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Bevezetés 

A társadalmi változásokat követően Magyarországon is újra megkezdhették működésüket 

a nem állami oktatási intézmények: az egyháziak mellett létrejöttek alapítványi és 

magániskolák. Részben ennek a pluralizálódásnak, részben az időközben 

oktatásirányításban is végbement változásoknak köszönhetően, az állami-önkormányzati 

iskolák is igyekeznek megújulni, lépést tartani a társadalom elvárásaival. Ez a tendencia 

figyelhető meg városunkban illetve térségünkben is. 

Az iskola alapításakor olyan intézmény megalkotása, dinamikus fejlesztése volt a cél, 

amely kultúrát közvetít az itt zajló oktató-nevelő munka segítségével. A kultúra 

számunkra egyaránt jelent ismereteket, érzelmi műveltséget, szociális érzékenységet és 

szolidaritást, viselkedéskultúrát, a humán, a reál és az informatikai ismeretek egyensúlyát, 

a magas szintű szakmai ismereteket és szakmai kultúrát. 

A kultúrát ugyanakkor élő, változó folyamatnak tartjuk, amelyet minden tantárgy 

képvisel, és amelyben tanár és diák egyaránt érdekeltek a megismerni és megismertetni 

akarásban. Az így értelmezett egyenrangúság feltételezi a másik ember, a környezet 

méltóságának tiszteletben tartását. Figyelmet fordítunk az alkotmányos kereteken belül - 

a vélemények, gondolatok, egyéni állásfoglalások szabad megnyilvánulására. 

Az iskola bemutatása 

A Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium és Felnőttek Általános 

Iskolája többcélú köznevelési intézmény.  

• Alapfeladatai:  

- általános iskolai nevelés oktatás 

- gimnáziumi nevelés oktatás 

- szakgimnáziumi nevelés oktatás 

• Gimnázium: 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, azt bővítő és 

megerősítő nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára, illetve a 

felsőfokú tanulmányok megkezdésére, vagy a munkába lépésre felkészítő nevelés és 

oktatás. A gimnázium lehetővé teszi a tanulók különböző irányultságú érdeklődésének 

kielégítését, képességeik fejlesztését, a helyi sajátosságoknak, igényeknek, 

hagyományoknak megfelelően. A gimnázium négy évfolyammal működő nevelési-

oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára 

és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. 
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• Szakgimnázium: 

1/13–2/14. évfolyamos szakgimnáziumi nevelés oktatás kizárólag 

szakképzési évfolyamon, amely szakmai vizsgára felkészítő képzés folyik délelőtti, 

délutáni oktatási rendben nappali és esti tagozaton. Célul tűztük ki többek között a 

hátrányos helyzetben lévő fiatal felnőttek és az idősebb korosztály segítését. Az elévült 

tudás aktualizálását, modernizálását, ezáltal a hátrányos helyzet csökkentését a középfokú 

iskolarendszerű képzés keretében. A nappali oktatásban azok vehetnek részt, akik a 

jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek. Az esti oktatásban azok 

vehetnek részt, akik már nem tankötelesek, nappali rendszerű oktatásban nem tudnak, 

nem akarnak részt venni. 

• Felnőttek Általános Iskolája: 

Azok a tanulók, akik a tanköteles kor végéig nem szerzik meg az 

általános iskolai végzettséget esti tagozaton oktatásban vehetnek részt. Az oktatás 

elvégzéséről kiállított általános iskolai bizonyítvány, a szakképzési évfolyamba lépésre 

jogosít fel. Célul tűztük ki többek között a hátrányos helyzetben lévő felnőttek segítését, 

az elévült tudás aktualizálását, modernizálását, ezáltal a hátrányos helyzet csökkentését 

az alapfokú iskolarendszerű képzés keretében. Az esti- levelező- és táv- oktatásban azok 

vehetnek részt, akik már nem tankötelesek, nappali rendszerű oktatásban nem tudnak, 

nem akarnak részt venni. 

Képzési kínálat: 

1. Alaptevékenységei: 

Iskolarendszeren belül: 

1.1 0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1.-4. évfolyamokon 

 091260 Felnőttoktatás 1.-4. évfolyamon 

1.2 0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5.-8. évfolyamokon 

 092140 Felnőttoktatás 5.-8. évfolyamon 

1.3 0922 Középfokú nevelés, oktatás 

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 

oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és 

szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok  

Egy adott tanévben az indítani kívánt képzések pontos meghatározása - a piaci viszonyoknak 

megfelelően - az iskolavezetés feladata, melyet az Éves Munkatervben kell meghatározni.  
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Szakképzési évfolyamok: 

a) A felnőttképzési formák között kívánjuk megvalósítani: 

- az érettségire épülő szakgimnáziumi képzést 

- az érettségihez kötött munkakörök betöltéséhez szükséges szakképzést 

- az érettségire és felsőfokú tanulmányokra felkészítő gimnáziumi képzést 

d) Érettségire épülően: 

Ssz Ágazat 
Szakma 

csoport 

OKJ 

azonosító 
Képzés megnevezése 

évfolyamok 

száma 

évfolyamok 

jelölése 

munka

rend 

1. XL. 17 54 841 11 
Logisztikai és szállítmányozási 

ügyintéző  
2 1/13;2/14 N;E 

2. XXV. 16 54 346 03 Irodai titkár 2 1/13;2/14 N;E 

3. XXVI. 17 54 341 01 Kereskedő 2 1/13;2/14 N;E 

4. XXIV. 15 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 2 1/13;2/14 N;E 

5. XXIV. 15 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 2 1/13;2/14 N;E 

6. XXIV. 15 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 1/13;2/14 N;E 

7. XXIV. 15 55 344 07 
Vállalkozási mérlegképes 

könyvelő 
1 1/13 N;E 

8. XXVI: 17 54 341 02 Kereskedelmi képviselő 2 1/13;2/14 N;E 

9. XXIV. 15 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs 2 1/13;2/14 N;E 

10. 
XXXVIII

. 
22 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző 2 1/13; 2/14 N 

11.  19 55 345 01 
Kis- és középvállalkozások 

ügyvezetője II. 
1 1/13 N;E 

12. XIII. 7 54 481 02 Gazdasági Informatikus 2 1/13;2/14 N;E 

13. XXIV. 15 54 343 01 
Pénzügyi termékértékesítő 

(bank, befektetés, biztosítás) 
2 1/13;2/14 N;E 

14. XXII. 13 54 525 02 Autószerelő 2 1/13;2/14 N;E 

15. XXIV. 15 55 344 04 
Államháztartási mérlegképes 

könyvelő 
1 1/13 N;E 

16. - 19 35 345 01 
Kis- és középvállalkozások 

ügyvezetője I.  
1 11. N;E 

17 XIII. 7 54 481 05 Műszaki informatikus 2 1/13;2/14 N;E 
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I. Nevelési program 

Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai értékeinek 

meghatározása 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai: 

1. 1. Pedagógiai alapelveink  

1. 1. 1. Nevelés és oktatás 

Iskolánkban a legfontosabb feladat a tanulók korszerű ismereteinek és képességeinek, 

készségeinek kialakítása, bővítése, valamint személyiségük teljes körű fejlesztése. 

Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka során fejlesztjük az alapkészségeket, és a 

tanulók számára korszerű, a mindennapi életben használható, továbbépíthető 

alapműveltséget nyújtunk; 

 iskolánk az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, az idegen nyelvre, az informatikára vonatkozó olyan ismereteket közöl, 

melyek segítik a diákok világképének formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben; 

 nevelő-oktató tevékenységünk célja a gyermek személyiségének széleskörű 

fejlesztése; 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre, a 

kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására és azok 

betartására; 

 fontosnak tartjuk a tanulók megismertetését nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, személyiségeivel, lakóhelyünk hagyományaival; 

 célunk, hogy a tanulók körében legyen becsülete a szorgalmas munkával 

megszerzett tudásnak, ehhez legyen mód elsajátítani az egyéni tanulás különféle 

módszereit. 

1. 1. 2. Részvétel a közéletben 

Az iskola a szülői kapcsolatok által folyamatosan részt kíván venni a lakóhely életében, 

célunk, hogy partnerközpontú intézményként működjünk. 

Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal; 

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből, 

eredményeiből minél többet megismertessünk a szülőkkel és érdeklődőkkel; 

 helyszínt és humán erőforrást biztosítunk különböző kerületi rendezvényeknek; 
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 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a kerületben található óvodákkal, 

iskolákkal, közművelődési és egyéb intézményekkel; 

 a nevelők fontos feladatuknak tartják, hogy az iskola – eddigi hagyományaihoz 

híven – képviseltesse magát a különféle kerületi rendezvényeken, és ilyen – a tanulók 

számára szervezett kerületi szintű – megmozdulások szervezésében, lebonyolításában 

maga is részt vegyen. 

1. 2. Az iskola pedagógiai tevékenységének értékrendszere 

Nevelésünk meghatározó elemei azok az értékek, amelyeket a szülők, a tanulók, a 

fenntartó, és a társadalom oldaláról elvárásként határozódnak meg. Ezen értékek 

közvetítői az iskola széles partneri környezetének szereplői: a pedagógusok, a szülők, a s 

nem utolsó sorban a formálódó gyermeki személyiség identifikációját meghatározó 

kortárscsoport, akik személyes példájukkal, tapasztalataikkal, mindennapi életvitelükkel 

megfelelő hatásfokban képesek befolyásolni a velük kapcsolatban lévő tanulók 

magatartását, viselkedését. 

Intézményi pedagógiai munkánkat a humanista erkölcsi értékek, a nemzeti tudat, a 

demokratikus célok, a tanulók személyiségének fejlesztése, a korszerű technikai - 

technológiai szemlélet alapján határozzuk meg. 

Nevelő-oktató munkánk egészét áthatja az értékalapú szemléletközpontúság elve, mely a 

keresztény világnézet és emberi magatartás alapvető értékein alapul: szeretet, bizalom, 

empátia, igazságosság, méltányosság, rend, szabadság, tudás, szolidaritás, egymás 

elfogadása, egyéniesítés (differenciálás). 

1. 2. 1. Az emberi magatartás általános értékei  

Az iskola: 

 értékrendjében emberközpontú, humanista; 

 tanulóinak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti 

segítésén, s a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük, 

figyelembe véve azt, hogy a tanulót nem érheti semmilyen okból hátrányos 

megkülönböztetés; 

 értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, 

valamint az innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók 

irányítani képesek majd későbbi életüket; 

 tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei 

legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 
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1. 2. 2. Az intézményünk által kitűzött értékcélok  

Fontos, hogy intézményünk minőségbiztosítási rendszere segítségével folyamatosan 

fejlessze nevelő-oktató munkáját, melynek középpontjában természetesen a tanuló egész 

személyisége és lénye áll. 

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középfokú 

iskolában történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon 

ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és 

fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy 

fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 

Olyan intézményért dolgozunk nap mint nap, amit alapvetően a tanulók érdeke határoz 

meg, törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására 

az európai értékszemlélet és -rend alapján. 

Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink is, kiváltképpen a 

tanulók szülei. 

Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. 

században jogosan elvárhatónak.  

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél 

szélesebb körben tegyük ismertté a kerületi oktatásügyben és a közéletben. 

A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a 

fogékonyságot az alábbi értékekkel kapcsolatban:  

 nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrendünk 

 az emberiség közös értékei  

 a demokrácia és a jogállam értékei  

 európai, humán, illetve transzcendentális értékek  

A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát 

közösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, és az ennek megfelelő 

tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói 

megnyilvánulások leépítésére.  

Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és a közjót szolgáló 

aktivitásra. A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, 

példaképek, eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a 

családot. 
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1. 3. Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai, feladatai, a pedagógiai eszközök és 

eljárások formái  

- Az iskola – mindenkori pénzügyi lehetőségeitől függően – biztosítja a tanulók számára 

a tanuláshoz szükséges egészséges, szép, otthonos környezetet, a taneszköz jegyzéknek 

megfelelő mennyiségű és minőségű tárgyi eszközöket.  

- Az iskolai oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanulók képességeit fejlesztő 

tananyag mellett az általános emberi, nemzeti és európai értékek elfogadtatása, átadása 

alkotja. 

- Az iskola nevelői a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást kívánják elősegíteni 

különféle – e célt szolgáló – módszerek és szervezeti formák alkalmazásával. A tanulók 

egyéni képességeit figyelembe vevő oktatás elsősorban a tanulási nehézségek 

enyhítésében, a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban valósul meg. 

- Az iskolában az nevelést-oktatást – a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése 

céljából – sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészíti ki a tanulók egyéni 

érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodva. 

- Az iskolában folyó nevelés és oktatás fő feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra, 

kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket, 

képességeket, tulajdonságokat alakítsa ki és fejlessze a tanulókban: 

 az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz 

szükséges alapvető készségeket (gondolkodási, beszéd, írás, olvasás, matematikai); 

 az egyéni tanulás hatékony módszereit; 

 a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az 

együttműködés helyes normáit és módszereit; 

 a kommunikáció elfogadott formáit, különös tekintettel a tiszta, szép magyar 

beszéd használatára; 

 az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat; 

 aktivitást az egészséges környezet kialakítására és megőrzésére; 

 a nemzeti értékek, hagyományok és az anyanyelv ism., megbecsülését, tiszteletét; 

 a család szeretetét; 

 a gyermekek erkölcsi érzékét (etikum) és pozitív akarati tulajdonságait. 

Célunk és feladatunk, hogy iskolánk végzős diákjai a kimenő szakaszok végére a 

kerettanterv által az összes műveltségi területen előírt követelményeket a saját 

képességeik szerint optimálisan és a későbbiekben is kimutathatóan tartós eredménnyel 

teljesítsék. Minden tanuló rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a következő iskolafokon megállja a 

helyét. Tanulóink ismerjék a kulturált viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges 

magatartásformákat, s alakuljon ki bennük elképzelés saját közelebbi és távolabbi 

jövőjüket illetően. 
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E célrendszernek alárendelten  

a) a tanórák eredményességének alapfeltételei: 

• átgondolt tervezés 

• a tanulók kellő motiválása, aktivizálása 

• a tanulók tevékenykedtetése 

• folyamatos ellenőrzés és értékelés 

b) folyamatos fejlesztési feladatok: 

• korszerű oktatási tartalom 

• megújult nevelési és oktatási módszerek 

• a fenti célok érdekében a pedagógus továbbképzésben való részvétel 

• jól mérhető ellenőrzési és értékelési eljárások 

• a minőségi pedagógiai munka anyagi elismerése 

• a megfelelő minőségi feltételek biztosítása 

A Zápor utcai intézményegység kis létszámú osztályainak létjogosultságát bizonyítja, 

hogy nő a tantervi követelményeket nem teljesítő diákok létszáma. A létszám 

maximalizálása és a szükség szerinti lassúbb ütemben történő haladás a biztosítéka annak, 

hogy a lemaradásokat pótoljuk, integráltan oktatott tanulóink a követelményeket 

teljesíteni tudják. Természetesen a jelentős hátránnyal induló diákjaink számára 

biztosítjuk az egy tanévnél hosszabb ideig történő évfolyami követelmények teljesítését, 

ha ezt a pedagógiai szakszolgálat indokolt szakvéleménye illetve szakértői véleménye 

javasolja. Ezt a megoldást választjuk abban az esetben is, ha ezt indokoltnak tartjuk, mert 

ennek teljesítésétől pozitív eredményt várunk. Továbbra is törekszünk arra, hogy 

tanulóink beiskolázása maximálisan sikeresen legyen. 

1. 3. 1.  Az iskolában folyó nevelés-oktatás és színterei  

Tanórai foglalkozások 

Egyéb foglalkozások 

 Szakkörök, műhelyfoglalkozások, tanfolyamok 

 Tanulmányi és sportversenyek 

 Korrepetálások 

 Könyvtár 

Szabadidős tevékenységek 

 Osztályprogramok 

Közéleti tevékenységek 

 Diákönkormányzat 

 Társadalmi életben való részvétel (nem köznevelési 

intézményekkel közösen szervezett rendezvények, megemlékezések)  
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1. 3. 3. Iskolán kívüli tanórai foglalkozások kötelező tananyaga elsajátításának keretei 

A vonatkozó hatályos jogi szabályozás alapján a tantervi követelmények teljesíthetőek a 

hagyományos tanórai tanulásszervezési módoktól eltérő formában (kooperatív 

módszerek, egyéni differenciálás, projektoktatás, erdei iskola stb.) is. Ezzel a 

lehetőséggel igyekszünk élni, figyelembe véve azt is, hogy mindazok a jogszabályok 

érvényesek ezekre a módszerekre is, melyek a tanítás mindennapjait szabályozzák. 

