente) 

  - célja: közösségi nevelés; iskolai rendezvények támogatása 

 

 l) Ki mit tud? (évente) 

  - célja: a gyerekek sokoldalú tehetségének kibontakoztatása 

 

 m) Kihívás Napja (évente) 

  - célja: az egészséges életmódra, a mozgásra felhívni tanulóink 

              figyelmét 

 

 n) Iskolai Egészség Nap 

  - célja: prevenciós tevékenység a gyerekek körében; egészséges életmód és  

                                   táplálkozás fontosságának felismertetése 

 

  

Tantárgyi hagyományok 

Tantárgyi hagyományaink révén a gyerekek ismeretszerzésének lehetőségeit igyekszünk 

bővíteni a különböző szakterületek iránti érdeklődés felkeltésével, gyakran társítva az 

egészséges versenyszellem kialakításának lehetőségével.  

Szeretnénk minél több alkalmat találni arra, hogy tanulóink megmutathassák tudásukat. 

Ezen kívül pedagógusainknak  szakmai-módszertani fejlődését segítő programokat is rendsze-

resen szervezünk. 

 

Ennek lehetőségei: 

- tantárgyanként műveltségi hét szervezése (évente) 

- szaktárgyi iskolai, kerületi, fővárosi és országos versenyeken való részvétel 

- külső helyszínen megtartott szakórák, pl. múzeumok,  állatkert, sportpálya 

- bemutató tanítások különböző pedagógiai célkitűzésekkel (évente) 

- részvétel a kerületi pedagógiai napok megrendezésében pl. bemutató órák,             

      foglalkozások megtartásával (évente) 

- kiállítások szervezése tanulóink munkáiból (folyamatosan) 

- idegen nyelvi bemutatkozó előadások szülőknek (évente) 
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- kerületi vetélkedők szervezése, hirdetése pl. kisiskolások műveltségi vetél-

kedője, Mikulás-kupa, névadónk személyéhez kapcsolódó események 

(Szent Korona előadássorozat) 

 

 

Rendezvények 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a hagyományos ünnepi rendezvények mindenkor méltó 

megrendezésének, körültekintő módon történő tervezéssel, szervezéssel. 

Az iskola pedagógusai odaadással áldoznak időt és figyelmet ezeknek a fontos 

eseményeknek, s ezt próbálják tanítványaik számára is természetessé tenni. 

Kitűzött pedagógiai céljaink elérésében nagyon fontos szerepet töltenek be azok a szép és 

tartalmas ünnepségek, melyekkel hagyományainkat tovább őrizhetjük, az ünnepnapok és hét-

köznapok közötti különbséget érzékeltetni tudjuk tanulóinkkal is, nemzeti – vagy egyéb 

közösségi kötődéseinket, összetartozásunkat kifejezhetjük. Szeretnénk elérni azt, hogy ez 

természetességgel jelenjék meg tanulóink életében most és a későbbiekben is. 

 

Hagyományos rendezvényeink: 

 

- Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése iskolai és kerületi szinten (évente)  

 

- Március 15. 

 

- Október 6. 

 

- Október 23. 

 

- Augusztus 20. 

 

 - Naptári ünnepek (évente) 

 

- Télapó ünnepség 

 

- Adventi koszorú elhelyezése, közös gyertyagyújtások 

 

- Karácsonyi vásár, karácsonyi ünnepségek 

 

- Karácsonyi koncert 

 

- Farsangi bálok tagozatonként 

 

- Anyák Napja 

 

- Gyermeknap 

 

 

- Az iskola életéhez, múltjához kapcsolódó ünnepek (évente) 

 

 

 

- Tanévnyitó ünnepély 
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- Tanévnyitó istentisztelet (Veni Sancte) az egyházzene tagozatos tanulóknak    

      és a nevelőtestületnek 

 

- Tanévzáró ünnepély 

 

- Ballagás 

 

- Ünnepi énekes istentisztelet (vesperás) a Szent Jobb megtalálásának és 

iskolánk névfelvételének  évfordulóján 

 

 

- Egyéb rendezvények 

 

- kézműves mesterségek bemutatója és vására (évente) 

 

- táncház és egyéb táncos rendezvények 

 

- fellépés a kerületi Éneklő Ifjúság rendezvényen (kétévente) 

 

-    fellépés  a kerületi tavaszi  művészeti bemutatón 

 

- fellépés a kerületi gyermeknapon 

 

- fellépés a kerületi Március 15-ei ünnepségen 

 

- fellépések különböző felkérések alkalmával külső rendezvényeken. 

 

 

Azok a tanulók, akik hagyományaink ápolásában tevőlegesen is részt vesznek, az iskola 

vezetőségétől  különböző elismerésben részesülnek (dicséret, megvendégelés stb.). 
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