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I. Bevezetés 

 

1. A pedagógiai program törvényi háttere 

 

 az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,  

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 

 a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 17/2004. (V. 20.) 

OM rendelet,  

 a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról,  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

előmozdításáról, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

alkalmazásáról – 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről. 

 

2. Az iskola jogállása, tevékenysége 

 

Lemhényi Dezső Általános Iskola intézményi szakmai alapdokumentuma alapján: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti 

tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) 

bekezdésében leírtakra, az alábbi alapító okiratot adom ki: 

 

Az intézményünk adatai: 

Hivatalos neve: Lemhényi Dezső Általános Iskola   

- Idegen nyelvű megnevezése: Lemhényi Dezső Primary School 

Feladatellátási helye: 

- Székhelye: 1163 Budapest, Hősök fasora 30. 

Típusa: általános iskola 
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OM azonosító: 035091 

Alapfeladata - Köznevelési alapfeladatok: 

- általános iskolai nevelés-oktatás 

o alsó tagozat 

o felső tagozat 

 

3. Az iskola pedagógiai programja által meghatározottak 

 

 az általános tantervű és a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés tartalmi elemei, 

 az iskola nevelési programját - ennek keretén belül az iskolában folyó nevelő-oktató 

munka pedagógiai értékeit, 

 valamint az általános tantervű és a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés helyi 

tantervét és a hozzá kapcsolódó óratervi táblázatot. 

Ezek együttese tükröző az iskola arculatát.  

 

Az iskola legyen 

Az emberi magatartás általános értékei 

szerint: 

A helyi értékek meghatározása szerint: 

 értékrendjében emberközpontú, 

humanista, 

 törekednünk kell arra, hogy a nevelő-oktató 

munkánkat a küldetésnyilatkozatunkban 

és jövőképünkben megfogalmazottaknak 

megfelelően végezzük, 

 tanulóinak elsősorban az EMBER 

tiszteletén, megértésén és szükség 

szerinti segítésén alapuló, 

 az intézményünk céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai, a 

kompetenciafejlesztő területeink 

deklarálásának megvalósulási színtere 

legyen, 

 a másság elfogadásán alapuló 

humanista értékekkel rendelkező - a 

gyermeket nem érheti semmilyen okból 

hátrányos megkülönböztetés, 

 a személyiség fejlesztésben meghatározó 

szerepet töltsenek be a jó szokások, a 

példaképek, eszményképek és 

meggyőződések - ehhez partnernek 

kérjük a szülői házat, a családot, 

 
 olyan, hogy értékként preferálja az 

aktivitást, kezdeményezőkészséget, 

döntési képességet, 

 innovatív - mert ezek olyan 

tulajdonságok, amelyek birtokában a 

tanulók irányítani képesek majd 

későbbi életüket 

 törekednünk kell arra, hogy intézményünk 

hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket 

minél szélesebb körben tegyük ismertté a 

kerületi oktatásügyben és a közéletben, 

 olyan, hogy a tanulói a sokoldalú 

személyiségfejlesztés révén maguk is 

aktív részeseivé válhassanak egy derűs, 

harmonikus iskolai közösségnek. 
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4. Iskolánk küldetés nyilatkozata 
 

A Lemhényi Dezső Általános Iskola pedagógusainak célkitűzése, hogy magas 

színvonalon végzett nevelő-oktató munkával fejlessze a tanulókat, megfelelve a törvényi 

előírásoknak, a szülői igényeknek és a fenntartói elvárásoknak. 
 

 

Ez a következőket jelenti számunkra a mindennapi munka során: 

 

 Iskolánk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységünkben részt vevő 

partnerrel való kiegyensúlyozott kapcsolat kiépítésére. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk munkánk során a nevelés és az oktatás egyensúlyának 

megteremtésére: a tehetséges tanulók felismerésére - képességeik kibontakoztatására, 

a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatására 

 Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink életkori sajátosságuknak megfelelően fejlődjenek, 

jól érezzék magukat iskolánkban, és képességeiknek megfelelően tanulhassanak 

tovább. 

 Intézményvezetésünk és nevelőtestületünk továbbra is elkötelezett a minőségi munka 

iránt - mindezeket felkészült, szakmailag megújulásra képes, a minőség iránt 

elkötelezett, segítőkész munkatársakkal és a velük együttműködő szülői közösséggel 

valósítjuk meg. 
 

 

5. Iskolánk jövőképe 
 

Iskolánk annak érdekében, hogy továbbra is megőrizze jelenlegi jó helyét/helyzetét a 

kerületben (amelyet az elmúlt évek során ért el) a hagyományos értékek megőrzése mellett 

törekszik a változásokra érzékenyen és gyorsan reagálni. 

 

 A közösen megfogalmazott pedagógiai célok iránt elkötelezett tanári kar megtartása és 

folyamatos továbbépítése - akikre jellemző a szakmai felkészültség, elhivatottság, 

gyermekközpontú szemlélet megléte. 

 Szeretnénk, ha a kerületünkben élő családok közül továbbra is nagy számmal 

választanák gyermekük számára iskolánkat. 

 Továbbra is megtartjuk iskolánk általános és magyar-angol két tanítási nyelvű képzési 

programját. 

 Célunk (a hazai és külföldi partneriskolák számának növelésével) a világban 

otthonosan mozgó, idegen nyelvet jól beszélő diákok nevelése. 

 Célunk tehetséges diákjaink fejlesztése, és a versenyeken való részvétel biztosítása 

(tehetségpontként működve) . 

 Diákjaink a jövőben is részesüljenek a mindennapi testedzés lehetőségében. 

 Az egészséges életmód támogatásához prevenciós programok tartásával kívánunk 

hozzájárulni. 



 8 

II. Az iskola nevelési programja 
 

 

1. Pedagógiai alapelveink, értékeink 

 

Iskolánk, a mindennapi nevelő-oktató munkájában az alább felsorolt pedagógiai 

alapelveket szeretné érvényre juttatni: 

 a demokratizmus, a humanizmus, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok, a 

nemek egyenlősége, 

 az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, 

 az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az 

emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a szolidaritás és a tolerancia értékei 

hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat. 

 

Feladatunk: az erkölcsi érzék erősítése, a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése. 

Továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, 

ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény 

ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi 

összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

 

 

Alapvető értéknek tekintjük: 

 az alapvető emberi magatartás értékeinek kialakítása: 

- a szolidaritást, a közös, kölcsönös kötelesség- és segítségvállalást, amely 

elengedhetetlen feltétele az emberiség előtt álló közös problémák megoldásának; 

- a toleranciát és az ember tiszteletét, amely világnézeti semlegességet jelent 

számunkra és áthatja követelményrendszerünket; 

- a kölcsönös tiszteletet, amellyel az oktató-nevelő munka összes érintettje (az 

iskola dolgozói, szülők és diákok) tartozik egymásnak; 

- a tudatosan vállalt egészséges életmódot; 

 az érzelmi intelligencia fejlesztését, amely a harmonikus személyiség feltétele, és 

magában foglalja a generációk közötti hatékony párbeszédet a családban és másutt, 

illetve a jó kommunikatív készséget; 

 a magyarság- és európaiság tudatot: diákjaink legyenek birtokában a magyar- és 

egyben az egyetemes kultúra értékeinek is; kötődjenek a családhoz és az iskolához. 

 a multikulturális szemléletet, amely segít megismerni és tolerálni iskolánk 

diákjainak kulturális különbözőségét; 

 keresztény világnézet – a keresztény nevelés alapvető értékeinek tisztelete: 

tiszteletben kell tartani a szülőknek arra való jogukat és lehetőségüket, hogy 

gyermekeiket a keresztény világnézetnek megfelelő oktatásban és nevelésben 

részesíthessék  
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 az önállóságot: eligazodjon az önmagát és a világot érő hatások között, valamint 

tudjon különbséget tenni az érték és a talmi között; 

 a kritikai gondolkodást, amely magában foglalja egy problémának több szempontból 

történő végiggondolását; 

 az innovációt, amely a kíváncsiság és tudásvágy ébrentartásával felkészít a tudatos 

állampolgári létre, a közügyekben való részvételre és a fenntartható fejlődést szolgálja; 

 a szakértelmet, amely a pedagógust és a növendéket az egész életen át tartó tanulásra 

sarkallja. Munkájukat hassa át a felelősség, átláthatóság, becsületesség, 

megbízhatóság, szorgalom, türelem és az őszinteség.  

 

A tantárgyi komplexitás megvalósulásának fejlesztendő területei: 

 Az erkölcsi nevelés  

 Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés  

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 A családi életre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

 Fenntarthatóság, környezettudatosság  

 Pályaorientáció  

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés  

 A tanulás tanítása 

 A nyelvi kommunikáció fejlesztése (anyanyelvi és angol nyelven) 

- amelyek a tantárgyi integrációban jelennek meg. 

 

 

2. Nevelő-oktató munkánk céljai, feladatai, eszközei, eljárásai a tanuló 

személyiségének fejlesztése során 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos célkitűzéseink: 

 

 erkölcsi nevelés 

 értelmi nevelés, 

 közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelés,. 

 érzelmi (emocionális) nevelés, 

 akarati nevelés, 

 nemzeti és állampolgári nevelés, 

 munkára nevelés, 

 egészséges életmódra történő nevelés. 

 

A célkitűzések kijelölésekor fontos, hogy előtérbe kerüljenek a fejlesztési területek 

mellett a pedagógiai folyamat szabályozása is. A célok elérése érdekében a pedagógiai 
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folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett 

a példák érzelmi hatásának is. E területeknek összhangban kell hogy kerüljenek a 

kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során 

megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítve a hagyományos 

értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

 

 

 

Célok Feladatok Eszközök Eljárások 

A 

kommunikáció 

fejlesztése 

Kommunikáció fejlesztése 

anyanyelvi és angol 

nyelvű kompetenciák 

erősítése 

Szakórák és tantárgyak 

közötti integráció 

Kooperatív 

módszerek, önálló 

tanulói munka, 

drámapedagógia, 

disputa, kerekasztal 

beszélgetés 

Multikulturális 

nevelés – 

magyarságtuda

t Európában 

Kultúraközi kompetenciák 

kialakulásának 

megteremtése: tolerancia, 

empátia, elfogadás, másik 

ember és egy más kultúra 

iránti érdeklődés, 

nyitottság. Naprakész 

ismeretekkel rendelkezzen 

mind hazája, mind a világ 

dolgairól. 

Több szempontú 

gondolkodás, kultúrák 

megismerése. 

Tantárgyak közötti 

koherencia 

megvalósulása: angol és 

magyar nyelvek 

oktatása, művészeti 

nevelés (ének, technika, 

rajz és vizuális kultúra, 

médiaismeret). 