Az iskolán kívüli tanórák során a tanulókat kiemeljük a szokásos iskolai környezetből. A 

–tanítás-tanulás folyamata a hagyományostól eltérően szerveződik, s a közös (és 

kötelező) feladatok és élmények hatására felbomlanak a megszokott tanulásszervezési 

formák keretei. Minden ilyen program az osztályközösség szocializációjának is fontos, 

meghatározó színtere. 

A kötött, iskolán kívüli programok feltételei: 

 a tanulói (és szülői) igények ismerete; 

 programot levezető humán erőforrás biztosítása; 

 az anyagi lehetőségek figyelembevétele. 

A hagyományos tanítási napoktól eltérő nevelési és oktatási folyamatok három szakaszra 

oszthatók: 

 1. előkészítő szakasz: készségek és képességek kialakítása; közös tervezés; 

kutatómunka, felkészülés. 

 2. program biztonságos megvalósítása. 

 3. közös ismétlés (felidézés), ellenőrzés, értékelés, önértékelés. 

Célok megvalósulásának ellenőrzése, javaslatgyűjtés korrigálásra. 

A tanítás során rendszeresen megvalósított iskolán kívüli tanórák beépítésre kerülnek a 

szaktárgyi tanmenetekbe. A múzeum- és színházlátogatások, kirándulások a magyar 

nyelv és irodalom, történelem, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, biológia és 

egészségtan, földrajz, természetismeret, kémia és fizika órákra vonatkozó tananyagot 

teszik színesebbé.  

1. 3. 4. Osztálykirándulások 

Osztályaink minden tanév májusában-júniusában, egy napot osztálykiránduláson 

töltenek. Nagy hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra nevelés, a természeti 

és kulturális emlékeink megfigyelése, a természettudományos gondolkodás empirikus 

tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése. 

A programok összeállításában fontos szerepet jut a tanulók életkora, már meglevő 

ismeretei mellett annak is, hogy pedagógusaink hogyan és mit szeretnének a 

megfigyeltekből beilleszteni a további iskolai munkába. 
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1. 4. Pedagógiai folyamataink 

1. 4. 1. A tanítás-tanulás területei 

A nevelőtestület az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők irányításával közösen 

határozza meg az iskolánkban folyó tanulás tartalmi, formai és szervezeti egységeit.  

Pedagógiai programunkban rögzítjük a jelenleg optimálisnak tartott tanulási 

tendenciákat, amit ha szükségesnek tartunk, a lehetséges keretek között módosítunk.  

Iskolánk pedagógiai munkájában a legfontosabb a tanítás-tanulás tevékenysége, melynek 

középpontjában a motiváló tényezők állnak.  

Intézményünk alapvető célja, hogy a tanítás-tanulás folyamata: 

- teremtsen szilárd alapokat, tegye nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására a 

tanulókat, és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában; 

- minden irányú tevékenységét a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkáltatás, 

a differenciáltság és a kulcskompetenciák fejlesztése hassa át.  

1. 4. 2. Fejlesztési területek – nevelési célok 

A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így 

közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban 

egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a 

példák érzelmi hatásának is. 

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, 

az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő 

attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új 

társadalmi igényeket. 

1. 4. 2. 1. Az erkölcsi nevelés 

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

és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 

majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés 

legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ 

találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget 

nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző 

megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a 

közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi 

totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös 

tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. Az iskolai 

közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a 
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munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a 

tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást 

elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át 

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

helytállásukat a munka világában is. 

1. 4. 2. 2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon 

alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális 

szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az 

embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit 

szolgálták ki. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a 

haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, 

a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme 

minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért 

magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, 

nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti 

öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzetiségek, a 

vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük 

elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie. 

1. 4. 2. 3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

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

állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt 

az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a 

törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi 

jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A felelős, hazájáért 

cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam 

és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak 

megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári 

kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. 

századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség 

ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  Az iskola megteremti annak lehetőségét, 

hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek 

keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a 



15 

kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A 

felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását 

hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési 

eljárások. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb 

specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti 

Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.  

1. 4. 2. 4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

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

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell 

segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, 

tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő 

kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a 

mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a 

kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő 

tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is 

gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy 

tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, 

mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

1. 4. 2. 5. A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A 

szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a 

családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi 

életre nevelés beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés 

a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok 

kezeléséről. Az iskolában foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

1. 4. 2. 6. A testi és lelki egészségre nevelés 

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

megéléséhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége 

és jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres 

testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és 

szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és 

megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre 
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történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a 

tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az 

egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú 

tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell 

arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás 

különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok 

kezelésére.  Feladat, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az 

önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a 

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

helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a tanulókat a káros függőségekhez 

vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a 

mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. 

Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és 

gyakorlati minőségétől. 

1. 4. 2. 7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul 

tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, 

segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül 

ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás 

számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása 

elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

1. 4. 2. 8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel 

használja. A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus 

tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon 

kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki életpályákra való 

szocializáció sikerességének záloga. Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet 

ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás 

határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak 

fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a 

rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem 

elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos 
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és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka világában való hatékony 

alkalmazhatóságához. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel 

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

tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 

környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. A 

természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a 

környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű 

ismeretének és a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre 

nagyobb szerepet kell biztosítani. 

1. 4. 2. 9. Pályaorientáció 

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

kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket 

kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek 

az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a 

nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez 

megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 

kezelését. 

1. 4. 2. 10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 

világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó 

gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel 

saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz 

világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint 

az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi 

rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal 

kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. A fenntarthatóság 

gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot 

feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén a 

természettudományi műveltségterületen kívül a testi-lelki egészség céljaihoz is 

kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén. 
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1. 4. 2. 11. Médiatudatosságra nevelés 

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

értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az 

értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a 

demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet 

értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a 

média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti 

kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők 

jogi és etikai jelentőségével. 

1. 4. 2. 12. A tanulás tanítása  

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

az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a 

megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más 

információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; 

melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók 

csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új 

helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és 

értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, 

a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás 

minőségének értékelése.  

1. 4. 3. Kulcskompetenciák 

1. 4. 3. 1. Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek 

kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív 

nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi 

érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• megfelelő szókincs 

• verbális és nonverbális kommunikációs képesség 

• funkcionális nyelvtan 

• életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

• hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 

• különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

• információk feldolgozása 
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• segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, stb.) 

• érvelés képessége 

• empatikus képesség 

• esztétikai érzék 

• kíváncsiság 

• tantárgyra jellemző szaknyelv használata 

1. 4. 3. 2. Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és 

értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a 

társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, 

munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek 

megfelelően.  

Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén 

társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.  

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás elsajátítása 

a 12. évfolyam végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként jelenik meg, melyre 

az idegen nyelv belépésének első évfolyamától kezdve tudatosan és szisztematikusan 

kondicionálni kell a tanulókat. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• megfelelő szókincs 

• funkcionális nyelvtan 

• nyelvi stílusok ismerete 

• szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

• az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

• kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

1. 4. 3. 3. Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 

alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak 

megoldására is.  

E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy 

fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai 

modellek alkalmazását (képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést 

alkalmazására. 
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• megfelelő segédeszközök használata 

• az igazság tisztelete 

• a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

• mindennapokban használható tudás 

• problémamegoldó készség 

• lényeglátás 

• kíváncsiság 

• egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

• kreativitásanalízis - szintézis 

• matematikai fogalmak ismerete 

• alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása 

a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

• összefüggések felismerése 

• tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

• meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 

• bizonyítások megértése 

• matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való 

szocializálás terén  

• matematikai kommunikációs készség 

1. 4. 3. 4. Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos 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. Ennek a tudásnak az emberi vágyak 

és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki 

kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta 

változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt 

egyéni és közösségi felelősséget. 

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a 

tanulók életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a 

motiváció hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki 

életpályára történő szocializációhoz. Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és 

a fejlesztés terrénumában kiemelt fontosságú a komplex eszközök használata, a 

módszertan és az oktatásszervezési formák változatossága, így a természettudományos 

gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése.         
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• összefüggések felismerése és kifejezése 

• lényeglátás 

• fogalomalkotás 

• esztétikai érzék  

• kreativitás 

• rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában 

• logikai képességek 

• rajzolási készség 

• tervezés és kivitelezés 

• kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-vallási 

etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása 

• kíváncsiság 

• környezettudatosság 

• környezet- és természetvédelem 

• egészséges életvitel 

• nemzeti tudat megalapozása 

• európai azonosságtudat 

• egyetemes kultúra 

• az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a 

munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során 

• bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

• gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, 

problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

• legyen kritikus az egyoldalúan tudomány-, technikaellenes megnyilvánulásokkal 

1. 4. 3. 5. Digitális kompetencia 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós 

és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

- eszközök megismerése, használata 

- szövegszerkesztési ismeretek 

- információkeresés és kezelés  

- kritikai gondolkodás az innováció területén 

- kreativitás 

- munka világában való eligazodás 

- élethosszig tartó tanulás 
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1. 4. 3. 6. Hatékony, önálló tanulás 

Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes 

kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban, ideértve az idővel 

és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, 

feldolgozását, beépülését, másrészt útmutatások keresését, alkalmazását jelenti. 

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, 

a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• motiváció 

• saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

• önismeret 

• önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

• figyelem 

• segédeszközök használata 

1. 4. 3. 7. Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus 

életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és 

tevékenység felöleli 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 meg tud oldani.  

Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan 

vegyen részt a közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• egészséges életvitel 

• mentális egészség 

• magatartási szabályok alkalmazása 

• kommunikációs képesség 

• empátia 

• problémamegoldó képesség 

• európai tudat 

• a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-

nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló 

magatartást magába foglalja 

• stressz és frusztráció kezelése 

• változások iránti fogékonyság 
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• együttműködés 

• magabiztosság 

• érdeklődés 

• személyes előítéletek leküzdése 

• az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az 

etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás az el nem évülő bűn nemzetünk, 

emberségünk ellen  

• kompromisszumra való törekvés 

1. 4. 3. 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi 

életben – így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes 

legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való 

beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az 

egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és 

képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek 

• kihívások felismerése, értelmezése 

• a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

• a pénz világában való tájékozódás 

• a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 

• tervezés, szervezés, irányítás  

• vezetés 

• delegálás  

• az elemzés  

• a kommunikálás  

• a tapasztalatok értékelése 

• kockázatfelmérés és vállalás  

• egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

1. 4. 3. 9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik. 

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben 

rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 
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A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az 

emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás 

elítélése és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal 

kapcsolatban.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen különösen az irodalom, a dráma, a 

bábjáték, a művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális művészetek, a tárgyak, 

épületek, terek kultúrája, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó s a mozgókép 

fontosságának elismerése. 

1. 4. 3. 10. További releváns kompetenciaterületek 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja 

az egészségmegőrzést is     

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira 

koncentrál 

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 

4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 

5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével 

6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), 

melynek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  

7. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmája 

8. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely 

nem irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és 

más nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.   

Az emberi magatartás általános értékei 

Iskolánk nevelő-oktató munkáját az európai humanista értékrend hatja át, a demokrácia 

értékei, a nemzeti értékek, valamint az emberiség előtt álló közös problémákra és a 

különböző kultúrák iránti nyitottságra nagy figyelmet fordítunk.  
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Munkánkat az európai humanista értékrendre építjük, mert: 

o azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához tartozásunkat 

erősítik 

o kiemelten fontos értékünk az elfogadói légkör biztosítása, melynek kulcselemei 

számunkra a tolerancia—empátia—nyitottság hármasára törekvés, a másság 

elfogadása 

o nevelésünk alapeszméi: az igazságosság, a szeretet elfogadása és elfogadtatása,  

o értékként preferáljuk az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, 

és az innovativitást, amelyek birtokában konstruktív életvitelre alkalmassá 

válhatnak.  

o tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei 

legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek 

Munkánkat a demokrácia értékei hatják át, mert: 

• egyrészt, a demokrácia értékrendjére építve olyan demokratikus magatartás 

alapjait rakjuk le, illetve olyan demokratikus magatartásra készítjük fel 

tanulóinkat, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megfelelő szerephez 

jutnak 

• másrészt, mert a minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek 

azokat a szilárd alapjait sajátíttatjuk el, amelyekre biztonságosan építheti 

ismereteit a későbbiekben minden tanulónk 

• harmadrészt, mert esélyegyenlőséget nyújtunk a hátrányos helyzetű, tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulóknak a felzárkózáshoz 

Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja, mert 

• fontos szerepet szán a hagyományoknak 

• a nemzeti azonosságtudat fejlesztésére törekszik, beleértve az ország 

nemzetiségeihez, etnikumaihoz való tartozók azonosságtudatának ápolását is 

Nagy figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra, mert: 

• az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: 

• az egyén és az állam felelősségét 

• a társadalmak lehetőségeit feladataik, problémáik megoldásában 

• a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető veszélyek 

csökkentésében. 

Fontos számunkra a más népek, kultúrák iránti nyitottság, mert: 

• más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 

megismerésére, megbecsülésére neveljük tanítványainkat. 
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A helyi értékek meghatározása 

Fontos, hogy intézményünk minőségbiztosítási rendszere segítségével folyamatosan 

fejlessze oktató–nevelő munkáját, melynek középpontjában a tanulók állnak. A nevelés-

oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi 

értékekkel kapcsolatban:  

• nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrendünk 

• az emberiség közös értékei  

• a demokrácia értékei  

• európai, humán, illetve transzcendentális értékek  

A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát 

közösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő 

tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói 

megnyilvánulások leépítésére.  

A felnőttoktatás célja olyan ismeretek, képességek nyújtása 5-8. osztályban, amelyek 

átfogják az általános iskola műveltségi körét, alapoznak a tanulók élettapasztalatára, 

korábbi ismereteire, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanuló bekapcsolódhasson a 

szakképzésbe, megteremtve a munkaerő piacon való megjelenés lehetőségét. Módot 

nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb, adekvátabb fejlesztésére, 

szocializálására. 

A felnőttek középiskolája olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az 

általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait, és 

korábbi (általános iskolai, szakiskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait, 

szervezve és kiegészítve ezek eredményeit. E képzési forma megteremti az érettségi, a 

középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerő piacon történő 

előnyösebb elhelyezkedés, illetve újabb szakmai megszerzésének lehetőségét. 

A felzárkóztató oktatás lehetőséget biztosít azok számára is megjelenni a kvalifikáltabb 

munkaerő piacon, akik valamilyen oknál fogva nem tudták elvégezni az általános 

műveltséget megalapozó iskolaszakaszok mindegyikét. Lehetőséget biztosít e képzési 

forma a szakképzésre történő közvetlen bekapcsolódásra. 

 

Alapvető célunk, hogy a diák a tanulási folyamat aktív résztvevője legyen, ennek során a 

tanár segítségével átélje a felfedezés, megismerés és tudás örömét. 

Az intézmény - nevelő - oktató munkájának célja, hogy tanulóközösségének 

• szilárd, biztos ismereteket nyújtson, 

• felkészítse őket a naprakész ismeretekre a munkába álláshoz, 

• képessé tegye őket a szakmailag önálló munkára, 

• általános műveltséget közvetítsen, 

• képessé tegye őket az általános emberi normák betartására, társadalmi beilleszkedésre 
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• neveljen a családi életre, a hagyományok megtartására, 

• neveljen testileg és lelkileg egyaránt az egészséges életmódra, 

• neveljen a toleranciára, a másság elfogadására 

Tanulóink az iskola elvégzése után legyenek képesek: 

• önmagukat menedzselni, döntéseket hozni, azokért felelősséget vállalni, kommunikálni 

szóban és írásban, 

• kooperálni szűkebb és tágabb környezetükkel. 

 

Iskolánk szakmai céljait az adott szakmá(k) követelményrendszere(i) jelöli(k) ki. 

Célunk tehát olyan alapvető ismeretek birtokába juttatni tanulóinkat, amelyek 

segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet (család, iskola, 

lakóhely, munkahely) valós életének gyakorlatába; dönteni tudjanak (egyedül vagy 

hozzátartozóik segítségével) a továbbtanulásról, további életükről. Ugyanakkor nyitottak 

legyenek a makrovilág (haza, a nagyvilág, az Univerzum) történései iránt is. 

Célunk továbbá olyan „félig érett”, nyitott fiatalok kibocsátása iskoláinkból, akik kellő és 

igényes alapismeretekkel, szakmai ismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul 

szolgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez és életüket átfogó belső 

kényszerből fakadó önképzéshez. Tudatosan és radikálisan csökkenteni akarjuk a 

tanulókat érő kudarcok számát; mivel a jó - a tanuló egyéni fejlődéséhez mért - 

eredmények hangsúlyozásán, a sikereken keresztül történő munkát tartjuk 

célravezetőnek. Ugyanakkor rá kívánjuk nevelni őket az olykor jelentkező kudarcok 

elviselésére is, a kettő között lehetőleg egészséges összhangot teremtve. 

Mindezt olyan tartalmú és nyelvezetű tananyaggal kívánjuk elérni, amely az adott 

korosztálynak szól, érte készült, visszatükrözi vágyait, elképzeléseit, ötleteit is. A fentiek 

megvalósításának érdekében a nevelés és oktatás folyamán kiemelten kezeljük a munka-

erőpiaci helytálláshoz, a magasabb életnívón való éléshez nem nélkülözhető olyan 

kulcskompetenciák oktatását, mint: 

1. anyanyelvi kommunikáció 

2. idegen nyelvi kommunikáció 

3. matematikai kompetencia 

4. természettudományos kompetencia 

5. digitális kompetencia 

6. hatékony és önálló tanulás 

7.szociális és állampolgári kompetencia 

8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

9. esztétikai - művészeti tudatosság és kifejező képesség  

Iskolánk az európai normák szerinti programok összeállításával kívánja neveltjeinek 

életesélyeit, munkaerő-piaci helytállását biztosítani, ezért programunkba tudatosan 
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építettük be az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő ismereteket. Ehhez 

szükséges a megfelelő motiváció és változatos, korosztályához és egyéniségéhez illő 

munkamódszerek. Ezt segítik a különböző óraformák (tanári előadás, frontális óra, 

csoportmunka, egyéni munka) arányos alkalmazása. A tanulói kiselőadások, önálló 

kutatások, pályamunkák, kísérletek bemutatása hatékonyabbá, élményszerűbbé teszik a 

tanulást. Fontosnak tartjuk, hogy a diákokban kialakuljon az igény a tartalmában és 

formájában is színvonalas, rendezett munkára. Ezért is van nagy jelentősége a vizuális és 

esztétikai nevelésnek minden tantárgyon belül. 

Iskolánkat a világnézeti semlegesség jellemzi. Alapelvünk: a magas szintű 

műveltségközvetítő, elsősorban szakmai oktatás és a diákközpontú nevelés közötti 

egyensúly megteremtése. Arra törekszünk, hogy diákjaink megbecsüljék a tudást, 

igyekezzenek a saját képességeikhez mért legjobb eredményt elérni. Az iskolai 

követelmények teljesítése érdekében elvárjuk és megköveteljük a rendszeres és kitartó 

munkát. Nyitottak legyenek: érdeklődjenek szűkebb és tágabb környezetük, hazájuk és a 

világ eseményei iránt. Igyekezzenek alkotó, gondolkodó emberré válni, tudjanak 

megalapozott, önálló ítéletet alkotni, értelmes döntést hozni. Tiszteljék mások emberi 

mivoltát, véleményét, hitét. Legyenek tekintettel mindenkori környezetükre, tudjanak az 

elvárásokhoz alkalmazkodni, törvénytisztelő polgárokká válni. Ismerjék meg más népek 

nyelvét, kultúráját is. Érezzenek felelősséget önmagukért, társaikért, lássák tetteik 

következményeit. Őrizzék és becsüljék meg hazájuk, kultúrájuk hagyományait, értékeit, 

vigyázzanak anyanyelvük szépségére és tisztaságára.  

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a tanulók érdeke határoz 

meg, törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására 

az európai klasszikus értékrend alapján, ehhez partnernek kérjük a szakmai gyakorlati 

képzést biztosító vállalatokat.  

A gyakorlati képzőhelyek vezetői írásban megküldik észrevételeiket és javaslataikat a 

félévi és az év végi gyakorlati jegyek kialakításához. Az iskola a gyakorlatot szervező 

partnerekkel személyesen, telefonon és e-mailben tartja a kapcsolatot. Ha munkahelyi 

balesetet szenved a tanuló a gyakorlati foglalkozás során, akkor azt a gyakorlati hely 

vezetője köteles jelezni az iskola felé. 

Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a 

tanulók, pedagógusok. Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka 

végzése megfelel a XXI. században jogosan elvárhatónak.  

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél 

szélesebb körben tegyük ismertté a kerületi oktatásügyben és a közéletben. 

Alapelveink megvalósítását elősegíti az állami iskoláknál megszokottnál alacsonyabb 

osztálylétszám, illetve az ennek köszönhetően kialakítható bensőségesebb tanár- diák 

viszony. 
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Az előbb felsorolt pedagógiai alapelvek és célok az iskola minden tanulójára igazak, csak 

a különböző iskolatípusokban másképpen hangsúlyzódnak. 

Eszközök és eljárások: 

Olyan iskolát kívánunk megvalósítani, 

ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló 

és tanára egyaránt, 

ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának, 

ahol ötletei, feladatai, kérdései, írásai, számítógépes programjai stb. szervesen 

beépülnek az iskolai foglalkozásba, 

ahol megtanul helyesen és okosan (egyénre szabott módon) tanulni, ahol felkeltik 

benne a tudás iránti vágyat, 

ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, és hozzásegítik ahhoz, hogy 

megtalálja azt, amit felnőttként csinálni szeretne. 

A tantervi tartalommal nem nivellálni, hanem differenciálni akarunk, esélyt, lehetőséget 

teremteni arra, hogy mindenki tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhasson 

ki munkája során. Nem abszolutizáljuk a teljesítményelvet, megítélésünk alapja az, hogy 

a tanuló és tanár mit tud, mit tesz, mire képes és mire törekszik. 

Intézményünk a magyar kultúra és a szakképzés hagyományainak, valamint az európai 

minőségrendszer alapelveinek felhasználásával, ötvözésével kívánja megvalósítani a 3. 

évezred iskoláját. 

Az iskolába való felvétel, átvétel és a magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Az iskolába való felvétel: 

Az iskolába felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján történik. 

Szóbeli felvételi vizsgát az iskola nem szervez. A tanulók átvételekor illetve felvételekor 

sem szóban sem írásban nem történik számonkérés. A felvétel a tanulmányi 

eredményektől függ. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. Mivel az 

iskolába 18. életévét betöltött illetve a tankötelezettségüket teljesített tanulók járnak, a 

felvételi rangsorolásnál a különleges helyzeteket nem vesszük figyelembe. 

A felvételi feltételei a két évfolyamos (13.) szakképző osztályba: 

• eredményesen elvégzett 12. osztály,  

• érettségi bizonyítvány, 

• a felvétel jelentkezési sorrendben az engedélyezett osztálylétszám elérésig 

tart 

A felvétel feltételei az általános iskoai oktatásba: 

Ebben a képzésben az vehet részt, aki már nem tanköteles, nem végezte el az általános 

iskola 1-8. osztályát. Jelentkezni a jelentkező legmagasabb sikeres általános iskolai 
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évfolyam meglétét igazoló dokumentummal lehet. Tanulmányait az azt követő 

évfolyamon folytathatja. A tanulmányok sikeres befejése után szakképzési évfolyamon 

folytathatja tanulmányait. A Felnőttoktatás helyi programja és tanterve az alapfokú 

nevelés-oktatás 1-8. évfolyam számára a Pedagógiai program mellékletét képezi. (3. sz. 

melléklet) 

Felnőttképzés felvételi szabályai középiskolai képzésre: 

- Négy évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezhet, aki 8 általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik, és a NAT 7-8. évfolyamának összeállított felvételi 

követelményeiből 50 %-os teljesítményt nyújtott. 

- Három évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezhet, akinek a gimnázium vagy 

szakgimnázium 9. évfolyamról érvényes és sikeres bizonyítványa van. Vagy aki 

szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik, és a 9. évfolyam anyagából összeállított 

különbözeti vizsgát sikeresen teljesítette. 

- Két évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezhet, akinek a gimnázium vagy 

szakgimnázium 10. évfolyamról érvényes és sikeres bizonyítványa van, vagy aki 

szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik, és a 10. évfolyam anyagából összeállított 

vizsgán sikeresen teljesített. 

A más iskolából érkező tanuló átvétele: 

A más iskolából érkező tanuló felvételéről (ha a tanuló egyébként megfelel a törvényi 

előírásoknak) az igazgató dönt. Az igazgató szükség esetén különbözeti vizsgákat írhat 

elő. 

A magasabb évfolyamra lépés: 

Magasabb évfolyamon csak az a tanuló folytathatja tanulmányait, aki az általa tanult 

valamennyi tantárgyból teljesítette az elégséges osztályzathoz szükséges minimális 

követelményeket. Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén legfeljebb két 

tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot. Három, vagy több elégtelen esetén, továbbá ha 

a javítóvizsga eredménye is elégtelen legalább egy tantárgyból, a tanuló csak az évfolyam 

megismételésével folytathatja tanulmányait. A tanulók a hatályos törvényeknek 

megfelelően a tantárgyi tanórák csak adott százalékáról hiányozhatnak. Ezt meghaladó 

hiányzás esetén a tanuló osztályozó vizsgát köteles tenni. 

A pedagógusok helyi intézményi feladatainak meghatározása 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában: 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a 

munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott 

munkarend alapján. 
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A pedagógus: 

• napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

• tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít 

a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a 

módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

• tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi; 

• a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat; 

• gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet; 

• a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú 

szemléltetéssel szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és 

technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

• rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak 

figyelembe vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, 

motiváló hatású legyen; 

• az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására 

gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

• a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

• az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 

munkanapon belül köteles kijavítani; 

• a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s 

ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók 

állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, 

szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el; 

• fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti 

és betartatja velük az iskola házirendjét; 

• biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

• feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 

• tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően; 
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• különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a 

szabadidős foglalkozások megtartása során; 

• a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

• a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait; 

• a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 

egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

• a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük 

együtt értékeli; 

• megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításkor és osztályzásakor; 

• az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban 

haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget 

biztosítva a javításra; 

• foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

• állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe 

tartozó új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani 

fejlesztések körében való tájékozódik 

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. 

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak 

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen 

megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak 

az iskolai és iskolán kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, 

rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások 

stb. 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart 

tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri 

a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus 

pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi 

hatások kivédése. Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen 

nevelőmunka. Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül 

sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. 
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Jellemezze az osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az 

osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. 

Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a 

tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a 

megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni és 

megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a 

diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. 

Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm törekvéseit, fogadja el 

fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett 

is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - emberi 

mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. Az 

osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a 

tanulókban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg 

a "kényes" témákban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan 

merev tantermi berendezés, az egymás hátát látó gyerekekkel. Klubszobát célszerű 

berendezni, ami témától függően átrendezhető: puffokkal, ülőpárnákkal, vitrinekkel, 

polcokkal, meseszőnyeggel. A falon legyen lehetőség "területeket" kialakítani saját 

osztály-, faliújságra, akár falfirkára is. Ki lehessen alakítani osztálykuckókat. Legyen a 

teremben hagyományos és modern audiovizuális eszköz, fényképezőgép, üres 

magnókazetták. Hangszerek: furulyák, dobok, szintetizátor. Kartonok, színes papírok, 

ollók, ragasztó, színes ceruzák, zsírkréta, festékek, folyóiratok, könyvek, művészeti 

alkotások reprodukciói, bábok. Nem szükséges minden órát ebben a megszokott 

környezetben tartani, lehet színhely: könyvtár, múzeum, közösségi ház, vagy éppen a 

természet. 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, 

szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a 

tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a 

differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és 

társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal 

és etikai normákkal. 

Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan 

bővülő ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, 
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önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, 

konstruktív életvezetés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).  

Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a 

tanuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való 

beilleszkedését. 

Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és 

hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét 

az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

Az osztályfőnöki munka szerves része az adminisztráció pontos elvégzése határidőre 

(haladási rész vezetése; hiányzások és jelenlét vezetése; hiányzások összesítése a 

tárgyhót követő hónap tizedikéig) 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az ismeretek közvetítése mellett a személyiségfejlesztés is oktató – nevelő munkánk 

alapvető része. A személyiség fejlesztésének alapja a tanulók önismerete. Fejleszteni kell 

önbizalmukat, kudarctűrő képességüket, hogy az előttük álló nehézségekkel könnyebben 

megbirkózzanak. Meg kell ismertetni velük az emberi együttélés szabályait, a családi és 

társadalmi viszonyokban szükségszerűen kialakuló konfliktusok kezelésének módját. 

Erősíteni kell a tanulók hazafiságát, magyarságuk tudását, elsősorban anyanyelvünk 

ápolásával, történelmünk és kultúránk megismertetésével. Hangsúlyozni kell a tolerancia 

rendkívüli szerepét a másik ember megítélése, a betegek, sérültek, fogyatékosok iránti 

elfogadó, segítő magatartás terén, valamint más népek, kultúrák megismerésével és 

elfogadásával kapcsolatban. A személyiségfejlesztés az iskolai élet minden 

tevékenységében megjelenik. A legtöbb lehetőséget a tanulók megismerésére, 

megnyilatkozására az osztályfőnöki órák adják, de fontos a szaktanárok és az 

intézményben dolgozó valamennyi felnőtt szerepe. Elengedhetetlen a folyamatos 

kapcsolattartás a szülőkkel is. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az oktató – nevelőmunka, a személyiségfejlesztés ideális kerete a közösség, mely 

magába foglalhatja az egész iskolát, egy- egy osztályt, esetleg kisebb csoportokat. A 

közösségfejlesztés színterei lehetnek a tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások (pl.: 

szakkörök, önképzőkörök, tanulmányi kirándulások, klubdélutánok, közös mozi – 

múzeum- vagy színházlátogatások, vetélkedők), iskolai rendezvények, ünnepségek. Az 

iskolai közösséget elsősorban az olyan tevékenységek fejlesztik, amelyekben minél több 

tanuló részt vehet, hagyományt teremtenek, őriznek, erősítik az összetartozás érzését. 

Cél, hogy diákjaink: Fogadják el, hogy társaik ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint 

önmaguk, legyen az bármely területe az életnek. 
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Türelemmel hallgassák végig társaik véleményét, s azokat ne visszautasítsák, hanem 

érveket felsorakoztatva vitatkozzanak azokkal. Legyenek birtokában a harmonikus, 

tartalmas emberi kapcsolatok kialakításához szükséges készségeknek, képességeknek. 

Legyenek képesek a konfliktusok kezelésére, alakítsák ki a konszenzusra való törekvés 

technikáit. Legyenek képesek a többség által elfogadottak fegyelmezett végrehajtására. 

Tanulják meg a társadalmi együttélés szabályait, az egyén és a közösség hasznos 

együttműködését. Tanuljanak meg „team”-ben dolgozni, váljanak felelős 

munkavállalókká. Legyenek megértők a szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a 

másság iránt. Értsék és értelmezzék felelősségüket mind a természeti, mind az épített 

értékekért, hiszen ezek nem az egyen sajátjai, hanem a közösségeké, mindnyájunké. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység 

A középiskolások magatartásbeli problémáinak hátterében gyakran az életkori 

sajátosságok állnak: feltűnési vágy, kiegyensúlyozatlan érzelmi- indulati élet, a tekintély 

megkérdőjelezése stb. A problémák azonban sok esetben mélyebben gyökereznek: a 

családban meglévő munkanélküliség, elszegényedés, esetleg egyik családtag betegsége is 

okozhatja a tanulók viselkedés- és kapcsolatzavarait. Nagyon fontos, hogy az ilyen esetek 

kiszűrése minél hamarabb megtörténjen. Ez az osztályban tanító tanárok, mindenekelőtt 

az osztályfőnök feladata, aki folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, megismeri a tanulók 

családi hátterét, szükség esetén családlátogatást tehet. A zavarok jelentős része 

megoldható személyes elbeszélgetéssel, a szülő és a tanár együttműködésével, különösen, 

ha a szükséges bizalom megteremtődött a pedagógus és a tanuló között. Lehetőség szerint 

az osztályközösség segítségét is igénybe kell venni, ezzel is erősítve bennük az 

összetartozás érzését illetve az empátiát. Súlyosabb esetben célszerű szakember 

segítségét kérni. 

Fogalmi elhatárolás: 

A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI), a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

(HHH) integrációjára vonatkozó különleges nevelési-oktatási tartalmakat magába foglaló 

speciális implementációjú programelemek olyan nevelési-oktatási programok, amelyeket 

az oktatásért felelős miniszter ad ki, s melyeket az iskola a helyi tantervébe külön beépít, 

így az a nevelési programba nem illesztendő. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" 

pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkózat, hanem olyan képességeket 

fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét javítják. A komplexitás elvének 

érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel: 

- mozgás (nagy- és finommozgás), 

- testséma, 

- téri orientáció, 

- percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez kapcsolódik a verbális tudatosítás. 
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A fejlesztésbe bekerülők köre  

Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen 

alacsonyabb tanulási teljesítményt mutatnak.  