Ismerje meg a 

nemzetét, 

lakóhelyét, iskoláját 

közvetlenül érintő 

kultúrákat, 

vallásokat, különös 

tekintettel az 

angolszász 

területekre. 

 

Nemzeti 

öntudat, 

hazafias nevelés 

Ismerjék meg a tanulók 

nemzeti, népi kultúránk 

értékeit, hagyományait. 

Jeles magyar 

személyiségek 

megismerése, akik 

példaképül szolgálhatnak. 

A közösséghez tartozás 

érzésének és a 

hazaszeretetnek az 

erősítése. Nemzeti 

szimbólumaink 

újraértelmezése. 

A tantárgyak 

integrációjában jelenjen 

meg mindez. 

Projektnapok 

szervezése – 

hagyományőrzés/ 

ápolás 

„… határon innen, 

határon túl…” 

Hatékony, színes, 

élményszerű 

történelemtanítás, 

közös törekvés 

minden tárgyból a 

feladatok 

megoldására. 

Angol project hét 

– angol 

nyelvterületen élők 

kultúrájának 

megismerése. 
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Komplex 

művészeti 

nevelés 

Tantárgyi integráció, a 

művészeti nevelés a 

tehetséggondozás része 

legyen 

Szakkörök, szakórák, 

Az énekkar felkészülése 

és szereplése 

Állandó művészeti 

kiállítások az iskola 

épületében, a 

tantermek, folyosók 

dekorálása, 

részvétel az iskola 

és a kerület 

kulturális életében 

(pl.: karácsonyi 

koncert, 

megemlékezések, 

koszorúzások)  

Erkölcsi érzék 

fejlesztése 

Szociális érzékenység, 

reális önismeret  

kialakítása, erkölcsi 

értékek, értékrend 

megismertetése, a 

szolidaritás mint érték 

feltüntetése, 

kompromisszum-készség 

kialakítása… 

tantárgyi koherencia, 

tekintettel az 

emberismeret és etika 

órákra, az osztályfőnöki 

órákra, irodalom-, 

földrajz-, történelem-, 

testnevelés-, angol- , stb. 

órákra 

szituációs játékok, 

drámapedagógiai 

módszerek 

alkalmazása, 

kooperatív tanulás, 

csoportmunka, 

táborok, 

kirándulások, 

sportversenyek,  

A közösségi élet 

fejlesztése 

Asszertív magatartás 

kialakítása, a 

Diákönkormányzat 

hatékony működése, a 

diákok 

önszerveződésének 

erősítése, az önkéntesség 

bevezetése, az 

osztályközösségek 

formálása 

DÖK gyűlések, 

osztályprogramok 

Karácsonyi koncert, 

anyák napja, 

kirándulások, 

múzeum- és 

színházlátogatások, 

Farsang, 

Lemhényi hét – 

sport versenyek, 

Lemhényi-nap – 

olimpikonok 

fogadása 
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Környezettudat

os magatartás 

és egészséges 

életvitelre való 

igény 

kialakítása, 

iskolánk 

javainak 

megóvása. 

„Egészség”-re 

törekvés = testi-

lelki harmónia. 

Ízléses, tiszta környezet 

kialakítása, az ezek iránti 

igény felkeltése a 

gyerekekben, az 

egészséges (táplálkozás, 

mozgás, higiénia) és káros 

függőségektől mentes 

életvitelre való nevelés. A 

stressz kezelés módjainak 

megismertetése, a fejlődő 

szervezetnek szükséges 

mennyiségű pihenés 

biztosítása. 

Esztétikusan dekorált, 

tiszta tantermek, 

környezetvédelemmel, 

egészséges életmóddal 

kapcsolatos programok 

megszervezése. Stressz 

oldó technikák 

elsajátíttatása. Napirend. 

Tematikus 

dekoráció, sportnap, 

egészségnap, 

kirándulások , drog 

prevenciós 

program, 

szervezése, 

papírgyűjtés. 

Irányított 

beszélgetések. 

Példamutatás. 

Állampolgárság

ra, 

demokráciára 

nevelés – aktív 

állampolgárság 

Demokratikus készségek 

kialakítása, amelyek 

együttese képessé teszik 

az egyént a demokratikus 

intézményrendszerben 

való eligazodásra, és az 

ebben való hatékony 

működésre: egész életre 

való tanulás, 

együttműködés, 

döntéshozatal és a 

felelősségvállalás. 

Osztályközösség és DÖK 

fórumai, felelős-rendszer 

Tisztségek 

vállalása, 

tanulópárok 

kijelölése, a 

közösségi kontroll 

gyakorlása 

Mentális 

készségek 

fejlesztése 

Harmonikus személyiség 

kialakítása az érzelmi 

intelligencia erősítésével, 

a család és az iskola 

együttműködésének 

elősegítése 

Közösségi tanulás, 

megoldásközpontú 

konfliktuskezelési 

módszerek, önismereti 

játékok az osztályfőnöki 

és egyéb tanórákon, 

kortárscsoport hatásai 

Projekt-szemlélet, 

projektek: 

hagyományőrző 

projektnap, brit 

országismereti 

projektnap, egyéni 

esetmegbeszélések 

tanár és diák között, 

családlátogatások, 

családok bevonása 

az iskola életébe  
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Önállóság 

fejlesztése 

A demokráciában az 

állampolgár önmagáért és 

a közösségért felel. Ennek 

érdekében nagyon fontos 

az önálló döntéshozatal és 

a felelősség kérdése. 

A tanulási folyamatban 

az önállóság és a 

felelősségvállalás 

támogatása. 

Tehetséggondozó 

órák, gyűjtő 

munkák, 

kiselőadások,  

Médiatudatossá

g fejlesztése 

Értelmező, kritikai 

beállítódás fejlesztése. A 

média által befolyásolt 

mindennapi élet tudatos, 

értelmes és értékelvű 

megszervezése. 

Médiaismeret óra, 

osztályfőnöki óra, a 

humán területekkel 

karöltve. 

Szerepjátékok, 

elemző-értelmező 

feladatok, 

iskolarádió, 

iskolaújság 

működtetése. 

 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjai (legalább a 95%-a) nyolcadik évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek.  

 rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek, 

ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat 

illetően. 

 

 

3. Kulcskompetenciáik fejlesztése 

 

3.1. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák: amelyekre minden embernek szüksége 

van a személyes boldoguláshoz, fejlődéshez, 

az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez, és a munkához. 

 

A kompetenciák nagy része fedik egymást. Hasonló egymásra építettséget jelent a 

kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonya is. A kulcskompetenciák 

megalapozását, az alapkészségek, és képességek fejlesztését a kompetencia alapú oktatás 

megvalósulása nagymértékben segíti, melynek alapelemei: 

 a hasznosítható tudás, 

 az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés, 
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 az alkalmazáshoz szükséges attitűdök kialakítása. 

 

3.2. A kulcskompetenciák megalapozásának, az alapkészségek és képességek 

fejlesztésének kiemelten javasolt módszerei, munkaformái 

 

 kooperatív tanulás, 

 projektmódszer, projekt alapú oktatás, 

 egyéni foglalkoztatás, páros munka, csoportmunka, 

 differenciált oktatás – tartalmakban, módszerekben, tanulásszervezésben. 

 

 

3.3. Kulcskompetencia területei 

 

Az egyes fejlesztési területeknél a nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a 

tartalmi szabályozás különböző szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

 beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési 

követelményeibe, tartalmaiba - tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló 

tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint, 

 alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban 

az osztályfőnöki órák témaköreit, 

 témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, 

egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 

 

 

3.4. A kompetencia fejlesztését támogató tevékenységek: 

 tanárok külső továbbképzéseken való részvétele, 

 belső továbbképzések, önképzés, 

 mentorálási program, 

 külső szakember igénybe vétele. 
 

 

3.5. A tanuló hatékony megismerését szolgáló technikák alkalmazása: 

 a személyiség komplex megismerése, 

 tehetségazonosítás, 

- tanulási problémák felismerése észlelése: nehézség (SNI), zavar , 

 részképesség-zavarok kiszűrése, 

 tanulási stratégiák és módszerek megismerése. 

 

3.6. Az alkalmazott mérés-értékelés iskolai rendszere: 

 mérések: diagnosztikus (bemeneti) mérések, formatív (visszajelző, szabályozó), 

szummatív (lezáró – minősítő) mérés-értékelés 

 mérési adatbázis - a tanulói fejlődés nyomon követése 
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3.7.Módszertani elemek: 

 

 tanulásszervezési technikák alkalmazása 

 tanórai differenciálás 

 kooperatív tanulás 

 egyéni és csoportos projektmunka 

 prezentációs technikák elsajátítása és alkalmazása 

 tanulói értékelési technikák - önértékelési eljárások gazdagítása 
 

 

3.8.A tanulni-tanulás kompetenciájának fejlesztése - a tanulásmódszertan beépítése az 

iskola tevékenységrendszerébe: 

 a tanuláshoz szükséges komplex személyiségelemek megismerése - kíváncsiság, 

érdeklődés, akarat, kitartás, önfegyelem, becsvágy, 

 az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és 

technikák kiépítése, hosszabb időkeret biztosításával 

 küzdőképesség, sikerorientáció és kudarckerülés, 

 a tanuláshoz szükséges alapkészségek felmérése és fejlesztési eljárásainak 

alkalmazása - életkor-specifikusan 

 a tanulók tanulási stratégiáinak és módszereinek megismerése 

 

Ezek a módszerek és munkaformák alkalmasak arra, hogy a frontális osztálymunkát 

együttműködésen alapuló tanulási stratégiák váltsák fel, és élményszerűvé tegyék a 

tanulás folyamatát. 

 



3.9. A kompetenciaterületekhez tartozó célok, feladatok módszerek és a várt eredmények 

 

 

Kulcskompe-

tencia 

terület 

CÉL Feladat 

A várt eredmények Módszer 

Általános 

tantervű 
SNI Általános tantervű SNI 

1. Anyanyelvi 

kommunikáció 

 A tanuló 

rendelkezzen 

az életkori 

sajátosságának 

megfelelő 

anyanyelvi 

ismerettel 

(szókincs, 

szövegalkotás 

stb) 

 A szóbeli és 

írásbeli 

kommunikáció 

elsajátítása. 

Megfelelő szókincs 

kialakítása adott 

szövegkörnyezeten 

keresztül: 

 szépirodalom 

 ismeretközlő 

 dokumentum 

szövegeken keresztül 

 

A tanuló az adott 

helyzetben az 

életkori 

sajátosságának 

megfelelő módon 

tudja 

megfogalmazni és 

kifejezni a 

mondanivalóját. 

Írott és szóbeli 

kommunikációjá

ban – a megfelelő 

észlelés-értés 

szintjén – saját 

kompenzáló 

technikái 

kialakításával 

lényeget 

kiemeljen, 

összefüggéseket 

felismerjen; 

mondatalkotása 

grammatikailag 

megfelelő legyen 

 fogalomalkotás 

 szövegértelmezés 

 szövegalkotás 

 véleménynyilvánítá

s 

 szituációs játékok 

 kooperatív tanulás 

- tanulási 

motivációt 

fokozó tanítási 

modell 

- közlés 

- magyarázat 

- beszélgetés 

-felfedezéses 

tanulás 

- aktív 

fogalomalkotás 

2. Idegen nyelvi 

kommunikáció 

A tanuló életkori 

sajátosságainak és 

egyéni képességeinek 

megfelelően használja a 

tanult idegen nyelvet 

 

 

 

 

Megfelelő szókincs 

fejlesztésen keresztül: 

 fejlesszük a tanuló 

kommunikációs 

készségét 

 más népek 

kultúrájának 

megismerését 

A hallott és olvasott 

idegen nyelvű 

szöveg értése 

 

Írás és 

beszédkészség 

mérhető fejlődése 

Valós 

beszédhelyzetekb

en egyszerű 

információkat 

tudjon adni és 

kérni. 

A beszéd - szöveges 

gyakorlatok végzése: 

 szövegolvasás 

 szövegértés 

 szövegalkotás 

 szituációs játékok 

 párbeszéd 

 szerepgyakorlat 

 egyéni előadások 

- képességhez 

igazodó tartalmi 

differenciálás, 

diszlexiás, 

díszgráfiás 

tanulóknál 

elsősorban 

auditív 

megközelítéssel 
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Kulcskompe-

tencia 

terület 

CÉL Feladat 
A várt eredmények Módszer 

Általános tantervű SNI Általános tantervű SNI 

3. Matematikai 

 

Matematikai 

gondolkodás 

fejlesztése az 

összefüggések 

megláttatása 

 

 

 

 

 

 

 

Szaknyelv használata, 

fejlesztése 

Logikus gondolkodásra 

való törekvés 

Matematikai ismeretek és a 

mindennapi problémák 

összekapcsolása 

Követni és értékelni 

tudja: 

 matematikai 

problémákat 

 alkalmazza az 

ismerős 

eljárásokat  

 tudja jelölni 

az adatokat 

 a grafikonok 

ábrázolása és 

olvasása 

során 

elemezze a 

kapott 

adatokat 

Gyakorlottság a 

becslés, 

kerekítés, 

fejszámolás, 

számológép 

használat 

területén egyéni 

fejlődési ütemhez 

alkalmazkodó, 

bővülő 

számkörben. 

Megfelelő 

matematikai 

tartalmú szókincs 

értése, 

alkalmazása 

feladatmegoldáso

kban. 

Mindennapos 

probléma 

megoldásának 

elképzelése, 

megoldási terv 

készítése. 

 alapműveletek 

gyakoroltatása 

 összefüggések 

keresése-

elemzése 

 eszközhasználat 

 modellalkotás 

 grafikon 

készítése, 

olvasása 

 táblázat 

készítése, olvasás 

- cselekedtetés 

- szemléltetés 

egyszerű, átlátható 

ábrákkal 

- algoritmus-

követés, 

megjegyzés, 

alkalmazás 

- analógia 

felismerés-

alkalmazás 

-interiorizációs 

stratégia 

-kondicionálás, 

gyakorlás 

-probléma felvető 

módszer 
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Kulcskompetencia 

terület 
CÉL Feladat 

A várt eredmények Módszer 

Általános tantervű SNI Általános tantervű SNI 

4. Természet- 

Tudományos és 

technikai 

A környezetünkben 

lévő, jelenségek, 

változások, 

törvényszerűségek 

megismerése és 

megértése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyarázatokon, 

tapasztalatokon, 

előrejelzéseken keresztül 

tegyük láthatóvá, 

tapasztalhatóvá a tanulók 

számára a környezeti 

változások ok-okozati 

összefüggéseit. 

A 

természettudományos 

és a műszaki ismeretek 

összekapcsolása a 

hétköznapi életben 

felmerülő problémák 

során. 

Megismerési 

módszerek 

elsajátítása 

(megfigyelés, 

összehasonlítás 

stb.), folyamatok 

nyomonkövetésé- 

nek képessége. 

Ok-okozati 

kapcsolatok 

felismerése a 

változások 

megfigyelése 

során. 

 környezettudatos 

magatartás 

kialakítása 

 kísérletezés - 

 új technológiák 

berendezések 

megismerése, 

működtetése 

 kritikai 

állásfoglalás az 

áltudomány és 

technika ellenes 

megnyilvánulások

kal szemben. 

- aktív 

fogalomalkotás 

- szemléltetés 

- asszociációs 

stratégia 

- deduktív tanulási 

stratégia 

5. Digitális 

Az információs 

társadalom 

technológiáinak 

biztos és kritikus 

használata. 

 

 

 

 

 

 

Komplex információ 

előállításán keresztül 

segítsük az eszközök 

használatát és a 

felkészülésben, 

kutatásban való 

szerepüket. 

Felismerje az adott 

problémán keresztül az 

információ hitelességet 

és megbízhatóságát. 

A gyakorlati 

életben használt 

legfontosabb 

írásos 

formátumokat 

tudja esztétikusan 

kialakítani. 

Problémáját 

fogalmazza meg 

olyan 

pontossággal, 

hogy a szg-en 

érdemi segítséget 

jelentsen. 

Információ: 

 felismerés 

 visszakeresés 

 értékelés 

 tárolás 

 előállítás 

 bemutatás 

 csere 

Hálózati kommunikáció 

használata 

- információ átadás- 

átvétel 

- lényeglátás 

képességének 

tanulása 

- szókincsbővítés, 

szövegértés, 

szövegalkotás 

- a megértést szolgáló 

technikák ismerete, 

alkalmazása 
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Kulcskompetenc

ia 

terület 

CÉL Feladat 

A várt eredmények Módszer 

Általános tantervű SNI Általános tantervű SNI 

6. Hatékony, 

önálló tanulás 

 

A folyamatosan 

kialakuló 

élettapasztalat 

valamint a szerzett 

tudás segítse elő 

az eredményes 

tanulást. 

 

 

 

 

 

A tanulás iránti igény 

felkeltése. 

A tanuló hozzásegítése az 

egyéni tanulási 

stratégiájának 

kialakításához. 

Az önismeret tudatában 

képes legyen megtalálni a 

számára megfelelő 

oktatási és képzési 

lehetőségeket. 

A tanulás iránti 

motiváció megléte. 

Az ismeretek hatékony 

felhasználásán 

keresztül aktívan részt 

vesz a közös 

munkában, és tudását 

megosztja másokkal. 

Helyes 

önértékeléssel 

olyan érzelmi 

viszonyulások 

kialakulása, 

amely lehetővé 

teszi az egyéni 

kompenzáló 

technikák 

kialakulását, a 

figyelem 

irányításának 

tudatosságát, a 

kérdezés 

értelmességét, 

kultúráját, az 

emlékezetbe 

vésés jellemzőit 

és az 

eredményért való 

felelősségvállalás

t. 

Képzési lehetőségek 

ismertetése: 

 útmutatás 

 támogatás 

Tanulási technikák 

elsajátíttatása. 

Informális tanulás 

 

Tanulási motivációt 

fokozó tanítási 

modell 

Kondicionálás, 

gyakorlás 

- az értő olvasás 

fejlesztése 

- számítógépen való 

írás eszközzé tétele 

Önismeretet elősegítő 

programcsomagok 
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Kulcskompetenc

ia 

terület1 

CÉL Feladat 

A várt eredmények Módszer 

Általános tantervű SNI Általános tantervű SNI 

7. Szociális és 

állampolgári 

 

Alkotó módon, 

aktívan és 

felelősségteljesen 

vegyen részt szűkebb 

és tágabb környezete 

életében valamint 

pozitív irányú 

alakításában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A társadalmi és kulturális 

normák kialakításán 

keresztül valósuljon meg 

az egyén és a közösség 

kritikus és kreatív 

együttműködése. 

A tanuló 

magatartásában 

megnyilvánul: 

 közügyekben 

való hatékony 

részvétel 

 tolerencia a 

különböző 

vallási, etnikai 

és kulturális 

csoportok iránt 

 kötődés a 

szűkebb 

közösségéhez, 

lakóhelyéhez, 

hazájához, és 

az EU-hoz. 

Önmaguk 

elfogadásán 

keresztül nyitottá  

és érdeklődővé 

válnak a 

sokféleségre. 

Tisztában vannak 

jogaikkal, és a 

betartandó 

alapvető 

magatartási 

szabályokkal, 

normákkal. 

Törekednek a 

környezetükkel 

való harmónikus 

kapcsolatra. 

Együttélési technikák 

alkalmazása: 

 közös értékek 

elfogadása, 

tiszteletben 

tartása 

 demokratikus 

értékek 

kinyilvánítása 

 tolerencia 

megléte 

 felelősségérzet 

kialakítása 

 alkotó részvétel 

- megbeszélés, 

beszélgetés 

- közlés, 

magyarázat 

- szituációs 

játékok 

- kooperatív 

módszer 
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Kulcskompetencia 

terület 
CÉL Feladat 

A várt eredmények Módszer 

Általános tantervű SNI Általános tantervű SNI 

8. Kezdeményező-

képesség és 

vállalkozói 

kompetencia 

A közeli és távoli 

célok érdekében a 

tanuló képes legyen a 

kínálkozó 

lehetőségek 

érdekében egyéni 

terveket készíteni és 

végre hajtani. 

 

 

 

A tanuló az iskolai 

mikró és 

makroközösségeinek 

kihívásán keresztűl 

tapasztalhassa meg: 

 a 

kezdeményezés 

 a vállalkozás 

 a kinálkozó 

lehetőségek 

megragadását.  

A tanuló tudjon a 

céljainak megfelően 

egyéni terveket 

készíteni és azt 

végrehajtani. 

Az esetlegesen 

hiányzó 

funkcióik 

ismerete mellett 

az ép funkciók 

gyakorlása, 

amely hozzásegíti 

az egyéni 

boldoguláshoz. 

(érdekérvényesíté

s, tervezés és 

végrehajtás végig 

vitele, 

megbízhatóság, 

felelősségvállalás 

stb.) 

Feladatokon keresztül 

valósuljon meg: 

 tervezés – 

elemzés - 

kockázatfelmérés 

 szervezés 

(egyéni, csoport) 

 irányítás 

 vezetés 

 értékelés 

 

Célirányosan 

szervezett 

szabadidős 

tevékenységekbe

n és természetes 

élethelyzetekben- 

foglalkozások 

megismerése 

- felnőtt 

szerepekhez 

kapcsolódó 

szerepjátékok 

- személyközi 

kapcsolatok 

elemzése konkrét 

esetek kapcsán 
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Kulcskompetencia 

terület 
CÉL Feladat 

A várt eredmények Módszer 

Általános tantervű SNI Általános tantervű SNI 

9. Esztétikai-

művészeti 

tudatosság és 

kifejezőképesség 

A tanuló váljon 

nyitott, érdeklődő, 

fogékony és kreatív 

személyiséggé a 

művészetek iránt. 