A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok 

(továbbiakban: szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján 

részképesség zavarokkal, tanulási nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló 

magatartási zavarokkal küzdenek. 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető.  

A fejlesztés tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság 

megjelöl (mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.). 

Szervezeti formái 

- Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 

- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), 

a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint. 

A fejlesztés célja 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember  

Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 

Idegrendszer fejlődésének biztosítása 

Mozgásfejlődés 

Érzelmi élet fejlődése 

Beszéd fejlődése 

Érzékszervek fejlődése 

Prevenció, reedukáció 

Részképesség zavarok megszüntetése 

Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése 

Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás) 

Ismeretek bővítése 

Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 

A fejlesztés elmélete és módszertana 

A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók: 

pontos és differenciált vizuális észlelés 

forma, méret, szín pontos felfogása 

összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás). 

megadott formák, színek megtalálása, kiemelése egy képből (figura, háttér észlelése) 

adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése 
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vizuális információk téri elrendezése 

vizuális információk sorba rendezése, szekventálása 

a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése, adott hangok kiemelése 

adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe foglalása 

összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes mozgása 

a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása (a 

keresztcsatornák együttműködése) 

rövid idejű vizuális-verbális memória 

szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció 

Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez 

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a 

kijelölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti nyomon 

követéssel az egész tanév folyamán.     

Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések 

Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 

Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések 

Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 

Módszerek 

Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, lehetőség szerint játékos, az érzelmi motivációra 

építve kerülnek kialakításra. 

Számolás, írás, olvasás zavarok kezelése 

Viselkedés korrekciós módszerek 

Figyelem fejlesztő gyakorlatok  

Kommunikációs készség fejlesztése 

Családpedagógiai módszerek  

Tanulást segítő programok 

Informatika és audiovizuális technika alkalmazása 

Relaxációs módszerek 

Beilleszkedési és magatartási zavarok 

A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, 

amelyben értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek.  

A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az első óvodás-

iskolás években és a családi háttérben keresendő.  

Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a 

szakértői bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. 

A szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a 

tanuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása 

osztály- és iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével. 

A kitűzött célok elérése érdekében folytatott tevékenység alatt mindvégig előttünk áll, 

hogy minden gyerek individuum.  
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A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk: 

Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, 

konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, 

szabálytartás hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, 

elfojtás, agresszivitás, stb. 

Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció- dyslexia, dysgrafia, figyelem-

hiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, 

csak szekunder jellegű memória). 

Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- 

és figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) 

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a 

fenti csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak. Fő célunk minden 

gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi–

lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és környezetével 

egyensúlyban éljen. 

 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

I. Pszichés zavarok esetén: 

az adott diszfunkció 

csökkentése, esetleg 

megszüntetése 

a korábbi fejlődési szakaszban 

gyökerező hiányosságok és 

torzulások feltárása, rendezése, 

újratanulása. 

Érzelmi életük egyensúlyban 

tartása, sikereik és kudarcaik 

egészséges feldolgozásának 

segítése. 

A kompenzáló 

magatartásformák elhagyása. 

Az okok (diszfunkció) felkutatása 

különböző diagnosztikai módszerekkel 

(pszichológus). 

A diszfunkció kezelése megfelelő 

terápiákkal: 

    - személyiségfejlesztés 

       egyéni és csoportos  

       tanácsadás,relaxáció 

       kognitív terápiák (Coping     

       Cat) elsődleges és másod- 

       lagos  kontroll erősítése  

       program (PASKET) 

    - kommunikáció 

       szerepjátékok 

       szerepáttétel 

       szituációs játékok 

Életkorának megfelelően a 

gyermek is értse meg a 

problémát. 

Érezze szükségét és fogadja el a 

segítségnyújtást. 

Kooperáljon (tanácsadó- kliens 

kapcsolatban). 

Csökkenjenek a szorongások. 

A megküzdő mechanizmusok 

erősödjenek. 

Érzelmi reakcióik a helyzethez 

adekvátak legyenek. 

Kompenzáló mechanizmusaik 

száma és intenzitása 

csökkenjen. 

II. Tanulási zavar esetén: 

A tanulási nehézség csökkentése 

vagy megszüntetése  

(ez feltételezi az ezt kiváltó ok 

megszüntetését). 

 

Beszédfejlesztés (logopédus): 

- arány- és hangsúlyeltolódás alkalmazása, 

- a környezet pontos észlelésén és 

tapasztalásán alapuló fejlesztés. 
 

A tanulási zavart kiváltó okok felderítése és 

kiküszöbölése a fejlesztő pedagógusok 

által. 

Képesség és készségszint felmérés. 
 

A fejlesztő és fejlesztett 

összmunkája eredményeként 

fejlődés, változás mutatkozzék. 

(A fejlődés mértéke és ritmusa 

problémánként és tanulóként 

változó.) 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Fejlesztő, felzárkóztató programok 

kidolgozása személyre szabottan, részleges 

kiemeléssel, arány és hangsúlyeltolódással. 

A támasztott követelmények pontos, 

objektív meghatározása az egyén 

lehetőségeihez mérten. 
 

A teljesítményorientáltság csökkentése. 
 

Oldott, bensőséges, szeretetteljes légkör 

megteremtése. 
 

Valamennyi apró, pozitív irányba történő 

változás megerősítése. 
 

A negatív kompenzáló magatartás 

ignorálása, más kompenzálási lehetőségek 

feltárása, az okok megszüntetése. 

Törekvés a szülőkkel való 

együttműködésre. 

Legyen látható eredménye a 

fejlesztésnek az adott tanuló 

korábbi szintjéhez képest. 

 

III. Szocializációs zavar esetén: 

mivel a problémák a gyermek 

rendszerint a korai szocializáció 

rendellenes tanulási 

folyamatából, illetve a családi 

diszfunkciókból, vagy a szűkebb 

környezetéből erednek, ezért a 

problémából adódó zavarokat 

csupán csökkenteni tudjuk, de 

megszüntetni nem.  
 

Célunk tehát a kompenzálás és a 

kooperáló szülők segítése a 

nevelési kérdésekben. 

 

Fontos, az életkori sajátosságok 

ismeretében, az iskolás gyermektől 

elvárható viselkedésformák, és a még nem 

követelhető kontroll szétválasztása. 
 

Pontos meghatározása annak, amit elvárunk 

a gyermektől és ennek a gyermek számára 

jól érthető (életkorának megfelelő) közlése. 
 

Feladatunk a pozitív modellnyújtás, a 

pozitív megerősítés és a minősítés. 

A gyermekben rejlő pozitív értékeknek 

kiaknázása. 
 

Szeretetteljes, meghitt légkör 

megteremtése. 

Tudja, hogy mit várnak el tőle. 
 

Döntéshelyzetben tudjon jó és 

rossz, helyes és helytelen között 

választani. 
 

Legyen képes elfogadni és 

követni a pozitív modellt. 

Érezze tanárai, nevelői jó 

szándékát. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

A felzárkóztatás célja a hiányok pótlása, hogy azok ne akadályozzák az új ismeretek 

befogadását. Első lépésként fel kell mérni, hogy mely tanulóknak milyen területeken van 

lemaradásuk. Alapfeladatunk a tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű fiatalok 

nevelése — oktatása. Az osztályfőnökök és a szaktanárok év elején felmérik tanulóik 

képességeit, munkához, tanuláshoz való hozzáállásukat, külön segítik a szakos tanárok is 

a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók beilleszkedését és további pályafutását. Félévente 

felmérést készít az iskola a tanulók tudásszintjéről, s az eredményektől függően avatkozik 

be a nevelés—oktatás folyamatába. 
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Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

szórt figyelmű; 

nehezen tud koncentrálni; 

gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

kézügyessége fejletlen; 

lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  

valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

A felzárkóztatás célja 

A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való 

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség 

megteremtése. 

Készségek, képességek fejlesztése. 

A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás révén 

a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezése. 

Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

 

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 

1. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 

felismerése 

- képességek felmérése iskolába  

  lépéskor – prevenció; pl.    

  Prefer,   

  Sindelar, ABC teszt 

- képességek felmérése az  

  iskoláztatás folyamán; pl.  

  induktív gondolkodás mérése 

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus, 

szakértői bizottságban 

 fejlesztő pedagógus, 

pszichológus  

tanév eleje 

megfigyelés tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus 

folyamatosan 

dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak célirányos 

áttekintése) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus 

tanév eleje, 

illetve közben 

beszélgetés (gyerekkel, szülővel) tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

folyamatos 

a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése (kérdőív) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

első félév 
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2. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 

fejlesztése 

(az iskolán 

belül) 

egyéni fejlesztés (fejlesztési terv 

alapján) 

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus 

folyamatos 

differenciált tanóravezetés minden pedagógus folyamatos 

korrepetálás érintett pedagógus folyamatos 

napközi, tanulószoba napközis nevelő, 

tanulószoba-vezető 

folyamatos 

előkészítő évfolyam (az első 

osztály sikertelen elvégzése esetén 

az első osztály megismétlése a 

szülő kérésére) 

tanító tanév vége 

mentesítés bizonyos tárgyak 

értékelése alól 

igazgató, tanító, szaktanár, 

szakértői bizottság 

szakemberei, szakértői 

bizottságok szakemberei 

tanév eleje, 

illetve 

folyamatos 

 kis létszámú osztályok iskolavezetés, tanító, fejlesztő 

pedagógus 

tanév eleje, ill. 

folyamatos 

tanulásmódszertan, tanulás 

tanítása 

osztályfőnök vagy a kurzust 

oktató pedagógus 

tanév eleje, 

illetve 

folyamatos 

tréning (tanulástechnika, 

koncentráció stb.), relaxáció 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, pedagógus 

folyamatos 

3. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 

fejlesztése 

(iskolán kívül) 

a tanulási zavarokkal küzdő 

tanulók speciális szakemberekhez 

történő irányítása (szakértői 

bizottságok, orvosi intézmények) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, gyermekvédelmi 

felelős 

folyamatos 

4. A fejlesztés 

hatékonysága, 

értékelés 

a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése (kérdőív) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

tanév vége 

dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak célirányos 

áttekintése) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus 

tanév vége 

fejlesztő szakemberek szöveges 

értékelése az egyéni haladásról 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

negyedévente, 

illetve tanév 

végén 

megfigyelés tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus 

folyamatos, 

illetve tanév vége 

tanulmányi eredmények elemezése 

(dokumentumelemzés) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesztő 

pedagógus, gyógypedagógus 

tanév vége 

beszélgetés (gyerekkel, szülővel) tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

tanév vége 

 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség 

magatartászavarral és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros 

kölcsönhatásban van. 
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Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben 

A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában 

igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni. 

A fejlesztő pedagógusok meghatározott órarend szerint emelik ki a tanulókat az órákról, 

szabadidős tevékenységekről, és a fejlesztő foglalkozások keretében változatos 

módszerekkel fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.   

A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. 

Fokozottan figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából 

adódóan is – vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy 

utasítás végrehajtására képes. 

Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, 

szakkifejezéseket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.  

Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek 

alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak 

megtanulása. Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az 

ismeretek befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek 

szempontjából is fontosnak tartjuk. 

Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és 

teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk. 

A videóra, hanglemezre, magnószalagra, vagy kazettára felvett anyagok a csökkent 

olvasási igényt is pótolják, kiegészítik a tanári közlést. Munkánkat megkönnyítették az 

írásvetítőkhöz készült fóliák, az előre elkészített feladatsorok, megoldási kulcsok. 

Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos 

tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a 

tanulók mozgáskoordinációját, térérzékelését. 

Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A 

felmérő feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelés 

azonban azonos norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható 

szorgalmi feladatokat, amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A 

tanulók aktivitása szintén beleszámít az értékelésbe.  

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Ebben a munkában kiemelkedő szerep jut az osztályfőnököknek, iskolatitkárnak, 

igazgatónak. 

A veszélyeztetettség okai: 

• környezet, 

• anyagi, 

• tanuló személyiségéből adódó ok. 
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Az okokat kell lehetőség szerint feltárni, s lehetőség szerint enyhíteni, vagy megszüntetni. 

Iskolánk alapfeladatként látja el a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

oktatását, nevelését, képzését. 

Célunk: 

segíteni a tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, 

segíteni a tanulók ismeretelsajátítását, 

biztosítani az egyéni ütemű fejlődést, 

pótolni az iskolai és/vagy családi, társadalmi szocializációs hiányokat, 

komplex személyiségfejlesztés. 

Hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, aki: 

objektív-relatív deprivációból adódóan 

vagy másodlagos-következményes hátrányokból adódóan nem a képességeinek 

megfelelő fejlődési ütemben gyarapodik, bontakozik ki személyisége. 

A hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységformák szolgálják: 

felzárkóztató programok szervezése a tanuló számára szabadon választható időkeretben, 

felzárkóztatás céljából megnövelt tanórai időkeretek a szabadon felhasználható időkeret 

alapján, 

szocializációs személyiségfejlesztő csoportok létrehozása és működtetése, 

drog-és bűnmegelőzési prevenciós programok (a szocializáció keretében), 

mentálhigiénés programok (ismeretterjesztő programok, tréningek, stb.), 

pályaorientációs tevékenység (elsősorban osztályfőnöki órák keretében), 

egyéni esetkezelések (szociálpedagógusok és külső segítők bevonása), 

tehetséggondozó programok (fakultációk, szakkörök, stb.) 

kirándulások (csoport, osztály-, illetve iskolakeretben), 

versenyek, hagyományos iskolai rendezvények, 

felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadó 

órákon, családlátogatások során, hirdetményeken, 

helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése, 

a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása, 

kirándulási hozzájárulások, alapítványi ösztöndíjak, 

kapcsolatfelvétel a külső segítő — szolgáltató intézményekkel és folyamatos együttműködés. 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

Az intézmény sokrétű képzéssel foglalkozik, a tehetségek megjelenésének és számos szintre 

adódik. 

a tehetségek felkutatása már a beiratkozáskor megkezdődik és folytatódik a tanórán, 

gyakorlati órán szerzett ismeretek alapján, 

az egyes tantárgyakon belül tehetséges tanulók kibontakoztatásához külön 

foglalkozások indulnak, 
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képessé kell tenni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre 

ki kell alakítani bennük az életen át tartó tanulás igényét 

be kell, hogy lássák az önképzés szükségességét 

tanulás-módszertani foglalkozások szervezésével segíteni kell őket a tanulási technikák 

elsajátításában 

igénynek megfelelően érettségire felkészítő foglalkozásokat kell szervezni 

biztosítani kell az egyetemi, főiskolai tanulmányok folytatásának lehetőségét 

szakképző évfolyamokon tanuló tehetséges diákokra külön odafigyelünk, versenyeken 

szerepeltetjük őket, feladatokat kapnak, akár munkahelyi megteremtetéssel 

a kikerült tanulók életútját igyekszünk nyomon követni. 

A tehetség, képesség feltárásának és kibontakoztatásának folyamata: 

Felméréseket készítünk több témakörben. Ekkor derül ki, hogy akad olyan tevékenység, 

melyet jó szinten tud teljesíteni, megvannak hozzá az adottságai, és egybevág 

érdeklődési körével, A felmérést a szervezőmunka követi. Az érdeklődési körnek 

megfelelően, illetve a felmérés eredményének megfelelően fakultációkat, szakköröket 

szervezünk. A táncban, vagy zenében, a művészetekben tehetségesek a diák napokon 

mutathatják be tudásukat, és ezzel együtt elismerjük, jutalmazzuk őket. 

A szakmai kiemelkedő ismereteket az iskola szellemi, tárgyi infrastruktúrájának 

fejlesztésében kamatoztatjuk Igyekszünk iskolai rendezvényekre meghívni olyan 

vendégeket, akik az adott területeken már eddig kimagasló eredményt értek el, amely 

tovább inspirálja tehetségüket. 

A tehetséggondozás szervezeti formái 

A tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál fontos a viszonylagos 

homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes kortárstanulókkal 

ismételten összemérhessék képességeiket, erejüket. Megvalósulhat a tantervdúsítás, 

tananyag gazdagítás. Egyes anyagrészekkel elmélyültebben foglalkozhatnak, 

gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát 

végezhetnek.  