A széleskörű oktató-

nevelő munkán 

keresztül mutassunk rá 

a hazai az emberjogi, és 

az egyetemes kulturális 

örökség fontosságára.  

Kialakuljon: 

 a kulturális és 

nyelvi 

sokféleség 

megőrzésesére 

irányuló igény 

 a mindennapi 

élet során az 

esztétikum 

fontosságának 

megértése 

Nyitottság, 

fogékonyság, a 

kreatív művészi 

kifejezések 

sokfélesége iránt. 

A reális 

önértékelés 

kialakulásával az 

egyéni stílus 

kialakulása, 

véleményalkotás 

a különböző 

művészi ágak 

érzelmeket 

megmozgató 

hatásáról. 

 Műalkotások 

elemzése 

 Nézőpontok 

összevetése 

 Következtetése

k levonása 

 Kulturális 

intézmények 

látogatása 

 Alkotó 

részvétel 

- bemutatás 

- szemléltetés, 

- filmvetítés 

- divat stílusok, 

műalkotások 

hatáselemzése 

- lakberendező 

programok 

 

 

 

 

A Nat-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok, kulcskompetenciák (lásd: II. 1. fejezet) és műveltségi tartalmak, továbbá a bennük 

foglaltak alkalmasak ezek fejlesztésére, követésére és értékelésére;  
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III. Az iskola egészségnevelési programja 
 

 

1. Törvényi háttér 

 

Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, 

amely egyaránt irányul a tanulók egészség ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai 

és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatói-nevelői 

tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése 

érdekében. 

 

2. Egészségfejlesztő iskola 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 

folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskolai élet a tanulás és a munka 

egészséges színtere legyen. 

 

Az egészségfejlesztő iskola ismérvei 
 

 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást,  

 együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges 

környezet legyen, 

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosít, ezzel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 

szakembereivel (iskolaorvos, védőnő, Vöröskereszt, Drog-prevenciós csapat, 

ÁNTSZ…) és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. 

 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő 

hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a 

tanácsadást biztosító programoknak – amelyek rendelkeznek a hatályos jogszabályban 

megfogalmazott szakmai követelményekkel, 

 olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri 

az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást, 

 törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi 

közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – 

vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 
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3. Az egészségfejlesztés területei 
 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

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

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné. 

 

 

4. Az iskolánk egészségnevelő programjának „belső” szereplői 
 

 

Az egészségnevelő 

program szereplői 
Szerepük/feladatuk 

diákok/tanulóközösség 

Korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük 

megőrzése és védelme érdekében. 

a tantestület - 

szaktanárok, 

 

szabadidő szervező, 

 

 

diákönkormányzatot 

segítő pedagógus, 

 

a gyermekvédelmi felelős 

 

az iskolaorvos, védőnő 

 

iskolapszichológus 

Bemutatják és gyakoroltatják velük az egészséges életmód 

gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát 

viselkedésformákat. 

 

A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – 

foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel 

- a táplálkozás, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros 

hatásai a szervezetre, 

- a családi és kortárskapcsolatok,  

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

- a szexuális fejlődés területén. 

szülők 

szülői szervezet (SZMK és iskolaszék) képviselteti magát az 

iskola életében, akik javaslattevő és véleményezési jogkörrel 

rendelkeznek: 

- éves munkaterv elfogadásában, 

- félévi/év végi iskolai értékelések esetén, 

- javaslatot tehetnek programok szervezésére, 

- felajánlhatnak egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

előadásokat – pl. egészségügyben dolgozó szülők, stb. 



25 

 

5. Egészségfejlesztés a mindennapos testnevelés keretében, és a fizikai 

aktivitással kapcsolatos tanórán kívüli foglalkozásokon 

 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján: 

 az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok 

valamelyikével teljesíthet: 

- a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott tanórán való részvétellel, 

- iskolai sportkörben való sportolással, 

- kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 

kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással. 

 

A törvényi szabályozás szerint a heti öt testnevelés óra felmenő rendszerben kerül 

megvalósításra. A többi évfolyamon, 3 testnevelés óra és két tömegsport foglalkozást tartunk  

 

Évfolyam 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. osztály 5 5 5 5 

2. osztály 3+2 5 5 5 

3. osztály 3+2 3+2 5 5 

4. osztály 3+2 3+2 3+2 5 

5. osztály  5 5 5 5 

6. osztály  3+2 5 5 5 

7. osztály 3+2 3+2 5 5 

8. osztály 3+2 3+2 3+2 5 

 

 

A testnevelés órákon az iskola helyi tanterve alapján, a pedagógusok által készített 

tanmenetek szerint történik az egészségfejlesztés. 

 

A tömegsporti foglalkozásokon végezhető tevékenységek, gyakorlatok - Általános képesség 

fejlesztés: 

 szabadgyakorlatok, zenés gimnasztika / rossz idő esetén teremben is elvégezhető /, 

 ugrókötél gyakorlatok, 

 kidobó játékok, 

 fogójátékok, 

 sor- és váltóversenyek, 

 zsinórlabda, 

 télen havas játékok, 

 sportági fejlesztés, 
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 atlétika, 

 kézilabda, 

 kosárlabda, 

 labdarúgás, 

 röplabda, 

 úszás, 

 küzdősportok, 

 wellness és szabadidős sportok, 

 

Tanórai kereten kívül végezhető sporttevékenység: 

 házi versenyek, 

 kerületi és budapesti versenyek, 

 sportnap, sporthét, 

 túrázás, kirándulás, 

 néptánc, 

 olimpiai iskolák sportversenyei, 

 nyári tábor (angol nyelvi, művészeti nevelés). 

 

Fizikai képességmérés 

A tanulók fizikai állapotának ellenőrzésére, értékelésére, nyomon követésére, minden évben 

iskolaszintű fizikai képességmérést hajtunk végre. A tanuló csoportokban tanító pedagógus 

végzi a mérést, minden évfolyamra vonatkozóan évi egy alkalommal. Az eredményeket 

rögzíti, a szülőt írásban értesíti a tanuló eredményeiről. 

 

1. Hasizom erősítő gyakorlat / felülés / max. 2 percig 

 

Lányok 

 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

jeles 44 47 50 53 

jó 40-43 43-46 46-49 49-52 

közepes 36-39 39-42 42-45 45-48 

elégséges 32-35 35-38 38-41 41-44 

 

 

 Fiúk 

 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

jeles 47 51 55 58 

jó 43-46 47-50 51-54 54-57 

közepes 39-42 43-46 47-50 50-53 

elégséges 35-38 39-42 43-46 46-49 
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2. Cooper futás / 12 perc / 

 

Lányok: 

 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

jeles 1900 méter 2000 méter 2150 méter 2200 méter 

jó 1650-1900 1750-2000 1900-2150 1950-2200 

közepes 1400-1650 1500-1750 1650-1900 1700-1950 

elégséges 1200-1400 1300-1500 1400-1650 1500-1700 

 

Fiúk: 

 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

jeles 2100 méter 2200 méter 2300 méter 2400 méter 

jó 1850-2100 1950-2200 2100-2300 2200-2400 

közepes 1600-1850 1700-1950 1800-2100 2000-2200 

elégséges 14000-1600 1500-1700 1600-1800 1700-2000 

 

 

3. Helyből távolugrás 

 

Lányok: 

 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

jeles 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 

jó 125-139 140-159 156-179 170-199 

közepes 111-124 121-139 131-155 141-169 

elégséges 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 

 

 

Fiúk: 

 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

jeles 160 cm 180 cm 200 cm 210 cm 

jó 146-159 156-179 170-199 176-209 

közepes 131-145 136-155 141-169 151-175 

elégséges 130 cm 135 cm 140 cm 150 cm 

 

4. Kétkezes vetés előre medicinlabdával 

 

Lányok: 

 5. osztály / 2 kg. 6. osztály / 2kg. 7. osztály / 3 kg. 8. osztály / 3 kg. 

jeles 7 méter 8 méter 7 méter 8 méter 

jó 6,1-6,9 7,1-7,9 6,1-6,9 7,1-7,9 

közepes 5,1-6,0 6,1- 7,0 5,1-6,0 6,1- 7,0 

elégséges 4,1-5,0 5,1-6,0 4,1-5,0 5,1-6,0 
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Fiúk: 

 5. osztály / 3 kg. 6. osztály / 3 kg. 7. osztály / 4 kg. 8. osztály / 4 kg. 

jeles 8 méter 9 méter 8 méter 9 méter 

jó 7,1-7,9 8,1-8,9 7,1-7,9 8,1-8,9 

közepes 6,1- 7,0 7,1-8,0 6,1- 7,0 7,1-8,0 

elégséges 5,1-6,0 6,1-7,0 5,1-6,0 6,1-7,0 

 

 

 

6. Szaktárgyi órák szerepe az egészségfejlesztésben 

 

Osztályfőnöki óra 

 5-8. osztályban az osztályfőnöki tanmenet alapján fejlesztjük a tanulók testi és 

egészségtudatos magatartását. 

 Egészségfejlesztés tanórákon 

 A tanórai foglalkozásokon az iskola helyi tanterve alapján, a pedagógusok által 

készített tanmenetek szerint történik az egészségfejlesztés. 

 A holisztikus világszemlélet kapcsán az egészségfejlesztés minden órán megjelenik, 

kiemelten a következőkön. 

 

1-4. osztály 

 Környezetismeret 

 Technika 

 Magyar 

 Testnevelés 

 

5-6. osztály 

 Természetismeret 

 Technika 

 Testnevelés 

 

7-8. osztály 

 Biológia 

 Etika 

 Médiaismeret 

 Testnevelés 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

 Évente egyszer megszervezett „Jó egészség napja”. 

 Drog és alkohol prevenciós előadások (Pl. DADA, Drogbusz). 

 Felvilágosító előadások, kiegyensúlyozott családi életre nevelő előadások. 



29 

 

 Jeles napok megünneplése (Madarak és Fák Napja, Víz világnapja, Föld napja, Állatok 

világnapja) 

 Osztálykirándulások. 

 Versenyeken való részvétel (Katasztrófavédelmi verseny, Vöröskereszt által szervezett 

versenyek, környezetvédelmi versenyek, KRESZ verseny). 

 Tűz- és balesetvédelmi oktatás. 

 

 

7. Project nap / project hét szerepe az egészségfejlesztésben 
 

 

„Tisztaság fél 

egészség” 

„Az egészség nagy 

érték” 

„Azzá 

leszel, amit 

eszel” 

„Táplálkozz 

egészségesen” 

„Ép testben ép 

lélek” 

Verseny a tiszta, 

rendezett 

osztályokért 

Faliújság készítés – 

Mit tegyünk 

egészségünk 

érdekében? 