Emelt óraszámú tantárgyak tanítása 

Szakkörök, klubok 

Második idegen nyelv 

Pályázatok 

Képzőművészeti kiállítások 

Versenyekre felkészítés (iskolai, kerületi, budapesti, országos) 

Vetélkedők 

A teljes körű egészségfejlesztés iskolai programja 

"Az egészségre ügyelni az élet legnagyobb nehézsége." 

Platon 
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A teljes körű egészségfejlesztés fogalma 

Mindenki számára mást jelent az egészség. A legtöbben úgy gondoljuk, hogy „nem 

betegnek lenni”, már egyet jelent az egészséggel. Viszont az egészség fogalma szoros 

kapcsolatban áll az ember szociális és kulturális helyzetével. Különböző mértékkel ítéljük 

meg az egészséges állapotot is, hiszen “ahhoz képest, jól vagyok” szoktuk mondani. 

Orvostudományi értelemben meghatározott betegségektől és cselekvési képtelenségtől 

mentes állapotot jelent az egészség. Természetesen az egészség fogalmát több dimenzión 

keresztül is vizsgálhatjuk, így beszélünk fizikai, mentális, szociális, lelki és társadalmi 

egészségről. Hasznosak ezek a több szempontú meghatározások – így még nyilvánvalóbb 

a fogalom összetettsége – azonban a mindennapokban torzulásokhoz, 

félreértelmezésekhez vezetne az emberi élet ilyen mesterséges felosztása. A WHO 

meghatározása szerint az egészség fogalma - egy mérték arra nézve, hogy 

egyén, vagy csoport mennyire képes megvalósítani törekvéseit, kielégíteni szükségleteit,  

vagy megváltoztatni környezetét, vagy azzal megbirkózni.  

mindennapi élet erőforrása (nem pedig célja), amely áll  

személyes erőforrásokból,  

szociális erőforrásokból és  

fizikai kapacitásból. 

Az egészséget több külső tényező is befolyásolja, melyek között szerepelnek a genetikai 

adottságok, a nemek, a vallás, a kultúra, a jövedelem, a társasági élet, a társadalmi osztály, 

a faj, az életkor, munkakörülmények, az egészségügyi szolgáltatások, az önbecsülés, az 

önbizalom, a szórakozási és vásárlási lehetőségek, a lakáskörülmények, az oktatás, a 

környezetszennyezés, a propaganda és még sok más egyéb dolog.  

Az egészségnevelés – hagyományos értelemben - az egyéni életmódra fókuszálva, az 

információk közlését, az egyén beállítódási és magatartási vonatkozásaiban meginduló 

változásait jelentette. Az egészségfejlesztés ezzel szemben az a folyamat, amely 

segítségével képessé teszünk másokat egészségük javításra, illetve hogy jobban tudják 

ellenőrizni azt (WHO meghatározás). Ez a meghatározás összhangban áll a világszervezet 

által leírt egészség fogalmával is. Habár az egészségnevelést az egészségfejlesztés fontos 

elemének tekintik, azonban az egészségfejlesztés hatásköre felöleli  

o a betegségekkel és rokkantsággal kapcsolatos szolgáltatásokat (személyes szociális 

szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások) és  

o a pozitív egészségért végzett tevékenységeket (egészségnevelési programok, 

gazdasági és szabályozási tevékenységek, az egészséges környezettel kapcsolatos 

intézkedések, egészséges közérdekű intézkedések, megelőző jellegű 

szolgáltatások, közösségi szintű munka, szervezeti szintű fejlesztések).  

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi három egészségfejlesztési alapfeladat 

rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, 
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a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű 

bevonásával: 

• egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi 

fogyasztás összekapcsolásával); 

• a tanuló érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú 

pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú 

alkalmazásával; 

• számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

(modulszerű) tantárgy hatékony (= bensővé váló) oktatása. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

Az egészség fogalma. 

A krónikus beteg egészsége. 

Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

A környezet egészsége. 

Az egészséget befolyásoló tényezők. 

Szájhigiénia. 

A jó egészségi állapot megőrzése. 

A betegség fogalma. 

Megelőzhető betegségek. 

A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

Az egészséghez szükséges testmozgás. 

A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 

A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 

Gerincvédelem, gerinckímélet. 

Balesetek, baleset-megelőzés. 

A lelki egészség. 

Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek 

szerepe a másik önértékelésének segítésében. 

A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 

Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

A társas kapcsolatok. 

A nő szerepei, a férfi szerepei. 

A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 
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A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

A gyermekáldás. 

A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés). 

Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és 

tanulási eredményességet elősegítő hatásai. 

A média egészséget meghatározó szerepe. 

Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 

Fogyasztóvédelem. 

Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 

Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

Iskola-egészségügy igénybevétele. 

Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

Otthoni betegápolás. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások 

révén eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): 

a tanulási eredményesség javítása; 

az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése; 

bűnmegelőzés; 

a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

az önismeret és önbizalom javulása; 

az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 

érett, autonóm személyiség kialakulása; 

a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, 

mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

a társadalmi tőke növelése. 

Helyzetkép 

Személyi feltételek 

Iskolánkban egészségfejlesztési team működik, melynek tagjai: a DÖK munkáját 

segítő pedagógus, a DÖK diáktitkára, az osztályfőnökök, a Szülői Szervezet 

képviselője. 

A team munkáját az igazgató irányítja. 
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Segítők: az iskolaorvos, a védőnő, az osztályfőnökök és a szaktanárok. 

Az iskolaorvosi rendelőben részfoglalkozású ifjúsági orvos és védőnő végzi a diákok 

vizsgálatát, szűrését stb. 

A tanulók fogászati ellátását az ÁNTSZ által kijelölt fogorvos végzi. 

A gyermekvédelmi felelős mentálhigiénés konzultációs lehetőséget nyújt, segítő 

beszélgetéseket kezdeményez mindazon diákokkal, szülőkkel, osztályfőnökökkel, 

akik bármilyen külső vagy belső konfliktussal hozzá fordulnak. 

Tárgyi feltételek 

Az iskola épülete új, felújítási munkákra nincs szükség. 

A tantermek felszereltsége jó, cserére sehol nincs szükség. A tantermek egy része 

légkondicionált, de mindegyik terem hátránya, hogy a forgalmas főutcára néznek 

ablakai. 

Az iskolához nem tartozik külön orvosi rendelő, diákjaink a Bajza József 

Gimnázium rendelőjébe járnak. 

Az iskolának nincs saját könyvtára, viszont az Ady Endre Könyvtár néhány perc 

alatt elérhető. 

Az életmóddal, életvezetéssel, drog-prevencióval kapcsolatos CD-k, audio-video 

kazetták, óravázlatok, személyiségfejlesztő játékok száma folyamatos bővítésre 

szorul. 

Külső kapcsolatok 

Rendszeres kapcsolatot tartunk a Szivárvány Szociális Szolgálat munkatársaival, 

akik a gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak rendszeresen szakmai 

programokat szerveznek. Szükség esetén segítséget nyújtanak a rászorulóknak, a 

hozzájuk fordulóknak. 

Az ÁNTSZ ifjúsági védőnője a fogamzásgátlásról, párkapcsolatról, nemi 

higiénéről, nemi betegségekről tart rendszeresen előadásokat és kezdeményez 

beszélgetéseket a diákokkal az érettségüknek megfelelő szinten és témában. 

A Nevelési Tanácsadó pszichológusai a nehezen beilleszkedő, súlyos 

konfliktusokkal küszködő és személyiségükben és önértékelésükben, 

teljesítményükben segítségre szoruló gyermekeinket fogadják szükség esetén. 

Kapcsolatot tartunk még a helyi rendőrséggel, a helyi KEF-vel és az Áldozatvédő 

Egyesülettel is. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek  

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 
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Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott 

kapott alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az 

iskolai balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása 

a sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, 

szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti 

szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények 

(pl. hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási 

alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás 

alapismereteit;  

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli 

(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással 

kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar 

Ifjúsági Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos 

Egyesületével; 
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– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán 

kívüli vetélkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését. 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

ismeretek: 

Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

Biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika 
- égési sérülések 

- forrázás 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 

minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a 

tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy 

az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 

Erőforrások: 

Nem anyagi erőforrások 

Iskolán belüli erőforrások 

Humán 

erőforrások 
Feladat, szerepkör Erősségek 

Iskolavezetőség 

Támogatja a környezeti nevelési 

programokat. A minőségi munka 

részeként értékeli az ilyen 

tevékenységet. Anyagi forrásokat 

teremt. Ösztönző rendszert dolgoz 

Hiteles személyiségek a 

pedagógusok és a diákság 

számára. Hasznosítható 

kapcsolatrendszer. 
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ki. Aktívan részt vesz az egyes 

programokban. 

Tanárok 

Kidolgozzák és a tantárgyakba 

beépítve tanítják az egyes környezeti 

tartalmakat. 

Valamennyi szakos belátja, 

hogy minden tanár feladata 

a környezeti nevelés. 

Környezeti 

nevelési 

munkacsoport   

Elkészíti a pedagógiai programnak 

megfelelően az éves tervet, segíti és 

koordinálja annak megvalósítását. 

Dokumentációs és értékelő munkát 

végez, pályázatokat ír, kapcsolatot 

teremt a külső támogatókkal. 

Lehetőséget ad a 

különböző 

szakmacsoportok 

programjainak 

összehangolására (témahét, 

versenyek, akciók, 

kiállítások, jeles napok 

eseményei stb.) 

 

 

 

Osztályfőnökök 

Évfolyamokra lebontva foglalkozik 

az egészségneveléshez kötődő 

környezeti nevelési tartalmak 

feldolgozásával. 

Lehetőség van az 

aktualitások azonnali 

„kibeszélésére” 

osztályközösségi szinten 

(pl. törvényi intézkedések, 

egészséges táplálkozás, 

reklámok hatásai, életmód 

kérdései stb.)  

Adminisztratív 

dolgozók 

Támogatják a tanári munkát az 

egyes programok hátterének 

biztosításával (pl. hivatalos levelek, 

pénzügyi adminisztráció, pályázati 

elszámolások) 

 

Részt vállalnak a szelektív 

hulladékgyűjtésben, 

takarékosságban. 

Diákok 

A tervezett éves programban 

sokoldalúan vesznek részt 

(hallgatóság, tevékeny 

szerepvállalás, önálló kutatások és 

kezdeményezések. 

Valamennyi diák érintett, 

nagy a jelentősége a helyi 

értékek felkutatásának. 

Partnerség a felnőtt 

résztvevőkkel. A fő 

hangsúly a 

szemléletformáláson van. 

Szülők 

Előadások tartása, 

szemléltetőeszközök gazdagítása, 

anyagi támogatás, külső erőforrások 

felkutatása. 

Tevékeny részvétel a 

programokban, az ő 

szemléletük is formálódik, 

a környezeti nevelés 

túlmutat az iskola falain. 
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Iskolán kívüli erőforrások 

Intézmény, 

szervezet 

A kapcsolat formája, 

tartalma 

Iskolai 

képviselő, 

kapcsolat-tartó 

A szervezet 

képviselője, 

ügyintéző neve 

Címe 

elérhető-

sége 

Fenntartó 

kölcsönös 

együttműködés, cél, 

hogy a fenntartó 

finanszírozza a 

környezeti nevelési 

programokat 

Deme Edina 

igazgató 

Gyöngyösi 

Attila Imre 

kuratórium 

elnök 

3000 

Hatvan, 

Tanács. 

u. 9. 

Más közoktatási 

intézményekkel 

kapcsolat 

Középiskolákkal: 

nyílt napok, 

kiállításaikon 

látogatás 

   

 

Anyagi erőforrások 

Saját erőforrások 

Az iskola költségvetéséből minden évben olyan fejlesztéseket kell végrehajtani, amelyek 

a környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, illetve környezetkímélő 

működését szolgálják. 

Tárgyi erőforrások 

szaktantermek, kísérleti eszközök 

ismerethordozók (kép- és hanganyag, folyóiratok, szakkönyvek, Internet, 

multimédiás anyagok),  

audiovizuális eszközök: projektor stb. 

Külső erőforrások 

Fontos, hogy iskolánk egyik kiemelt területévé váljon a környezeti nevelés, ezért célunk, 

hogy a fenntartó minden évben meghatározott összeggel támogassa az iskolai környezeti 

nevelési munkát. 

A pályázati kiírások folyamatos figyelése fontos feladat, egyik eszköze lehet a környezeti 

neveléshez szükséges forrás megteremtéséhez, kiegészítéséhez. 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

A gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési- oktatási munka szerves része. Az 

ifjúságvédelmi felelős az igazgató irányításával team munkában tevékenykedik az 

osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal. A szülőkkel, a tanulókkal, valamint a különböző 
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hatóságokkal, szervezetekkel őszinte és folyamatos együttműködést alakít ki. Célunk az 

aktuálisan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek felismerése. 

Az okok feltárása után a helyzet típusának és súlyosságának mérlegelése alapján fontos, 

hogy készüljön egyéni pedagógiai tervezet, javaslat a probléma kezelésére (pl.: anyagi 

veszélyeztetettség, gyermekbántalmazás, egyéb). 

Nevelőmunkánk fontos része az általános prevenció, mellyel új információkat, 

ismereteket közvetítünk, és készségeket fejlesztünk. Mindez annak érdekében történik, 

hogy egészséges, nyitott, problémamegoldó, toleráns, a konfliktusokat hatékonyan kezelő 

személyiségekké váljanak tanulóink. Fejlesszük önismeretüket az irányban is, hogy 

felismerjék környezetük veszélyeit, és képesek legyenek elutasítani a káros 

szenvedélyeket! 

A munka hatékonyabbá tétele érdekében született Esélyegyenlőségi terv a Pedagógiai 

program mellékletét képezi. 

Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos intézményi feladatok és 

továbbfejlesztésének lehetőségei 

A tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése, tanulmányai terén megfelelő 

előmenetele csak a szülők (család) és a pedagógusok (iskola) együttműködése révén 

lehetséges. Iskolánk nyitott, családias jellegű. A tanulók, illetve a tanulók szülei bármely 

tanulási, nevelési, családi vagy egyéb problémával megkereshetik az intézmény bármely 

tanárát, aki az ügyet köteles a legjobb tudása szerint, segítő szándékkal, és az elvárható 

diszkrécióval kezelni. Emellett a szülő és az iskola közötti kapcsolattartásnak megvannak 

az intézményes keretei is. 

A tanulók, annak érdekében, hogy: 

megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;  

érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak; 

gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség 

szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 

a tanuló egyéni problémáival keresse meg tanárát  

az intézmény feladata:  

az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének 

pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni; 

az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása; 

az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán 

kívüli programjainak meghatározása. 
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A pedagógusok, annak érdekében, hogy: 

• képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos 

kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket, 

javaslataikat; 

• rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, 

döntési-szervezési- és elemzőkészséggel 

az intézmény feladata:  

kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony 

működtetésének feltételeiről gondoskodni; 

a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés 

lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 

a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit 

megteremteni; 

a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása 

vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, 

egyeztető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat);    

a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló 

pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a 

továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál. 

A szülők (gondviselők) annak érdekében, hogy: 

mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy 

problémáikkal a pedagógusokhoz; 

kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; 

együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermeke nevelésében 

az intézmény feladata: 

a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel kapcsolatos 

kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű bevonásával; 

megteremteni annak a lehetőségét, hogy az iskola pedagógusai a tanulókkal kapcsolatos  

igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával: 

a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait 

erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét; 

a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú pedagógiai 

feladatok:  

A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  
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Ennek keretében: Létrehozni, működtetni kell a közösségen belüli a kölcsönhatások, a 

közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét: az információs és értékelő 

fórumokat, szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Az iskolai 

élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói 

közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.  

A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében.  

Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell 

az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – 

önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 

Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Ennek keretében: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél 

eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni 

tudják.  

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Ennek keretében: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a 

tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 

közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

Ennek keretében: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 

ápolása.  

Együttműködés formái: 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás fontos eszköze az ellenőrző könyv, amelyben 

folyamatosan nyomon követhető a tanuló előmenetele, bejegyzésekkel tájékoztatni lehet 

egymást a felmerülő problémákról, eseményekről.  

Szülői értekezlet: 

Azokban az osztályokban ahol van tanköteles tanuló, tanévenként 2-2 alkalommal 

tartunk. A tanév elején tájékoztatjuk a szülőket a tanév rendjéről, a házirendről, 

megválasztjuk a szülők képviselőjét stb. Félévkor értékeljük a félévi eredményeket, 

megbeszéljük a további teendőket. 
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Fogadóóra: 

Azokban az osztályokban ahol van tanköteles tanuló, tanévenként 2-2 alkalommal 

lehetőséget nyújtunk a szülők és a szaktanárok közötti személyes megbeszélésre. 