Egészséges 

élelmiszerek 

Étkezési szokások Élményszerű 

mozgásformák a 

fiúk és lányok 

számára: 

 kerékpározás, 

 kézilabda, 

 aerobic, 

 néptánc 

 RSG… 

Plakátkészítés 

az 

osztálytermekbe 

az egészségről 

Beszélgetés: 

 a helyes 

fogmosásról, 

 tisztálkodásról, 

 kamaszkor 

problémáiról… 

Bio-ételek 

szerepe 

Terített asztal: 

 gyümölcs, 

 zöldség, 

 tejtermékek, 

 rostos 

gyümölcsleve

k… 

Egészségügyi 

szakdolgozók 

előadása: 

 orvos, 

védőnő, 

 szülő, mint 

orvos 

 Bio-büfé  Csoportos tánc, 

közös koreográfia 

DÖK szerepe – 

„tisztasági 

őrjárat” 

 Teaház 

szervezése 

  

 

 

8. Fejlesztő foglalkozások - kapcsolat a Nevelési tanácsadóval  

 

Iskolánkban az integráltan nevelt, magatartási-, beilleszkedési-, tanulási-, mozgásszervi 

zavarokkal küzdő tanulók egészségfejlesztése, minden esetben a Nevelési Tanácsadó, illetve 

orvosi szakvélemény alapján történik. Ezeknek a tanulóknak egy részével az iskola által 
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alkalmazott fejlesztőpedagógusok foglalkoznak, másik részüket pedig a Nevelési Tanácsadó, 

fejlesztési szakemberei és pszichológusai fejlesztik.  

 

 

9. Iskolapszichológus szerepe a nevelő-oktató munka területén 
 

 ha a pedagógus a tanulók körében tapasztal bántalmazást, deviánsviselkedést, kérheti a 

pszichológus szakmai segítségét, 

 esetmegbeszélések kezdeményezése, tartása – egyéni és csoportos megbeszélések, 

 a gyermek kötelezhető az ismétlődő problémák esetén, hogy részt vegyen 

pszichológus által tartott foglalkozásokon – beilleszkedési és társas kapcsolatok 

kialakításához, 

 prevenciós vizsgálatokban való részvétel - krízistanácsadás 

 részt vesz a képességmérésben, szociometriai mérésben. 

 

 

10. Védőnő, iskolaorvos és az egészségügyi szolgálat munkája 

 

 segédkeznek félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában (védőnő) 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében (védőnő, 

iskolaorvos); 

 védőoltások, minden évben a megadott rend szerint (védőnő, iskolaorvos); 

 fogászati szűrővizsgálat és prevenció, vetélkedő szervezése (egészségügyi szolgálat); 

 a védőnő évente folyamatosan és igény szerint felvilágosító előadásokat, és 

gyakorlatokat tart: 

 

 

11. Vöröskereszttel és a rendőrséggel való kapcsolat 

 Elsősegélynyújtó előadások, gyakorlati oktatások - versenyek (KRESZ, 

elsősegélynyújtó) 

 Prevenciós előadások (Pl. DADA program, Drog busz stb.) 

 Bűnmegelőzési előadások 

 KRESZ oktatás (kerékpáros közlekedés) 

 

12. Gyermekjóléti szolgálat 

 a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak 

rendezése, a családban történő működési zavarok ellensúlyozása,  

 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében, valamint a hatósági beavatkozás 

kezdeményezése,  

o a védelembe vett gyermek gondozás-nevelési tervének elkészítése,  

o javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, leendő gondozási  
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13. Iskolai étkeztetés, iskolai büfé 

 

Az iskolai étkeztetés kapcsán törekedni kell – az ételt szállító céggel egyetértésben – arra 

hogy a tanulók és az itt étkező alkalmazottak egészségesen étkezhessenek. Amennyiben az 

iskolai büfé működik az intézményben, a működtető szem előtt tartja a törvényi 

szabályozásnak megfelelő kritériumokat, és igyekszik a modern dietétikai ajánlásoknak 

megfelelő termékeket árusítani. 

 

 

14. Népegészségügyi termékadó  

 

A 2011. évi CIII. törvény alapján: 

 A nevelési-oktatási intézményben és intézményen kívül a kiskorú tanuló számára 

alkohol és dohánytermék nem fogyasztható és nem árusítható. 

 A védő-óvó előírások szabályozása az SZMSZ-ben történik. 

 

 

15. Gyógytestnevelés 

 

A kerületben a gyógytestnevelési ellátás körzetesített formában történik. A tanulókat az 

iskolaorvosi szűrés alapján, ha szükséges, a szülő viszi el szakorvosi vizsgálatra, amely 

alapján a kerületi központi ellátásban részesülnek. A gyógytestnevelés órákon való részvételt 

az iskolaorvos és a testnevelők ellenőrzik. A részben felmentettek differenciált munka 

keretében vesznek részt a testnevelés órákon. 

 

 

16.Tűz- és balesetvédelem 

 

Iskolánkban tűz- és balesetvédelmi felelős működik, aki ellenőrzi, hogy a tanulók, és az iskola 

dolgozói megfelelő oktatásban részesüljenek, illetve minden évben minimum egy alkalommal 

próbariadót rendel el. Gondoskodik, hogy a menekülési terv minden helyiségben 

kifüggesztésre kerüljön. 
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IV. Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai feladatok 
 

 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. 

 

 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 elsősegély-nyújtás 

alapismereteit; 

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

(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással 

kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

 

 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; 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

- támogatjuk a pedagógusok részvételét az elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 

 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek témakörei 

- vérzések, 

- légutak, 

- utcai balesetek, 

- mozgásszervi sérülések, 

- égési sérülések, 

- vegyszer okozta sérülések. 
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 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tantárgyak tartalmi elemei szolgálják: 

 

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 

testnevelés - magasból esés 

 

 A mentőszolgálat, az életmentés és betegszállítás történeti áttekintése 

- Országos mentőszolgálat (OMSZ) története, 

- Országos mentőszolgálat napjainkban, 

- magyar mentésügy nagy alakjai 

 

 Segélyhívás - segélykérés 

- Mentők   104 

- Tűzoltóság  105 

- Rendőrség  107 

- Általános segélyhívó 112 

 

Az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási 

ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat 

felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi 

szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási 

alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- szakkörök ( elsősegély-nyújtó);  

- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a 

tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, bevonásával; 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

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

számára. 
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V. Az iskolai környezeti neveléssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok 
 

 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, alkalmazottjának feladata, 

hiszen nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola egész működése a 

dolgozóinak személyes példája ellentmond annak. 

 

 

1. A környezettudatosságra nevelés tartalmi elemei 
 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése 

- a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 

szokásrendszer megalapozása, 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi 

környezet zavartalan működését elősegíthetik, 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel: a környezet fogalmával, a földi 

rendszer egységével, a környezetszennyezés formáival és hatásaival, a 

környezetvédelem lehetőségeivel, lakóhelyünk természeti értékeivel, 

lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

 

 

2. Módszertani elemek a környezettudatosságra nevelés területén 

 

Fontos: a diákok minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel 

kapcsolatban maguk alkalmazzák: 

 információgyűjtés, 

 információfeldolgozás, 

 a feldolgozott információk alapján történő döntéshozatal, 

 a döntés alapján eltervezett egyéni és közösségi cselekvések, 

 

 

3. Az iskolai környezeti nevelést tevékenységi formái  

 

 a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai - a kerettantervi szabályozás alapján 

a helyi tantervbe kerülő tantárgyak tartalmazzák, 

 az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek, 

 a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások,  

- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a 

környezeti értékek felfedezésére: 
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o lehetőség: osztályfőnöki óra, technika óra, rajzóra, 

természetismeret/biológia/földrajz -„környezetvédelmi őrjárat” szervezése  

- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel, 

akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára, 

- veszélyes hulladék –  száraz elemek gyűjtése szelektíven, 

- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 

 

4. Az iskolai környezet kialakításában és működtetésében rejlő lehetőségek 

 

Terület Lehetőség Részt vevők köre 

az iskola külső 

környezetének 

„zöldítése” 

 udvari kert tisztántartása karbantartó/kertész 

tanulócsoportok és 

osztályfőnökök 
 virágládák beültetése 

 virágok gondozása 

 „madárbarát” rész kialakítása – 

etetők elhelyezése 

 „mini” meteorológiai állomás 

kialakítása 

földrajz/biológia 

tanárok vezetésével 

 kerékpártároló felújítása  

az iskola belső 

környezetének 

díszítése/otthonossá 

tétele 

 tantermek dekorálása – lehetőleg 

természetes alapanyagokkal, 

 dekoráció legyen tartós, máskor is 

felhasználható, 

 sok zöld növény elhelyezése, 

tanulócsoportok és 

pedagógusok 

 iskolabüfé egészséges, 

környezettudatos büfé 

megvalósítása 

 hulladékgyűjtés – száraz elem 

gyűjtése külön gyűjtőben 

tanulók/szülők  

alkalmazottak 

 kommunikációs faliújság 

 iskolarádió 

DÖK 

szaktanárok 

 „Zöld könyvtár” 

videofilm, CD 

könyvtáros 

tanítási órán kívüli 

programok 

 szakkörök, 

 projectfoglalkozások, 

 kirándulások – múzeum, állatkert,, 

tájséták (kerület - tanösvények), 

tanulmányi kirándulások, 

 nyári tábor. 

tanulók/szülők, 

pedagógusok 

kapcsolatok 

 oktatási központok, 

 önkormányzat látogatása, 

 nemzeti parkok, 

 üzemek, 

 civil szervezetek… 

intézményvezetés - 

pedagógusok 
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VI. Az iskolai közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok 
 

 

1. A jó közösség ismérvei 

 

A közösség jellemzői mindenekelőtt a közösségben végzett tevékenységek során kerülnek 

napvilágra, miközben fontos emberi értékeket és készségeket sajátítunk el. A jó közösség 

fennmaradása szempontjából alapvető, hogy tagjai együtt tudjanak működni és dolgozni 

(együttműködési készség). Az együtt-működés egyik feltétele a tiszta kommunikáció, 

vagyis az, hogy a feladatokat és problémákat világosan átlássák és megbeszélhessék. 

Másik feltétele, hogy a közösség tagjai közös ügyek (célok) érdekében össze tudnak fogni 

(összefogás készsége). 