Iskolaszék: 

Tagjai a fenntartó, a tantestület, a szülők és a diákok képviselői. Véleményt nyilvánít az 

iskolával kapcsolatos kérdésekben, (pl.: a tanév rendje, házirend, választható 

foglalkozások, tehetséggondozás, iskolai pályázatok, hagyományok kialakítása, egyéb 

panaszok stb.).  

Diákönkormányzat: 

A tanulók érdekeik képviselete, a diákélet szervezése céljából diákönkormányzatot 

hoznak létre, melynek munkáját egy fő pedagógus segíti. 

A diákönkormányzat vezetője képviseli a diákokat az iskolai döntési folyamatokban. A 

diákönkormányzat vezetője kikéri a tanulók véleményét a tanulókat érintő kérdésekről és 

képviseli az egyes tanulók egyedi kéréseit is.  

A pedagógiai programunk végrehajtásához szükséges, a nevelő—oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

A Pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközöket alapvetően a 11/1994. 

számú MKM. rendelet 7. sz. mellékletét módosító, az 1/1998. számú OM. rendelet 

mellékleteként megjelent – a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) 

eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzék, valamint a szaktanáraink által készített 

Eszközjegyzék tartalmazza.  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján készített Szakképzési 

kerettantervek tartalmazzák a egyes szakképesítéshez szükséges egyes eszköz és felszerelési 

jegyzéket. 

Az eszközjegyzékben előírt helyiségek az iskola épületében rendelkezésre állnak. Az 

iskolai oktatáshoz szükséges bútorok (iskolapadok, székek, táblák) megfelelőek, 

megfelelnek az ergonómiai és egészségügyi feltételeknek. 

Az iskola magas szintű informatikai, illetve az intézmény adminisztratív feladatainak 

ellátásához szükséges számítástechnikai berendezések szintén megfelelnek a kor 

követelményeinek, de természetesen a gyorsan fejlődő számítástechnikai piac minden 

intézménytől megköveteli a folyamatos hardver és szoftver megújítást. Iskolánk 

rendelkezik az alábbi oktatást segítő technikai berendezésekkel: projektor, fénymásoló, 

TV-k, interaktív tábla, laptop stb.. 

Intézményünk jelentős ráfordítások révén elektromos és mechanikus védelmi rendszert 

épített ki, mely reményeink szerint alkalmas a felhalmozott értékek megvédésére. 
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Tárgyi feltételek: 

Iskolánk „A” épülete Hatvan város központjában a Tanács u. 9. sz. alatt található. Az 

épület kétszintes, melyben egy lépcsőház köti össze az emeleteket. Minden szint kb. 240 

m2 alapterületű. Az épületben 6 korszerű tanterem található. A kiszolgáló helyiségek 

(irodák, illemhelyek, közösségi helyiségek) megfelelnek a törvényi előírásoknak. Az 

iskola „B” épülete a Tanács u. 7. sz. alatt található. Az épületben 4 tanterem van, valamint 

a tanári és az igazgatói-titkársági iroda és egy tárgyaló terem van. Az iskola saját 

tanműhellyel rendelkezik, amely alkalmas a logisztikai ügyintézők szakmai gyakorlati 

képzésére. (3000 Hatvan Nagygombos, 0453/35 hrsz. található.) 

Az iskolában számítógépes hálózat működik, minden gép Internet hozzáféréssel is rendelkezik.  

Az épület minden helyisége egy zárt láncú videó- és audio rendszer része, melyet az első 

szinten található Stúdióból lehet vezérelni. 

A közismereti tantárgyak oktatásához a minisztérium által összeállított Taneszköz 

jegyzékben szereplő alapvető audiovizuális eszközök rendelkezésre állnak. A 

demonstrációs és munkaeszközök megléte 70 %-os, a teljes vertikum beindulására a 

hiányzók pótolhatók, vagy addig is más iskolától kölcsönözhetők. Az alapvető taneszköz 

jegyzékben foglaltak biztosítása minden tantárgy vonatkozásában szakma-specifikusan 

rendelkezésre áll. A szakmai-gyakorlati órák lebonyolítására taniroda rendelkezésre áll. 

A szakmai-gyakorlati órák lebonyolítására taniroda rendelkezésre áll. 

a) Székhelyen és a telephelyen az intézmény rendelkezik:  

- 8 tanteremmel 

- 2 számítástechnikai teremmel 

A közismereti tárgyak oktatásához szükséges eszközöket a székhely-intézmény biztosítja. 

Személyi feltételek: 

Az iskolai oktató-nevelő munka minőségének, hatékonyságának fő letéteményese a 

pedagógus. A korszerű tantervek, oktatástechnikai eszközök sem garantálnak megfelelő 

színvonalú oktatást önmagukban, a jó szakmai megalapozottsággal, módszertani kultúrával, 

elhivatottsággal rendelkező pedagógusok azonban képesek a diákokat a kor 

követelményeinek megfelelő, magas szintű képzésben részesíteni. 

Iskolánk nevelőtestületének képzettsége a Köznevelési törvényben előírtaknak megfelel. 

Intézményünk fejlődésével nő a főállású tanárok aránya az óraadókéhoz képest.  

Az igazgató fontos feladatai közé tartozik, hogy az induló intézmény szellemiségének 

megfelelő, és az elvárható szakmai színvonalat képviselő tanárokkal biztosítsa a 

zökkenőmentes és egyben magas színvonalú oktatást.  

a) Főfoglalkozású dolgozók száma és az általuk ellátott tantárgyak, szakmák 

13 főállású dolgozóval működik az iskolánk. Ebből 11 fő pedagógus, 2 fő pedig nem 

pedagógus diplomával rendelkező munkatárs. Jelenleg 2 fő oktatja az informatikajellegű 

tantárgyakat, 6 fő a gazdasági jellegű tantárgyakat. 3 fő nyelvoktatónk van, aki angol 

nyelvet tanít. A további dolgozók felvétele a beindított évfolyamok számától függ, az 
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ezzel kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatódtak és szóbeli megegyezés történt, a 

dolgozók jegyzékében szereplő tanárokkal. 

b) Részfoglalkozású dolgozók száma és az általuk ellátott tantárgyak, szakmák 

A további dolgozók felvétele a beindított évfolyamok számától függ, az ezzel kapcsolatos 

előzetes tárgyalások lefolytatódtak és szóbeli megegyezés történt a dolgozók jegyzékében 

szereplő tanárokkal. 

c) Óraadók száma és az általuk ellátott tantárgyak, szakmák 

A további dolgozók foglalkoztatása a beindított évfolyamok számától függ, az ezzel 

kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatódtak és szóbeli megegyezés történt a dolgozók 

jegyzékében szereplő tanárokkal. 

d) Az érettségi tárgyak oktatásának helyzete 

Törekszünk arra, hogy ugyanaz a tanár tanítsa egy osztályban az érettségi tantárgyakat, 

ezért az óraadókkal legalább 2 éves – az érettségi időszakot is magába foglaló – 

szerződést kötünk. Az érettségi vizsgák szabályos és zökkenőmentes lebonyolítása 

érdekében célunk, hogy óraadó tanáraink rendelkezzenek ilyen jellegű tapasztalattal. 

e) Fejlesztési ütemterv 

Főiskolai végzettségűek számára támogatjuk az egyetemi továbbképzést, hogy az 

érettségi tantárgyakat taníthassák, illetve igyekszünk lehetőséget biztosítani az 

érettségiztető tanároknak az erre irányuló felkészítésen való részvételre.  

f) Pedagógiai munkát segítők köre 

2 főállású dolgozónk segíti a pedagógiai munkát közvetlenül. Iskolatitkár és gazdasági 

vezető feladatokat látnak el. Képzési kínálatunk bővülésével és egyre szerteágazóbb 

tevékenységeink által a nem pedagógusként dolgozók száma előreláthatólag nőni fog az 

iskola további működése során. 
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II. Helyi tanterv 

Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai 

foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelményei 

Az iskola óratervét, kötelező és választható tantárgyait, ezek óraszámait és 

követelményeit a szakképző évfolyamokon szakmai programok tartalmazzák. 

Az iskola óratervét, kötelező és választható tantárgyait, ezek óraszámait és 

követelményeit gimnáziumi érettségire való felkészítésre az alábbi tantervek 

tartalmazzák: 

1. sz. melléklet:  

- Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára középfokú 

nevelés-oktatás 9-12. évfolyam. Felnőttek gimnáziuma nappali és esti tagozat. 

3. sz. melléklet: 

Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára alapfokú nevelés-

oktatás 1-8 évfolyam (esti, levelező és távoktatás tagozat). A helyi tantervben választott 

kerettanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet  

21. sz. melléklet: 

A helyi tantervben választott kerettanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI 

rendelet 2016.08.12. módosításait tartalmazza, amely az NSZFH honlapján megtalálható. 

A felnőttek gimnáziuma 11.-12. évfolyamán, szabadon választható tantárgy az 

„Érettségire való felkészítés”. A szabad sáv egy része fordítható a kötelező érettségi 

tantárgyak heti óraszámának emelésére is. A szabadon tervezhető órák felhasználhatók a 

választott érettségi tantárgy oktatására is. Az érettségire való felkészítés tantárgyai 

szabadon választhatóak az alábbiak közül: biológia; fizika; földrajz; informatika.  

A tantárgy kiválasztásával automatikusan megtörténik a pedagógus kiválasztása is.  

A 12. évfolyamon a tanulókat a tanév elején tájékoztatni kell arról, hogy a tanév 

követelményeit a választható tantárgyak órakeretében az érettségire való felkészítés során 

biztosítja az iskola, illetve valamennyi tantárgy érettségi vizsga követelményeiről (2. sz. 

melléklet).  

A felnőttek általános iskolájában és a felnőttek gimnáziumában a szabadon tervezhető 

órakeret terhére bármely közismereti tantárgy óraszáma emelhető. 

A felnőttek általános iskolájában a szabadon tervezhető órakeretben a következő tárgyak 

oktathatóak: etika (erkölcstan); gazdasági és pénzügyi kultúra I. 

A felnőttek gimnáziumában a szabadon tervezhető órakeretben a következő tárgyak 

oktathatóak: gazdasági és pénzügyi kultúra II. 

Csoportbontást alkalmazunk az idegen nyelv tanítása során, és azon tantárgyak esetén, 

melyek tananyagának feldolgozása számítástechnikai eszközöket igényel. A kötelező, 

kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, 
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óraszáma pedagógiai program mellékleteiben részletesen megtalálhatóak.  

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elvei. Bár korunkban a nevelés – oktatás munkáját megkönnyítő taneszközök és 

segédanyagok skálája egyre szélesebb, a legfőbb munkaeszköz, segítőtárs továbbra is a 

tankönyv. A tankönyvek kiválasztásának itt felsorolt általános elvein alapul az egyéb 

taneszközök megválasztása is. 

A tankönyv kiválasztás szempontjai: 

• idomuljon a tanterv tartalmához, célkitűzéseihez;  

• adataiban legyen pontos, következtetéseiben logikus;  

• törekedjen a tömörségre; tartalmilag legyen igényes, de ne tartalmazzon 

feleslegesen apró részleteket;  

• stílusa legyen magyaros, érthető, pontos fogalmazású;  

• feleljen meg az életkori sajátosságoknak;  

• ne csak ismereteket közvetítsen, de fejlessze a képességeket és készségeket is, 

neveljen gondolkodásra;  

• legyen sokoldalúan használható: az átlagos képességű tanuló sikeresen 

használhassa, de a kiváló képességűt is inspirálja újabb feladatok megoldására; 

• lehetőleg önállóan, kevés tanári segítséggel is használható legyen;  

• segítse elő a külső és belső vizsgákra való felkészülést;  

• a hozzá tartozó munkafüzet vagy munkatankönyv ne mechanikusan megoldható, 

hanem gondolkodtató feladatokat tartalmazzon;  

• szolgáljon alapul a megfelelő segédanyagokkal való kiegészítéshez;  

• lehetőleg egymásra épülő kötetekből álló tankönyvcsalád tagja legyen, amelynek 

javításán, fejlesztésén a kiadó folyamatosan munkálkodik;  

• legyen esztétikus, ízléses, megfelelően illusztrált, tartós és könnyen kezelhető;  

• ára legyen értékével arányos, a tanulók és szüleik számára megfizethető. 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének-, a tanuló 

magatartásának, szorgalmának értékelésének és minősítésének követelményei és 

formái 

A biztos tudás kialakításához feltétlenül szükséges a közvetített ismeretek rendszeres és 

a tantárgyaknak megfelelő formákban végzett számonkérése, a tanuló teljesítményének 

folyamatos megfigyelése és értékelése. A tudás, felkészülés mérése szóban illetve írásban 

történik. A számonkérés irányulhat a házi feladat, a napi tananyag, kisebb egység és egy- 

egy témakör ismeretének mérésére. 

Kívánatosnak tartjuk a szóbeli számonkérés részarányának növelését. Az írásbeli 

számonkérés esetében előnyben kell részesíteni az esszé formájú összefüggő 
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megnyilatkozásokat, és az ésszerű minimum szintjén kell tartani a tesztek, elsősorban 

feleletválasztásos változataik használatát. 

A tanuló tárgyi teljesítményét a hagyományos ötfokozatú skála érdemjegyeivel 

minősítjük. A minősítés alapja kizárólag a tanuló teljesítményének a tantervi 

követelményekkel való összevetése. A feleleteket az osztály előtt szóban is értékeljük. 

A tanuló érdemjegyeiről, tantárgyi előrehaladásáról a szaktanár és az osztályfőnök az 

ellenőrző könyv, kivételes esetekben levél útján írásban, a fogadóórákon és a szülői 

értekezleteken szóban tájékoztatja a szülőket. A félévenként minimálisan elvárható 

osztályzatok száma 3. A félévi és év végi tantárgyi érdemjegy kialakításakor az adott 

időszak alatt megszerzett különböző típusú osztályzatok súlyozott átlagát kell figyelembe 

venni. 

Osztályozó vizsgát kell tenniük azon tanulóknak, akiknek a tanévi hiányzása meghaladta 

a 250 órát és nem osztályozható, vagy akik az iskolában általuk nem tanult tantárgyból 

szeretnének érdemjegyet szerezni. Ha a tanuló évközi teljesítménye az érdemjegyei 

száma alapján értékelhető, és a tantestület egyetért vele, akkor nem kell osztályozó 

vizsgát tennie. 

A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és 

formái  

A tanuló magatartását és szorgalmát az osztályban tanító tanárok folyamatosan 

figyelemmel kísérik, megfigyeléseiket megosztják az osztályfőnökkel. A tanuló 

magatartásában és szorgalmában bekövetkező negatív változás esetén az osztályfőnök 

segítő szándékkal konzultál a tanulóval, a kollégákkal, az osztály 

diákönkormányzatával, és szükség esetén természetesen a szülőkkel. 

A tanuló magatartását és szorgalmát az adott osztályban tanító tanárok a félévi, ill. 

tanév végi osztályozó konferencián értékelik. 

A hagyományos négyfokozatú skála érdemjegyeivel való minősítés az osztályfőnök 

javaslatára, véleménykülönbség esetén szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. 

A döntést előkészítő munkája során az osztályfőnök meghallgatja a tanuló és a 

diákönkormányzat véleményét is. 

Magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei  

A magatartás és szorgalom jegyek megállapítása csak a tanköteles korú tanulókra 

vonatkozik. Így a11.; 12.; 13. és a 14. évfolyamokon tanulóink nem kapnak 

érdemjegyet. 

Tanulóink magaviseletét és szorgalmát a félévi értesítőben és az év végi 

bizonyítványban minősítjük az alábbi szempontok szerint. 
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Magatartás  

Példás (5): Minden tevékenységben (tanulmányi és közösségi munka, önként vállalt 

feladatok) az adottságainak megfelelő aktivitással dolgozik, a tőle telhető legmagasabb 

igényszinten, önmaga és társai iránt igényes, felelősségteljes, segítőkész és megértő. Az 

iskola házirendjét betartja, munkafegyelme és magatartása példamutató. Semmilyen 

fegyelmi büntetést nem kapott. Osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi dicséretben 

részesült.  

Jó (4): Tanulmányi munkájában jó szándékú igyekezettel helytáll. Társait általában 

segíti, a rábízott vagy vállalt feladatoknak tisztességesen eleget tesz. Az iskola házirendjét 

elfogadja, munkafegyelmében, magatartásában ehhez igyekszik igazodni. Legfeljebb 

osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült.  

Változó (3): Tanulmányi és közösségi kötelezettségeinek, vállalásainak 

megbízhatatlanul, rendszertelenül tesz eleget. Megjelenése, modora, hangvétele 

tanáraival, az iskola dolgozóival, társaival szemben kifogásolható. 