 

 

2. Az iskola életében részt vevő „belső” partnerek közössége 

 

 

 

  
 

2.1. A család szerepe az iskolai közösség életében 

 

Az egyén elsődleges szocializációja születésétől fogva a családban megy végbe, amit az 

iskoláskortól kiegészít az iskolai szocializáció. A családon belül elsősorban a szülők 

közvetítik számára az elsajátítandó társadalmi értékeket, mintákat, elvárásokat. Ezenkívül 

Szülők/család 
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több fontos fejlődés- és személyiség-lélektani változás (pl. beszéd, nemi identitás kialakulása) 

szorosan kötődik a családi közösséghez. Mind a családi, mind az iskolai szocializáció 

meghatározó időszaka a serdülőkor. Ennek az életkornak a végére a serdülő leválik a 

családról, és autonóm személyiséggé válik. Egyúttal egyre nagyobb hatással van rá a 

kortárscsoport, így az osztályközösség is. 

 

 

2.2. Az iskola szerepe a közösség életében 

 

 A nevelőközösség pedagógiai egységének megteremtése. 

 Az osztályközösségek belső egységének megteremtése - az osztályok közötti 

kapcsolatok erősítése. 

 A nemzettudat megalapozása, mélyítése, a szűkebb és tágabb környezet 

megismerése, ápolása. 

 Megismertetni az európai egység erősödésének jelentőségét az országunk 

életében. 

 A tanulókban ki kell alakítani a „másság” – a különböző szokások, életmódok, 

vallások, kultúrák – elfogadását. 

 A mindenkori környezet fejlesztésének, védelmének kialakítása. 

 A társadalmi környezetben ért hatások és a médiákon keresztül érkező 

információk, szelektív módon történő fel-dolgozóképesség kialakítása. 

 Kapcsolat felvétele külföldi iskolákkal. 

 

1 – 4. évfolyam feladatai 

 A tanulókban kialakítani, hogy a közösségi célokat elfogadják és a 

megvalósításban aktívan, vegyenek részt. 

 A közösségi szellem megalapozása és erősítése. 

 Népünk múltjának, történeteinek és példaértékű személyiségeinek megismertetése. 

 Megalapozni az élő és élettelen környezet iránti szeretetet és felelősségérzetet. 

 A tanulók között a segítőszándékra épülő, együttműködő, harmonikus kapcsolat 

kialakításának segítése. 

 

5 – 8. évfolyam feladatai 

 A közösség formálásában minden tanuló saját véleménynyilvánítással vegyen részt 

- fejleszteni kell az önálló, tárgyilagos véleményalkotást, a tisztelettudó 

véleménynyilvánítást és az alkalmazkodóképességet. 

 Tisztázni kell az egyéni és a közérdek fogalmát, valamint ezek egymáshoz való 

viszonyát - fel kell készíteni a tanulókat a jogok és kötelességek törvényes 

gyakorlására. 

 A demokratikus normarendszert ki kell terjeszteni a mindennapi magatartásra. 

 Földünk globális problémáinak megismertetése és azok csökkentésének 

lehetőségei. 
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2.3. A feladatok megvalósításának színterei 

 

2.3.1 Iskolai szintű közösségfejlesztő feladatok: 

 

– a tanév rendjével kapcsolatos ünnepek: tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, 

– nemzeti ünnepeink (okt., 6., okt. 23., márc. 15.) 

– a Szabó Ervin Könyvtárban és az iskolai könyvtárban szervezett 

foglalkozások, 

– a Millenniumi emlékhelyekre tett látogatások, múzeumlátogatások: 

Irodalmi-, Mezőgazdasági-, Hadtörténeti-, Nemzeti Múzeum, az Országház 

megtekintése 

– iskolánk fennállásának évfordulói, 

– a folyosókon szervezett kiállítások, amelyeket a tanulók, művészek 

rajzpályázataiból vagy iskolánk életéről készült fotókból, napközis 

munkákból állítunk össze - a Lemhényi Gáléria működtetése, 

– hagyományőrző programunk működtetése – „…Határon innen túl…” 

– Lemhényi Gála – minden tanévben egy alkalommal kerül megszervezésre 

kerül (anyagi lehetőséghez mérten – Bp. XVI. ker. Erzsébet ligeti 

Színházban), 

– Karácsonyi koncert. tanulók, pedagógusok, szülők közös ünneplése: 

lehetőségtől függően az iskola körzetében lévő templomban. 

– a nyári   (művészeti, hagyományőrző, környezetvédelmi, nyelvi), 

 

2.3.2 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 

A tanuló az osztályban társas kapcsolatokat létesíthet és együttműködhet másokkal, 

gyakorolhatja a közösségi létet, illetve társas élményeket gyűjthet. Az osztályközösségen 

belül az alábbi szocializációs tényezők lelhetők fel: 

 az osztályfőnök szerepe a közösség működésében, 

 a társas szerep, a szociometriai pozíció jelentősége az egyén számára, 

 a konfliktusok és a konfliktusmegoldás befolyása a személyiségfejlődésre, 

 az indirekt nevelő hatások fontossága a közösségi tevékenységek során. 

 

Az egyes órák szerepe a közösségfejlesztésben: 

 Az osztályfőnöki óra: osztályközösségek alakításának fontos színtere, amelynek 

első óráján megfogalmazódnak a célok és a feladatok, megtörténik a felelősök 

megválasztása, majd az év során rendszeres az értékelés. 

 A szakórák: anyagának tartalma is nagymértékben hozzájárul a közösségi szellem 

fejlődéséhez. A szakórákon és órán kívüli tevékenységek során alkalmazott 

módszerekkel, mint a csoportmunkák, tanulókísérletek és csapatversenyek. 

 Fontos az élményszerű tanítás-tanulás megteremtése amelyen keresztül a 

használható tudás elsajátítása érvényesül. 
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2.3.4. Iskolai diákönkormányzat (DÖK): 

 Az iskolánkban működő diákönkormányzat programjain: 

– diákparlament évente 1 alkalommal, 

– az iskolarádió - amelyben az aktuális eseményeket mondják el, 

– karácsonyi és húsvéti kézműves foglalkozások,  

– februárban farsang - alsó és felső tagozatosoknak egyaránt,  

– elem és papírgyűjtési akció folyamatosan, 

– kirándulások, mozi és színházlátogatások. 

 

2.3.5 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 

 A közösségfejlesztéssel nagymértékben hozzájárulnak a következő 

tevékenységek: 

– osztálytermek, folyosók dekorálás; az udvar, az iskolakert rendezése, 

– ügyeleti munka, 

– a tanév rendjével kapcsolatos ünnepek: Madarak – Fák Napja, Föld Napja,  

– színház, - mozi, - múzeumlátogatások, 

– a szolgáltató egységek bemutatkozása: tűzoltóság, rendőrség, a polgári 

védelem; KRESZ ismeretek - baleset megelőzés, 

– péntek délutánonként az iskola tanulóinak és leendő első osztályosoknak 

játszóház szervezése, 

– a nyári tábor - művészeti, hagyományőrző, nyelvi, zenei – szülői anyagi 

támogatással, egyeztetve a KLIK és a Budapest, XVI. ker. 

Önkormányzattal. 

 

 

3. A pedagógiai munkát végzők helyi feladatai 

 

3.1. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait  

 

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 - személyre szabott munkaköri leírásuk alapján végzik napi feladatukat. 

 

 

Kiemelt feladataik: 

 a tanítási órákra való felkészülés, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi 

versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulók szóbeli, írásbeli munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése, 

 az osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
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 a tanulók fejlesztésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi, a munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való aktív részvétel, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

 

3.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában - elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

 az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire, 

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

 kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével,  

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét - minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a 

nevelőtestület elé terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: ellenőrzése, félévi és év végi 

statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása, 

 segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát, figyelmet fordít az 

osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola 

ifjúságvédelmi felelősével, 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, elmarasztalására, segélyezésére, 
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 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását,  

 rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban – tájékoztatást ad az intézmény 

vezetése számára. 
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VII. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenységek helyi rendje 
 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók körében tartozik: 

 különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

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

 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában 

magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős 

motiváció, elkötelezettség, 

 

 

1. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve  
 

 

Az Irányelvben foglaltak célja: hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy 

összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél.  

 

Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

 a nevelés, oktatás és fejlesztés a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását, 

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének 

eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az 

átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

 

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

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teheti szükségessé. 



43 

 

Intézményünk a következő fogyatékossággal rendelkező tanulókat integrálja: 

 Beszédfogyatékos tanulók 

 Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tartalmi elemeit szabályozza: 

 I./2./3.9. A kompetenciaterületekhez tartozó célok, feladatok módszerek és a várt 

eredmények 

 Helyi tantervünk 

 

Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink: 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési célkitűzéseink 

megvalósítására törekszünk. 

Kiemelt célunk elősegíteni a tanulók alkalmazkodó készségének, akaraterejének, 

önállóságának, érzelmi életének fejlődését. Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti 

környezetet, tárgyi és személyi feltételeket. Amennyiben a személyi feltételeink 

hiányosak, utazó gyógypedagógiai szolgáltatást igényelünk az arra kijelölt 

intézménytől. 

Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az 

iskolai programba, így a napi nevelő oktató munkába beágyazottan valósulnak meg 

a szakvéleményben foglalt valós igényekhez igazodóan, a gyógypedagógus 

közreműködésével elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv” szerint. 

Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon 

viselkedésminták adásától, amely a sérült gyermekek másságát hangsúlyozzák. 

Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását. 

 

 

2. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

A pedagógiai gyakorlatban állandóan szem előtt kell tartanunk, hogy minden gyermek más – 

más személyiség, így a köztük lévő különbségek óriásiak. Vannak olyan tanulók, akiknek 

nevelése – oktatása speciális feladatokat jelent a pedagógusoknak. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyik csoportja, a magatartászavarok miatt 

problémás tanulók. 

 

2.1. Feladatok 

 

Ahhoz, hogy a helytelenül viselkedő diákjainkkal eredményesen tudjunk bánni, először a 

viselkedés célját és a kiváltó okokat kell felfedezni. A tevékenységünk során törekedni kell 

az okok megszüntetésére vagy azok csökkentésére. A felszíni tünetek pillanatnyi kezelésével 

nem érhetünk el tartós eredményt. 

 



44 

 

 

2.1.1. A beilleszkedési és magatartási problémák okainak feltárása 
 

 A családban: 

- család szerkezete (teljes, csonka), 

- család hiánya (elhagyás, elárvulás, nevelőszülők, állami gondozás), 

- több nemzedék együttélése (nagyszülők), 

- testvérek közötti viszony (féltestvér, testvéririgység), 

- a gyermek helye a családban, 

- a család anyagi helyzete, 

- szülők egymáshoz való viszonya, 

- szülők kulturáltsága, 

- rideg, merev, érzelemszegény, tekintélyelvű légkör, 

- a stabilitás, védettség hiánya, 

- nevelési véleménykülönbség, nevelés kisajátítása, 

- szigorúság, kényeztetés – irracionális mércék felállítása, 

- ellenőrzés, felügyelet hiánya, 

- rendezetlen, rendszertelen életmód, 

- szülők alacsony iskolázottsága, szakképzetlensége, munkanélkülisége, 

- a szülő nem veszi tudomásul gyermeke részképesség-zavarát, esetleg 

fogyatékosságát. 