Fegyelmezetlenségével tanárai és társai munkáját gátolja. Az iskola házirendjét időnként 

megsérti. Legfeljebb igazgatói figyelmeztetésben részesült.  

Rossz (2): Hanyag munkájával és fegyelmezetlenségével a közösség munkáját 

nagymértékben hátráltatja. Az iskola házirendjét többször és súlyosan megsérti, bántó 

viselkedésével és modorával, felelőtlenségével kirívóan rossz példát mutat társai 

számára. Tantestületi figyelmeztetést kapott. 

Szorgalom  

Példás (5): Felkészültsége a tanítási órákon minden tárgyból megbízható, rendszeres, 

igényes. A tanítási órák munkájának aktív segítője. Képességeihez mérten egyenletesen, 

megfelelő szinten, következetesen dolgozik. Egy-egy területen - ha képes rá - kiugró 

teljesítményt nyújt.  

Jó (4): A tantervi anyagból megnyugtatóan felkészül, képességeinek megfelelő 

szinten teljesít. Munkájában rendszerességre törekszik.  

Változó (3): Tanulmányi teljesítménye hullámzó, felkészülése pontatlan, hiányos, 

rendszertelen. Legfeljebb egy tantárgyból elégtelen év végi osztályzata van.  

Hanyag (2): Tanulmányi munkája megbízhatatlan, hanyag, rendetlen, felelőtlen. 

Tanítási órákon nem dolgozik, az ott folyó munkával szemben közömbös. Két vagy több 

tárgyból elégtelen osztályzata van a tanév végén. 
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

elvei és korlátai 

Az írásbeli és szóbeli feladatok egyenértékűek, mennyiségük bár tantárgyfüggő, de 

minden pedagógusnak be kell tartania az egyenletes terhelés elvét. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok célja: 

- a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és 

képességfejlesztés), 

- a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, 

- az önálló ismeretszerzésre és az önálló munkára nevelés. 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

- a tanulók hétvégére is kapnak házi feladatot, de csak annyit, amennyi 

péntek délután különösebb megterhelés nélkül elvégezhető és nem 

befolyásolja a szabad hétvégét, 

- a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra 

esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 

feladatot (Csak annyit amennyi a következő tanítási órára való felkészülést 

szolgálja.), 

Az iskolai szóbeli és írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai a tanulók 

tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 

Változatos számonkérési formákat alkalmazunk annak érdekében, hogy minél 

reálisabban tudjuk megítélni tanulóink teljesítményét. A közismereti tantárgyaknál 

meghatározó az írásbeli beszámolás: dolgozatok, házi feladatok, tudáspróbák, témazárók, 

félévi-, tanév végi felmérések eredménye. Törekszünk a szóbeliség, a kifejezőkészség 

fejlesztésére, ezért rendszeresen szóban is feleltetünk. Kiselőadások, kísérletek, 

gyűjtőmunka formájában is meggyőződünk tanítványaink felkészültségéről. 

A számonkérés módjának megválasztására a pedagógus jogosult, bizonyos alapelveket 

azonban köteles betartani. Az elméleti tantárgyak esetében lehetőség szerint fele-fele 

arányban szerepelteti az értékelés rendszerében a szóbeli és írásbeli formákat. Előnyben 

részesíti a tanár, a diák számára kedvezőbb eredményt ígérő értékelési módszereket, ha 

ezt a tanuló képességei, készségei indokolják (pl. lehetőleg szóban felel a dyslexiás, 

dysgraphiás diák).  

A tanév elején történik a diagnosztikus értékelés, amely során a pedagógus 

meghatározza a tantárgy elsajátításának kiindulási szintjét. Ehhez a szinthez viszonyítva 

folyamatosan figyelemmel kísérhető a tanuló fejlődése. Az osztályban tanító tanárok a 

félévi és az év végi tantestületi értekezleten végzik el a diákok szummatív fejlesztő 

értékelését. 
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A beszámoltatások a tanulók által elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlati 

készségek mérésére szolgál. A tanulók tudásának értékelésében az írásbeli és szóbeli 

beszámoltatás formái meghatározó szerepűek, azokat a szaktanár a tanév folyamán 

további szóbeli értékeléssel egészíti ki. A beszámoltatások eredménye a tanulók és a tanár 

számára is iránymutatóak a tanítási-tanulási folyamat eredményes továbbvitele 

szempontjából. Tartósabb hiányzás után a tanuló kezdeményezésére a pedagógus 

meghatározza és engedélyezi az elmulasztott tananyag pótlásához szükséges türelmi időt. 

Az iskolai beszámoltatások lehetséges formái a tantárgyak és a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelően: 

- írásbeli: 

- témazáró dolgozatok (téma lezárásaként iratható, az érte kapott 

osztályzat hangsúlyos és piros jegyként duplán számít), 

- írásbeli feleletek: az előző 1-2 tanítási órán tanult tananyag 

számonkérése a folyamatos felkészülés érdekében, 

- témaközi röpdolgozat (témán belüli nagyobb egység ellenőrzése, külön 

bejelentés nélkül is íratható, mert elsősorban korrekciós jelleget szolgál), 

- házi dolgozatok, 

- év eleji és év végi szintfelmérők. 

- szóbeli: 

- feleletek, 

- kiselőadások egy megadott témakörből, 

- referátum, 

- a tantervben előírt – a tantárgyi sajátosságoknak megfelelően – az 

elsajátított tevékenységi formák bemutatása. 

A beszámoltatások rendje: 

- egyes témakörök végén témazáró dolgozatot, 

- év eleji és év végi szintfelmérők, 

- egyéb beszámoltatási formák bármely tanítási órán lehetségesek. 

A beszámoltatások korlátai:  

egy tanítási napon, egy osztállyal/tanulóval 

- legfeljebb kettő témazáró dolgozatot, 

- egy félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. 

Az iskolai szóbeli és írásbeli beszámoltatások súlya a következő: 

1. Témazáró dolgozat 

2. Egyéb írásbeli és szóbeli felelet, dolgozat 

3. Szorgalmi osztályzat 

 

Az iskola gyakorlati beszámoltatási rendszere: 
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1. Tanműhelyben a gyakorlatvezető félévente érdemjeggyel és írásban értékeli a 

gyakorlati munkát. 

2. Külső gyakorlati helyen végzett munka értékelését, az iskola és a 

partnervállalatok közötti együttműködési megállapodás szabályozza. A 

gyakorlatvezető félévente érdemjeggyel és írásban értékeli a gyakorlati munkát. 

A tanulók jutalmazása könyvjutalommal és oklevéllel történik, kimagasló tanulmányi 

munkáért, közösségért végzett munkáért és szorgalomért. 

Vizsgák 

A tanulmányok alatti vizsgák (a továbbiakban: vizsga) a következők: 

a.) javítóvizsga b.) osztályozó vizsga  c.) különbözeti vizsga  

d.) pótló vizsga e.) a szakmai vizsgák során a szóbeli, írásbeli, interaktív, 

gyakorlati vizsgarészek értékelése a szakmai és vizsgakövetelményekben 

meghatározottak szerint történik. 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

• A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet 

tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  

• A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon 

valamint az intézmény honlapján közzétesz.  

• A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, pec) és helyszínéről (cím, épület, terem 

száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum 

a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap 

• Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. 

Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel 

lehet vizsgázni. 

• Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az 

osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető 

formanyomtatványon történik, az igazgató által meghatározottak és kihirdetettek 

szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a 

gondviselő is aláírja). Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák 

látogatásának kötelezettsége alól. 

• A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak 

határozzák meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt 

legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola 

honlapján folyamatosan megtekinthetők  

• A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.  
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Vizsgaforma, vizsgarészek 

- szóbeli vizsga 

- gyakorlati vizsga 

- írásbeli vizsga 

- interaktív vizsga 

A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai 

1. Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő 

esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és 

irodalom tantárgyból 60 perc.  

2. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

3. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt 

vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az 

a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. 

4. Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.  

5. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak 

jelen kell lennie. 

6. A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) 

kidolgozására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.  

7. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 

megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt 

húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet 

időtartama.  

8. A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

9. Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére 

meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, 

a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell 

tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás 

esetén módot kell adni, annak megismétlésére. 

10. A vizsga a vizsgázó számára díjtalan 

11. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

12. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

13. A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

14. A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell 

jegyezni.  

15. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint 

a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés 
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(vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A 

tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a 

vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, 

melyet jegyzőkönyvbe kell venni.  

16. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével 

értékeli és aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva 

kell eszközölni. 

17. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban 

meghatározott záradékokkal be kell vezetni. 

18. Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a 

legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

Záróvizsgák 

Az iskola a képzési idő bizonyos szakaszainak lezárását állami és helyi vizsgák útján 

szervezi meg.  

1. A 9.; 10. évfolyamot lezáró helyi vizsgát osztályozó vizsgaként definiálja. Ennek 

témakörei megegyeznek a gimnáziumi képzés 9. illetve10. évfolyamának befejezését 

igazoló vizsga témakörével. Az a tanuló, aki a 11. évfolyamon kapcsolódik be a felnőttek 

gimnáziumi képzésébe és nem rendelkezik befejezett gimnáziumi 9.-10. évfolyammal, 

akkor különbözeti vizsgát kell tennie. 

2. Érettségi vizsgák (A részletes vizsgakövetelményeket e program melléklete képezi. 

(2. sz. melléklet) 

• A kötelező érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv (angol nyelv, német nyelv), melyekből a középszintű felkészítést vállalja 

intézményünk. 

• A helyi tantervben szereplő követelmények teljesítése mellett azokból a választható 

érettségi vizsgatárgyakból tehetnek érettségi vizsgát, amelyet legalább két évig 

tanultak, és tanulmányaikat lezáró érdemjeggyel rendelkeznek a bizonyítványban. 

• Választható érettségi vizsgatárgyak: földrajz, informatika, fizika, biológia. 

• A középszintű érettségi felkészítés tematikája megegyezik a kétszintű érettségi vizsga 

követelményrendszerével. 

• 12. évfolyamon választható középszintű érettségi vizsgára felkészítő óra, az alapórán 

túl heti 3 órában. 

• A középszinten szerzett osztályzatok az adott tantárgy alapóráján (ha van) szerzett 

osztályzatoktól elkülönítve képezik a félévi és év végi osztályzat alapját. 

• Emelt szinten való érettségi vizsgára történő felkészítésre az iskolánkban nincs 

lehetőség. 
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• Azok a 12. osztályos tanulók, akik nem teljesítik valamennyi tantárgyból a 

követelményeket előrehozott érettségi vizsgát tehetnek. Azokból a tantárgyakból, 

melyekből sikeres érettségi vizsgát tesznek a 12. évfolyam megismétlése során 

felmentést kapnak az óralátogatás és az értékelés alól a érettségi törzslapkivonat 

alapján. Abban az esetben, ha a tanuló nem érettségi tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott, szintén előrehozott érettségi vizsgát tehet, de érettségi bizonyítványát csak 

abban az esetben veheti át, ha a tantárgy követelményeit teljesíthette. 

3. Szakmai vizsgák: Ezek témaköreit minden szakma esetében az aktuális szakmai 

központi program és a szakképzési kerettanterv tartalmazza. A szakmai vizsgák 

követelményeit a hatályos szakmai és vizsgakövetelmények tartalmazzák. 

Megjegyzés: A 2. és 3. pont esetében mindig a minisztériumok által kiadott 

vizsgaszabályzatok a mérvadóak. 

Kulcskompetenciák 

A 2007. évi közoktatási törvény és a 2007. évi NAT által – minden képzési formában – 

előírt kulcskompetenciák: 

- Anyanyelvi kommunikáció: Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban 

és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes 

és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban 

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

- Idegen nyelvi kommunikáció: Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi 

kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott 

szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő 

keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az 

egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket 

is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának 

szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg 

értése és íráskészség) az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, 

környezete és igényei / érdeklődése szerint. 

- Matematikai kompetencia: A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás 

fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént 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. 
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- Természettudományos kompetencia: A természettudományos kompetencia készséget ls 

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. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése 

érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia 

magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel 

kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

- Digitális kompetencia: A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom 

technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és 

kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő 

készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, 

értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati 

együttműködés az interneten keresztül. 

- A hatékony, önálló tanulás: A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes 

kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve 

az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és 

lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 

feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A 

hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, 

a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

- Szociális és állampolgári kompetencia: A személyes, értékorientációs, interperszonális, 

interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a 

közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli 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 meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi 

az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról 

kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. 

- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – a munkahelyén is – 

abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást 

jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. 
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Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

- Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Az esztétikai-művészeti 

tudatosság, és a kifejezőképesség 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. 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

• Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a 

gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió 

országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és 

képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt 

a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt 

aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért 

lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák 

meghatározott rendszere. 

• 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. 

• A kulcskompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. 

• Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy 

tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának 

fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában 

formálódik. 

• Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges 

elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi 

a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek 

fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos 

olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a 

kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a 

kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. 
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Iskolai környezeti nevelési program 

Alapelvek, jövőkép, célok 

Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, 

készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik 

szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. Jövőképünk, 

hosszú távú célunk, hogy iskolánk környezettudatos állampolgárokat neveljen. Fontos a 

diákokban kialakítani: 

• az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek 

tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak 

környezetével, kultúrájával együtt 

• a FÖLD egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés 

• a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

• a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

• a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt, 

• a környezet (természetes és mesterséges) értékei iráni felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát, 

• a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség megőrzését, 

• a rendszerszemléletet, 

• és tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 

• az egészséges életmód igényét, és elsajátítani az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 

Ezek eléréséhez azonban a diákok alábbi készségének fejlesztése is fontos: 

• alternatív, problémamegoldó gondolkodás, 

• ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, 

• szintetizálás és analizálás, 

• problémaérzékenység, integrált megközelítés, 

• kreativitás, 

• együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, 

• vitakészség, kritikus véleményalkotás, 

• kommunikáció, médiahasználat, 

• konfliktuskezelés és –megoldás, 

• állampolgári részvétel és cselekvés, 

• értékelés és mérlegelés készsége. 

• a környezetetika hatékony fejlesztése 

• érzelmi és értelmi környezeti nevelés 
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• tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

• tolerancia kialakítása 

• a környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

• az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

• az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

• helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések  

• globális összefüggések megértése 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

A tanórákon az adott témához a tanárok hozzárendelik a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Szerepet kap az önálló ismeretszerzés, de felhasználjuk az ismeretátadás 

interaktív módszereit is. 

A városi környezethez kapcsolódó előnyök és hátrányok nagyban meghatározzák a 

környezeti nevelési tevékenység lehetőségeit. A természettel való kapcsolat 

terepprogramok szervezésével valósítható meg, részben a városi kertek, park, részben a 

közeli Zagyva parti területek tanulmányozásával. A városi környezet jó lehetőséget ad a 

környezetszennyezés és a közlekedés viszonyának vizsgálatához. 

Az iskola környezeti nevelési és egészségnevelési elvei 

Az iskola egészségnevelési programja 

Az egészségnevelési program célja: 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit 

 az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat; 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait;  

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram  

fittség megőrzése szempontjából való fontosságát;  

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit 

(alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás); 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság  

elérésében; 

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 

Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. 

Szomatikus nevelés  

 higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés) 

 profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés  

 kondicionálás (testedzés, sport)  

 baleset megelőzésre nevelés  
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Pszichohigiénés nevelés 

 önismeretre, önfejlesztésre nevelés 

 fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés  

 környezeti hatások feldolgozására nevelés   

 emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés 

 abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés 

 érzelmi nevelés 

Szociálhigiénés nevelés 

 kedvező társas miliő működtetése 

 kommunikációs nevelés 

 családi életre nevelés 

 az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása  

 szerepfeszültségek felismerése, feloldása  

 a stressz- és feszültségoldás metódusai  

 társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés 

 egészségpropaganda  

Alapvető célunk: az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése, betartatása. 

Az egészségnevelés várható eredményei 

1. A család szerepének megértése 

2. A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete. 

3. A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása 

4. A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív 

gondolkodás kialakítása. 

5. A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való, igény megteremtése 

6. Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete a helyes napirend 

kialakítása 

7. Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 

8. A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása. 

9. A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése. 

10. A testi higiénia iránti igény kialakítása. 

11. A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

12. Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb 

és tágabb környezetéért. 

13. A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 
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14. Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és 

környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása. 

15. Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása.       

16. A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  

Komplex intézményi mozgásprogram  

1. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba 

(sport- és egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más 

sportprogramokon). 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba.  

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt 

mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős időkeretben szervezett 

tevékenységek kiemelt iránya legyen.   