 

 Személyiségben: 

- születési rendellenesség (koraszülöttség, szülési zavarok), 

- öröklött betegség, hajlam, 

- testi, szellemi enyhébb fogyatékosság, 

- érzékszervi sérülések, 

- egészségtelen életmód (alvás hiánya, szórakozás), 

- tisztálkodás hiánya, 

- káros szenvedélyek iránti érdeklődés (ital, cigaretta, drog), 

- durva, goromba, társaihoz szinte kegyetlen viszonyulás, 

- őszinteség hiánya (hazudozás, hibák elkendőzése), 

- akaraterő, állóképesség, kitartás hiánya, 

- megbízhatóság, felelősségtudat, önuralom alacsony szintje. 

 Iskolában: 

- peremhelyzet, központúság, 

- tanuló – tanár viszony, 

- társak negatív hatása, 

- pedagógus – szülő közötti kapcsolat hiánya, hiányossága, 

- a tanuló negatív tulajdonságainak hangoztatása, 

- képességét meghaladó feladatok, 

- értékelés, jutalmazás és büntetés hibái, 

- sikerélmény hiánya, folyamatos kudarcok, 

- a gyermek gyér és egyoldalú szókincse. 
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A magatartás terén problémás gyermekek célja a következők lehetnek: 

 

 magukra akarják vonni a figyelmet, 

 hatalmat akarnak maguknak szerezni, 

 bosszút akarnak állni, 

 tehetetlenséget mutatnak, mert azt akarják, hogy hagyjuk őket békén. 

 

Mind a négyféle helytelen viselkedés mögött az áll, hogy a tanuló szeretné, ha a 

közösség, a közvetlen környezet tudomásul venné létezését és elismerné fontosságát. 

 

 

2.1.2. Eljárás a beilleszkedési, magatartási nehézség észlelésekor 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézség észlelése után az alábbiak szerint járunk el: 

 Az osztályfőnök föltárja a probléma okait: 

- beszél a tanulóval, a tanuló szüleivel, 

- konzultál az osztályban tanító pedagógusokkal. 

 Megoldást javasol, melyet megbeszél a tanulóval, annak szüleivel. 

 Amennyiben az észlelt problémát nem sikerült rövidtávon megoldani, az osztályfőnök 

intézkedési tervet készít, melyet egyeztet az intézmény vezetésével. Az intézkedési 

tervben megfogalmazott cél elérése érdekében végzett pedagógiai eljárásokról 

folyamatosan tájékoztatja a szülőket. 

 A szülőkkel egyeztetve szakember bevonását (iskolapszichológus, fejlesztő 

pedagógus, gyermekvédelmi felelős) kezdeményezi. 

 Az előző tanévben, vagy a tanév elején észlelt súlyosabb problémát és a javasolt 

megoldásokat rögzíteni kell a fejlesztési tervben (intézkedési terv). 

 Az osztályfőnök fölveszi a kapcsolatot a gyermekvédelmi felelőssel, és amennyiben 

szükséges, az illetékes szervekkel (Családsegítő Szolgálat, Gyámügy). 

 

2.1.3. A beilleszkedés segítésének területei 

 

 Az óvoda és iskola közötti átmenetet segítő tevékenységei: 

- Szoros szakmai kapcsolatot építünk ki - közös projektek a partneróvodákkal, 

melynek során az óvodás gyerekek megismerkedhetnek az iskolával, 

használhatják az iskola eszközeit. 

- Nyílt napok, nyílt játszóház a leendő elsős tanulóknak, ahol megismerhetik 

tanítójukat. 

 

 Átmenet a negyedik és ötödik évfolyamok között 

- A leendő ötödikes osztályfőnökök felkérése a második félév elején. 

- A volt és leendő osztályfőnökök szakmai együttműködése: 

o óralátogatás, bemutatkozás a negyedikes osztályban, 

o az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek feltérképezése.  
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o tájékoztató az osztályról egyéni és közösségi szinten, 

- Szakmai konzultáció az ötödik évfolyam első félévéig.  

 

 Új tanuló érkezése 

- Az új osztályfőnök bemutatása a tanulónak és szüleinek a beiratkozáskor. 

- Az osztályfőnök bemutatja osztályát az új tanulónak. Tájékoztatja a 

házirendről, órarendről, az osztályban használt tankönyvekről, egyéb iskolai 

követelményekről. 

- Az első hónapban kiemelten figyeli a tanuló beilleszkedését. Amennyiben 

nehézséget észlel, azonnal intézkedik: 

o beszél a tanulóval, feltárja a probléma okát, 

o tájékoztatja a szülőket, az iskolavezetést, 

o szükséges esetén intézkedési tervet készít. 

 

 

3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók jellemzői: 

 A viselkedés, aktivitás terén jelentkező zavarok: impulzivitás, hiperaktivitás, 

valamint szorongásos, merev magatartás. 

 Figyelemzavarok: a figyelem hullámzó intenzitása, túlzott elterelhetősége, 

szelektálási problémák. 

 A prevenció zavarai: Gestalt – látás (részt lát egész helyett), alak – háttér fordított 

észlelése, formák két és három dimenzióban való elhelyezésének problémái. 

 A mozgáskoordináció, a finommozgás zavarai. 

 A tér orientáció problémái: jobb – bal tévedés, a bizonytalanság a téri 

összefüggések felfogásában. 

 A nyelvi működés zavarai: gyenge beszédartikuláció, szegényes szókincs, 

széttagolt vagy akadozó beszédszövés, nehézség a szövegértésben. 

 A hosszabb ideje fennálló tanulási zavar esetén az előbb említett tünetekhez 

továbbiak is társulhatnak, mint pl.: szorongás, kudarcelvárás, agresszió, gátolt 

viselkedés, figyelemfelkeltő viselkedés, antiszociális cselekedetek, megromlott 

személyi kapcsolatok, alacsony önértékelés. 

Attól függően, hogy döntően mely tényezők felelősek a tanulási zavar 

kialakulásáért, a következőket kell szem előtt tartani a gyermekkel való 

foglalkozás során: 

– Ha a tanulási gátoltság okaként értelmi fogyatékosság gyanúja merül fel, 

további kiegészítő vizsgálatokra van szükség. 

– Ha döntően pszichés okok állnak fenn, a pszichológiai jellegű támogatás 

indokolt. 

– Ha az alapvető készségek, képességek zavara állapítható meg vagy tanulási 

módszerbeli hiányosságok a döntőek, pedagógiai fejlesztés illetve 

korrekciós munka szükséges. 
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A sikertelenség okai a következők lehetnek: 

 értelmi képességek, 

 szülők túlzott elvárása, 

 magas követelményrendszer diktálta tempó, 

 részképesség zavar (pl.:, testséma, térorientáció zavara, iránytévesztések, egyensúly 

zavara+figyelemzavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia; 

 átmenet problémái (óvoda - iskola, alsó - felső tagozat, tanárváltás), 

 nagy létszámú osztály, 

 szülők alacsony iskolázottsága, érdektelensége; 

 nem megfelelő szociális háttér, alapvető higiénés szokások hiánya, 

 túlterheltség, helytelen időbeosztás, 

 hiányzás magas aránya.. 

 

Megoldási módok: 

 Részképesség zavar észlelése esetén Nevelési Tanácsadóba, szakértői bizottságba 

irányítani a gyermeket. A javasolt terápiát szakember végezze a gyerekkel! 

 A tudásszint felmérése év eleji és év végi diagnosztizáló felmérőkkel, szóbeli és 

írásbeli számonkéréssel. 

 

Tennivalók a tanórán: 

 a továbbtanuláshoz szükséges minimum szint elsajátíttatása, 

 differenciálás, 

 egyéni feladat, 

 csoport munka, 

 felmentés az értékelés alól (igazgató adhatja szakvélemény alapján) 

 tanulásmódszertan, 

 szöveges értékelés, 

 önmagára mért értékelés. 

 

Tennivalók a tanórán kívül: 

 megfelelő szakemberhez való irányítás, 

 szülőkkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás; 

 családlátogatás, 

 egyéni feladat, tanulópár, 

 felzárkóztatás, fejlesztő óra, 

 iskolaotthonos, egész napos iskola – a helyes étkezési szokások elsajátítása 

 szakkör, 

 versenyeken való szerepeltetés, 



48 

 

 szülők tanácsokkal való ellátása, meggyőzése, 

 szülői értekezleteken tananyaggal kapcsolatos követelmények, elvárások 

ismertetése; 

 hospitálás óvodákban, óvónők meghívása 1. osztályokba, 

 tapasztalat és véleménycsere, 

 korrekció gyógypedagógus közreműködésével. 

 

Teendők a jövőre nézve: 

 a továbbtanuláshoz szükséges minimum szint elsajátíttatása. 

 tudásuk gyakori mérésekkel történő ellenőrzése. 

 pedagógiai szakszolgálatok gyakoribb igénybe vétele. 

 felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások számának lehetőség szerinti növelése, 

 fejlesztőpedagógus jelenléte az iskolában. 

 

 

4. Tehetséggondozás és kiemelten tehetséges tanulókkal történő 

foglalkozás 
 

 

A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a 

világban elszórtan élő magyar származású tudósok öröksége is. 

 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s 

készségeiket az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez 

pedagógusaink rendelkezzenek megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel. 

 

 

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

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális 

képességek birtokában magas fokú kreativitással 

rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti 

erős motiváció, elkötelezettség, 

 

 

4.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

A tehetséggondozás a tehetség felismerésével kezdődik, majd a képességek a kreativitás 

és a személyiség összehangolt fejlesztésével folytatódik. 

 

 A tehetséges gyermek legfontosabb ismérvei: 

– feltűnő érdeklődés egy vagy több tantárgy iránt, 

– nagy ismeretanyag birtoklása, 

– beszédük kifejező, 



49 

 

– sokat olvasnak, 

– logikusan gondolkodnak, 

– egy – egy tantárggyal elmélyülten foglalkoznak, 

– önkritikusak, 

– több megoldási lehetőséget keresnek, 

– gazdag fantáziával rendelkeznek, 

– céljuk elérésében egyéni úton haladnak, 

– nyitottak, különböző korcsoportok között a harmonikus együttműködés 

megvalósítására törekednek, 

– felelősségtudatuk nagy, 

– hasonló képességű tanulókkal barátkoznak, vagy magányosak az 

osztályban. 

 

 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, 

 magasabb óraszámú tantárgyak tanítása, 

 szakkörök, klubok, vetélkedők, képzőművészeti kiállítások 

 pályázatok, 

 ,  ekre felkészítés (iskolai, kerületi, budapesti, országos), 

 ,középiskolai előkészítők, 

 nyelvi, művészeti táborok – a szülőkkel történő egyeztetés alapján. 