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai 

sportegyesülettel illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó 

társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott 

alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.        

7. A tanulmányi kirándulások, programok egyik központi eleme legyen a mozgás és 

az egészségtudatos életmódra nevelés.  

8. Az osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a 

testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.  

9. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő 

anyagi alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek 

megszervezésre. 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra. 

Az iskola környezeti nevelési programja 

Kiemelt stratégiai céljaink 

- Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal 

kapcsolatos ismeretek átadása.  

- A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése 

a természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. 

- Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A 

fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 



75 

- Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, 

ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése.  

- Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés. 

- A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése. 

- A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel.  

- A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges 

magatartásra nevelés.  

- Szelektív hulladékkezelésre szoktatás.  

- A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése. 

- A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra 

nevelés.  

- A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése. 

- Városunk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése. 

Módszerek, tanulásszervezési formák: 

- A tanítási órák klasszikus módszerei  

- Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák  

A környezeti nevelés színterei 

- Tanítási órák 

- Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-

szegmense, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások 

- Osztálykirándulások 

- Projektnapok iskolán kívüli helyszínei  

Környezeti nevelés a tanórákon 

A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint az 

emberi viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság 

megoldása nem képzelhető el a jelenlegi társadalmi-kulturális viszonyok pozitív irányú 

formálása nélkül. A korábbi döntések elemzése segíti a jelenben való eligazodást, növeli 

a jövő iránti felelősséget. Ezek a tárgyak útmutatást adnak a környezeti gondok 

felismeréséhez és megoldásához, a közügyekben való részvételhez. A humán tantárgyi 

oktatás feladatai közé tartozik az is, hogy bemutassák a fogyasztói modell helyett javasolt 

utakat, a környezeti válság kezeléséhez és megoldásához szükséges világképet, erkölcsi 

értékrendet, valamint a rendelkezésre álló gazdasági és jogi eszközöket. 

A művészeti tantárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és 

az ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel 

tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk 

megőrzésének fontosságára.  
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Környezeti nevelés osztálykiránduláson 

A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi 

program, az osztálykirándulás szervezése, mely a helyi tantervi célok megvalósulását 

szolgálja azzal, hogy a valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a 

problémák értelmezésére támaszkodik. A programokon az érzéki-megismerő tanulás, a 

cselekvő-felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés 

kialakulását. A szabadidő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli 

csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős 

személyiség- és közösségfejlesztő hatású. A kirándulások, időpontját éves 

munkatervünkben előre meghatározzuk.  

A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt 

A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős 

tevékenységeknek. A szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai 

módszerek alkalmazásához.  

Területei: 

- Helyismereti és helytörténeti foglalkozások, szakkörök, versenyek. 

- Hagyományőrző programok. 

- Táborok. 

Zöld Napok tervezett időpontjai: 

Március 22.  A Víz Világnapja 

Április 22.  A Föld Napja 

Május 10.  Madarak és Fák Napja 

Szeptember 23. Takarítási Világnap 

Október 4.  Az Állatok Világnapja 

Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezeti 

nevelési lehetőségek  

Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki 

fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet 

biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az 

iskola egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak. Ehhez 

mindenkinek – pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt – tevékenyen hozzá 

kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során. Iskolánk arculatának fontos 

eleme a településünk lakói felé való nyitottság, törekvés arra, hogy a lakosság egy 

szélesebb rétege számára szabadidős és kulturális tevékenységek színtere lehessen. Ez a 

nyitottság viszont – egyesek ellenőrizhetetlen romboló magatartása miatt – sok előnye és 

lehetőségei mellett jelentős elmaradást eredményezett néhány olyan fejlesztési területen, 

mint például az iskola külső környezetének parkosítása, a kényelmes, kulturált pihenést 

szolgáló eszközökkel való felszerelése. Ezen a területen rengeteg tennivalónk van. 
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Az iskola belső környezete 

Az iskolai környezet természet közelivé formálásához az osztályteremben 

szobanövények gondozásával, akvárium és terrárium berendezésével járulhatunk hozzá. 

Az élőlények természetes közegükben való megfigyelése hasznos tapasztalatokat nyújt, 

igényességre nevel, hozzászoktatja a tanulókat a növényekkel való gondoskodáshoz, s 

egyúttal a közvetlen környezetet is emberibbé teszi. 

Általánossá kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a 

papírhasználattól az írószereken át a takarításig, tanórákon, tanórákon kívül és az 

irodákban egyaránt. A tantermek dekorálásához lehetőség szerint természetes 

alapanyagokat használjunk: színes karton, fa, textil, parafa. Kerüljük az egészségkárosító 

adalékokat tartalmazó termékeket (oldószeres ragasztó, alkoholos filc). Műanyagokat 

csak indokolt esetben alkalmazzunk. A dekoráció legyen tartós, máskor is felhasználható. 

A környezetismeret és a természetismeret órák eszközigényesek. Fontos, hogy milyen 

tárgyi felszereltségre építhetünk: szemléltetőeszközök, tablók, poszterek, 

képgyűjtemények, képi, vizuális információk. Ezek beszerzése, újítása folyamatos. 

A szelektív hulladékgyűjtés megszervezésével hozzájárulunk nemcsak iskolánk, hanem 

tágabb életterünk, szűkebb környezetünk megóvásához.  

Kommunikáció: faliújság. Tanulóink és természetesen a szülők, a pedagógusok 

figyelemfelkeltését, tájékoztatását biztosítja a faliújság. Így tudunk szóban, írásban, 

fotókon hírt adni az iskolában történő jelenségekről, folyamatokról, eseményekről, 

programokról.   
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III. Szakmai Program 

Valamennyi képzés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési 

adatbázisában található központi programok és a szakképzési kerettantervek alapján 

folynak. Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a 

gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott 

gyakorlati óraszám hatvan százaléka. Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás 

munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre 

meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező 

jelenléti óraszám eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás 

munkarendjére meghatározott óraszámot. 

A pedagógiai programban szereplő szakmák szakképzési kerettantervei a képzési idő 

90%-át tartalmazzák. A szabadon hagyott időkeret szakmai tartalmát a 17. sz. melléklet 

tartalmazza. 

A szakgimnáziumi szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott 

szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a szakközépiskolába való 

jelentkezésekor tájékoztatni kell. A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló 

előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakgimnázium 

pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint a 

tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója 

határoz. Szakmai előkészítő ismeretek nem kerültek beépítésre a helyi tantervbe, mert a 

következő tanévben csak érettségire épülő képzéseket indít, melyek nem igényelnek 

szakmai előkészítő ismereteket. Az oktatott szakmák tekintetében nem érkeznek diákok 

szakmai előképzettséggel, mert a jelentkezés feltétele az érettségi vizsga megléte, továbbá 

ha a szakmai kerettanterv előírja, egészségügyi alkalmassági igazolás. Az orvosi 

vizsgálatot foglalkozás egészségügyi orvos végzi az iskolában, az első tanítási napon. 

A szakképző iskolában szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktató szakember munkáját 

két éven keresztül a szakképző iskola által kijelölt szakmai mentor pedagógus 

módszertani kérdésekben segíti és értékeli, amennyiben a szakember pedagógus 

végzettséggel, szakoktatói végzettséggel vagy legalább két év pedagógus munkakörben 

szerzett gyakorlattal nem rendelkezik. A mentorok feladatait a szakképző iskola 

pedagógiai programjában a következő módon határozzuk meg: 

1) a tanárjelölt egyéni összefüggő szakmai gyakorlatának megtervezése, szakmai 

gyakorlati fejlesztési program kidolgozása a tanárjelölttel egyeztetve, az 

előtanulmányi portfólió és az egyéni fejlesztési terv ismeretében 

o szaktárgy tanításával kapcsolatos és a szaktárgy tanításán kívüli 

tevékenységek, folyamatkövető visszacsatolások, dokumentációk 

tervezése 
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o szaktárgyi tanórai és szaktárgyi tanórákon kívüli kötelező tevékenységek 

megvalósításának biztosítása 

o szaktárgyi tanórai és szaktárgyi tanórákon kívüli kötelező tevékenységek 

megbeszélése és dokumentálása 

o szaktárgyi tanórákon kívül választható tevékenységek programjának 

megbeszélése, dokumentálása 

o szakképző intézmény (közoktatási intézmény), mint szervezet és támogató 

rendszereinek megismerését szolgáló programok egyeztetése az 

intézményi elfoglaltságokkal, információk megadása, kapcsolatfelvétel 

segítése 

o portfólió összeállításának segítése 

2) a tanárjelölt tevékenységének koordinálása 

o hospitálások, szaktárgyi tanítások előkészítése, tanórákra, záró tanításra 

való felkészülés segítése, önreflexió, mentori megbeszélés, anyaggyűjtés, 

projektmunka, feladatlapok összeállítása 

o tanórán kívüli kötelező és választható tevékenységek előkészítése 

o portfólió összeállításának segítése 

3) a tanárjelölt egyéni összefüggő szakmai gyakorlatának nyomon követése 

o tanórai, tanórán kívüli megfigyelések 

o szaktárgyi tanítás értékelése 

o visszajelzések 

4) a tanárjelölt által elvégzett tevékenységek értékelése 

o szaktárgyi/nem szaktárgyi órákon való hospitálás igazolása 

o szaktárgyi tanítás igazolása 

o az egyéni összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása és 

értékelése 

5) az egyéni összefüggő szakmai gyakorlatról készített hallgatói portfólió értékelése 

o a tanárjelölt által a tanári záróvizsgán bemutatandó portfólió 

előkészítésében és összeállításában való segítségnyújtás 

o portfólió értékelése. 

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és 

igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes 

gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében 

gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati 

képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. Ha a tanuló mulasztása a fentebb 

meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért 

teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt 



80 

gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének 

kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző 

iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai 

programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó 

gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. 

Kerettantervek 

Valamennyi képzés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési 

adatbázisában található szakképzési kerettanterv alapján folyik. Az alábbiakban 

felsorolt szakképzések kerettantervei megtalálhatók a mellékletekben az 1.sz. táblázat 

útmutatásai szerint. 

1. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző  

2. Irodai titkár 

3. Kereskedő 

4. Vállalkozási és bérügyintéző 

5. Államháztartási ügyintéző 

6. Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

7. Vállalkozási mérlegképes könyvelő  

8. Kereskedelmi képviselő  

9. Üzleti szolgáltatási munkatárs  

10. Közszolgálati ügyintéző 

11. Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.  

12. Gazdasági informatikus 

13. Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 

14. Autószerelő 

15. Államháztartási mérlegképes könyvelő 

16. Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 

17. Műszaki informatikus  
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Képzések 

Ssz Ágazat 
Szakma 

csoport 

OKJ 

azonosító 
Képzés megnevezése 

évfolyamok 

száma 

évfolyamok 

jelölése 

munka

rend 

1. XL. 17 54 841 11 
Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző  
2 1/13;2/14 N;E 

2. XXV. 16 54 346 03 Irodai titkár 2 1/13;2/14 N;E 

3. XXVI. 17 54 341 01 Kereskedő 2 1/13;2/14 N;E 

4. XXIV. 15 54 344 02 
Vállalkozási és 

bérügyintéző 
2 1/13;2/14 N;E 

5. XXIV. 15 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 2 1/13;2/14 N;E 

6. XXIV. 15 54 344 01 
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
2 1/13;2/14 N;E 

7. XXIV. 15 55 344 07 
Vállalkozási mérlegképes 

könyvelő 
1 1/13 N;E 

8. XXVI: 17 54 341 02 Kereskedelmi képviselő 2 1/13;2/14 N;E 

9. XXIV. 15 54 340 01 
Üzleti szolgáltatási 

munkatárs 
2 1/13;2/14 N;E 

10. XXXVIII. 22 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző 2 1/13; 2/14 N 

11.  19 55 345 01 
Kis- és középvállalkozások 

ügyvezetője II. 
1 1/13 N;E 

12. XIII. 7 54 481 02 Gazdasági Informatikus 2 1/13;2/14 N;E 

13. XXIV. 15 54 343 01 

Pénzügyi 

termékértékesítő (bank, 

befektetés, biztosítás) 

2 1/13;2/14 N;E 

14. XXII. 13 54 525 02 Autószerelő 2 1/13;2/14 N;E 

15. XXIV. 15 55 344 04 
Államháztartási 

mérlegképes könyvelő 
1 1/13 N;E 

16. - 19 35 345 01 
Kis- és középvállalkozások 

ügyvezetője I. 
1 11. N;E 

17. XIII. 7 54 481 05 Műszaki informatikus 2 1/13;2/14 N;E 

1. sz. táblázat 
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IV. EGYEBEK 

A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával 

kapcsolatos egyéb intézkedések 

A Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium és Felnőttek 

Általános Iskolája Pedagógiai programja – az intézmény többi alapvető 

dokumentumához hasonlóan – nyilvános. Ez azt jelenti, hogy napközben 8 és 16 óra 

között megtekinthető az igazgatói irodában, az iskolatitkári irodában és a tanáriban is. 

Elektronikusan a www.gblsz.hu weboldalon is elérhető. 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2019. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógia program alapján. 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógia programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

2. A 2019/2020. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai 

program teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és 

szükség esetén a pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új 

pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

3. A nevelőtestület felkéri a fenntartót, hogy a pedagógiai programban leírtak 

megvalósulását a 2019/2020. tanév lezárását követően átfogóan elemezze. 

A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

2. A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását javasolhatják. 

3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

4. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 

napjától kell bevezetni. 

http://www.gblsz.hu/
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A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola fenntartójánál, 

- az iskola irattárában, 

- az iskola nevelői szobájában, 

- az iskola igazgatójánál, 

- az iskola titkárságán 

- az iskola honlapján 

A pedagógiai program módosítása az alábbiak miatt történt: 

Az iskola neve 2019. szeptember 1.-től megváltozik. Az új név: Gróf Batthyány Lajos 

Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium és Felnőttek Általános Iskolája 

Az iskola egyik köznevelési alapfeladatának megnevezése 2019. szeptember 1.-től 

megváltozik. A szakközépiskola megnevezés szakgimnáziumra változik. 

A szabadon tervezhető órakeretben oktatható tantárgyak közé felkerült a felnőttek 

általános iskolájában a gazdasági és pénzügyi kultúra I. (7.-8. évfolyam). 

A szabadon tervezhető órakeretben oktatható tantárgyak közé felkerült a felnőttek 

gimnáziumában a gazdasági és pénzügyi kultúra II. (11.-12. évfolyam). 
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A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

A pedagógiai programot a nevelőtestület a 2019. év május hó 24. napján tartott 

ülésén elfogadta. 

 

Kelt: ………………………………………….. 

 

……………………………………..…………………… 

A tantestület tagja 

 

 

A pedagógiai programot a diákönkormányzat a 2019. év május hó 24. napján 

véleményezte. 

 

Kelt: ………………………………………….. 

 

……………………………………..…………………… 

Diákönkormányzat vezetője 

 

 

A pedagógia programot a szülői szervezet a 2019. év május hó 24. napján 

véleményezte. 

 

Kelt: ………………………………………….. 

 

……………………………………..…………………… 

Szülői szervezet képviselője 

 

 

A pedagógia programot az intézmény vezető a 2019. év május hó 24. napján 

jóváhagyta. 

 

Kelt: ………………………………………….. 

 

……………………………………..…………………… 

Intézmény vezető 
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MELLÉKLETEK 

Képzés megnevezése Melléklet sorszáma 

Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 

Középfokú nevelés-oktatás 9-12. évfolyam 
1. számú melléklet 

Érettségi vizsgakövetelmények 2. számú melléklet 

Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 

Alapfokú nevelés-oktatás 1-8. évfolyam 
3. számú melléklet 

Kereskedő szakképzési kerettanterv 4. számú melléklet 

Gazdasági informatikus szakképzési kerettanterv 5. számú melléklet 

Vállalkozási és bérügyintéző szakképzési kerettanterv 6. számú melléklet 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzési kerettanterv 7. számú melléklet 

Államháztartási ügyintéző szakképzési kerettanterv 8. számú melléklet 

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 

szakképzési kerettanterv 
9. számú melléklet 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 10. számú melléklet 

Irodai titkár 11. számú melléklet 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő 12. számú melléklet 

Kereskedelmi képviselő 13. számú melléklet 

Üzleti szolgáltatási munkatárs 14. számú melléklet 

Közszolgálati ügyintéző 15. számú melléklet 

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 16. számú melléklet 

Szabadsáv programjai 17. számú melléklet 

Autószerelő 18. számú melléklet 

Államháztartási mérlegképes könyvelő 19. számú melléklet 

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 20. számú melléklet 

Műszaki informatikus 21. számú melléklet 

 