 

 A tehetséggondozáshoz kitűzött célok, feladatok és deklarált kritériumok: 

 

Célok Feladatok Kritériumok 

A tehetséges tanulók korai 

felismerése, hogy minél 

hamarabb elkezdhessük 

fejlesztésüket. 

Látogatás az óvodában, illetve 

az óvónők látogatása az 

iskolában, az óvónők 

véleményének kikérése. 

 

Osztályfőnökök, szaktanárok 

megfigyelései, céltudatos 

adatgyűjtés. 

 

Iskolán kívüli elfoglaltságok 

megismerése beszélgetés a 

szülőkkel, edzőkkel, 

tanárokkal. 

A partnerekkel való 

permanens kapcsolattartás. 
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Célok Feladatok Kritériumok 

A felismert tehetség 

fejlesztése, ösztönzése, 

kibontakoztatása az 

önmegvalósítás jegyében. 

A szükséges szakmai 

támogatás biztosítása, 

melynek eszközei: 

 tanórai csoportbontás, 

differenciálás; 

 érdeklődés alapján 

szerveződő szakkörök, 

klubok; 

 magyar-angol két tanítási 

nyelvű program 

működtetése; 

 tanulmányi versenyekre 

való felkészítés; 

 középiskolai előkészítő 

tanfolyamok; 

  táborok,  

A szakkörök és klubok 

sikeres működése. 

 

Tanulmányi versenyeken 

való sikeres részvétel. 

 

Sikeres felvételi vizsgák 

(továbbtanulás). 

 

Közösségi produkciókban 

való sikeres szereplés. 

 

Egyéni produktumok, 

publikációk, műalkotások 

létrehozása. 

 

Kiegyensúlyozott, elégedett, 

sikeres gyerekek 

Az esélyegyenlőség biztosítása 

valamennyi tehetséges 

gyermek számára társadalmi 

hovatartozástól függetlenül. 

Meg kell próbálnunk 

kompenzálni a családi és 

anyagi háttér hiányosságait. 

Pályázatok útján biztosítanunk 

kell a szükséges anyagi, tárgyi 

feltételeket azon tehetséges 

tanulók részére, akik rossz 

anyagi körülmények között 

élnek. 

Hozzáférhetővé kell tennünk 

számukra a különböző 

szakkönyveket, folyóiratokat, 

feladatgyűjteményeket. 

Táborozási hozzájárulások 

elnyerése, a kerületi 

önkormányzati, alapítványi, 

stb. pályázatok 

felhasználásával.  

 

 

A tanulók vállalják 

tehetségüket és használják fel 

az érvényesülésükhöz. 

Feladatunk a lehetséges 

helyes utak, lehetőségek minél 

tágabb körét bemutatni. 

A tanulók találják meg a 

tehetség 

gyümölcsöztetésének 

módját. 

A tehetséggondozás csak a 

család támogatása mellett 

lehetséges, ezért célunk a 

családdal való 

együttműködés. 

A családnak tudtára kell adni 

a felismert tehetséget, a 

fejlesztés lehetőségét, 

formáját, helyét. 

Folyamatosan informálni kell 

az aktuális helyzetről, az elért 

(rész) eredményekről, 

sikerekről, kudarcokról. 

A család lehetőségeihez 

mérten támogassa mind 

anyagilag, mind erkölcsileg 

a gyermek fejlesztését.  
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4.2. Tehetségpont 

 

2012-től tagja vagyunk az országos tehetségpont tagja: 

 Iskolánk évek óta foglalkozik tehetséggondozással, de nem kapcsolódott eddig a 

tehetségfejlesztő hálózathoz. A pedagógiai programunk teret ad tanulóink számára 

tehetségük kibontakozásához, különböző lehetőségek, programok kínálatán keresztül. 

Ehhez rendelkezünk elhívatott, jól képzett, folyamatos megújulásra nyitott 

pedagógusokkal. 

 Elsősorban az intézményünkben tanuló és a kerületünkben élő gyermekek 

számára szeretnénk folyamatosan elérhetővé tenni az általunk kínált lehetőségeket, 

programokat. 

 Mélyíteni szeretnénk a már meglévő bel és külföldi testvériskolai kapcsolatainkat 

- jelenleg Velencén, Madridban, Londonban. 

 Rendszeresen szervezünk nyíltórákat, nyíltnapokat, project hetet, táborokat: 

- nyíltórákat, nyíltnapokat: szülők és érdeklődő pedagógusok részére, 

- project hetet: hagyományőrzés, angol-nyelv hete területén, 

- táborokat: nyelvi és zenei. 

 Tehetségpontként specifikus területeink: 

- angol nyelv – magyar-angol két tanítási nyelvű képzés 

- logikai–matematika: a sakk és egyéb táblajátékok 

tanulása/használata  

- komplex művészeti nevelés területén: 

- disputa 

 A programokban részt vevő pedagógusok munkájának segítő követése: 

- „tehetség-team” létrehozása, 

- Tehetségnap szervezése. 

 A programba résztvevő/bekapcsolódó tehetséges gyermeknél törekszünk: a 

képességek mellett a személyiség-tényezők formálására is („erős oldal” és „gyenge 

oldal” fejlesztése), akit mi már nem tudunk tovább segíteni a pályáján, megkeressük a 

számára leginspirálóbb közeget. 

 

 

5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A nevelési – oktatási feladataink között szerepel az esélyek kiegyenlítése, a hátrányok 

csökkentése, a rászoruló tanulók felzárkóztatása. A hátránykompenzáció kiterjed 

minden tanulóra, aki önerőből képtelen továbblépni vagy képességeit nem tudja 

kibontakoztatni. 

 

A szociális hátrányok megszüntetésére, enyhítésére történő törekvésünk célja: 

 a tanulók sikeres iskolai pályafutásának segítése, 

 a fiatalok társadalmi beilleszkedésének előmozdítása. 
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A cél megvalósítása érdekében végzett tevékenységek: 

 

 A kötelező foglalkozáson túl biztosítunk minden tanulónk számára. 

szabadidős tevékenységet, szakkört – a szülővel való egyeztetést követően A 

bukásra álló tanulók szüleinek külön felhívjuk a figyelmét a foglalkozások 

igénybevételére. 

 

 A drogmegelőzési tevékenységek 

1 – 4. évfolyamon: 

– a 6 –10 éves gyermek gondolataiban a fantázia és a valóság 

könnyen keveredik, ezért szükség van szabályokra, amelyekhez 

igazíthatják viselkedésüket (tanulói házirend), 

– bíznak a felnőttekben és feltételezik, hogy ők mindig jól és az ő 

érdekükben döntenek, ezért tudatosítani kell bennük, hogy kik azok 

a felnőttek, akikben feltétlenül megbízhatnak (szülők, 

pedagógusok), 

– az egészség és a higiénia fontosságának ismertetése, betartatása a 

mindennapokban (étkezések előtti és toalett használat utáni 

kézmosás, étkezések utáni fogmosás, egészséges ételek 

megismertetése, a pihenés és a megfelelő idejű alvás 

szükségessége), 

– a TV műsorok alapján az életkornak megfelelően műsorajánlat 

készítése, 

– beszélgetések az egészségvédő gyógyszerek (betegség esetén 

szedett gyógyszerek) és a tiltott kábítószerek közötti 

különbségekről. 

5 – 8 évfolyam: 

– a tanulók viselkedését, önmagáról alkotott képét jelentősen 

befolyásolják az osztálytársak, ezért beszélgetések alkalmával 

fejleszteni kell a gyermekek reális önértékelését, 

– az osztályfőnöki órákon beszélgetni kell a barátokról, az igazi 

barátságról, hangsúlyozni kell, hogy az igaz barát sohasem akarja 

olyasmire rávenni, ami életveszélyes, 

– a szakórákon – biológia, kémia – felhívjuk a figyelmet az egyes 

élvezeti cikkek összetételére és azok élettani hatására, 

– az alkohol – és a kábítószer – fogyasztással kapcsolatos TV 

műsorok, újságcikkek frontális osztálymunka keretében történő 

elemzése. 

7 –8. évfolyam: 

– a tanulók megismerik a legális és illegális drogok összetételét, az 

emberi test működésére gyakorolt hatását, és megjelenési formáit, 

– a drogfogyasztás közvetlen tüneteit és hosszú távú hatását, 
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– az alkohol – és a kábítószer – fogyasztás jogi és erkölcsi 

következményeit. 

– A 7 – 8. évfolyamon a szakemberek tartanak tájékoztató 

előadásokat osztályfőnöki órák keretében. 

 

Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről: 

 A rendszeres étkezési hozzájárulást a gyermekvédelmi felelős, az 

osztályfőnökök, bevonásával állapítja meg. Az osztályfőnökök gyűjtik össze a 

támogatásra szoruló tanulók névsorát, és a szülői kérelmeket, amelyek rövid 

indoklást tartalmaznak. A támogatás differenciáltan történik, amely a tanuló 

családi hátterének anyagi helyzetétől függ. 

 Az iskolavezetés a tankönyvtámogatás értékéről minden évben, írásban 

tájékoztatja a szülőket. A szülők írásban közlik, hogy igénylik vagy lemondanak 

az osztályban tanuló gyerekek javára. 

 A táborozási hozzájárulásokra ritkán kerül sor. A támogatás csak a célirányos 

pályázatok útján nyert pénzkeretből lehetséges. A szétosztásnál a szociális 

hátrányok mellett figyelembe vesszük a tanulók iskolai munkáját is. 

 

6. Pályaorientáció 

 

Az életpályára nevelés is megosztott, összetett feladat. Egymás mellett történik a pályák 

ismertetése, a tanulók adottságainak megismerése, a tanulók képességeinek fejlesztése és 

az önismeretre nevelés. 

 

A pályaválasztásra történő felkészítésben részt vesz a pályaválasztási felelős, az 

osztályfőnök és a szaktanárok. Esetenként külső előadó – szülő, iskolánk volt diákja, 

középfokú vagy felsőfokú intézmény képviselője – is tarthat egy – egy szakmával vagy 

iskolatípussal kapcsolatos ismertetőt. 

– A pályaválasztásra a felkészítés történik: 

o szakórákon, 

o osztályfőnöki órákon, 

o üzemlátogatásokon, 

o nyílt napokon, 

o tanulmányi versenyekre történő előkészítéseken, 

o tanulmányi kirándulásokon, 

o szülői értekezleteken. 

 

– Az alkalmazott módszerek: 

o a propagandaanyagok ismertetése, 

o egyéni beszélgetések a tanulókkal, 

o a tanulók elképzeléseinek megismerése, 

o videó vetítések egy – egy intézmény életéről, egy – egy 

szakmáról. 



54 

 

 

7. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 

 A gyermek – és ifjúságvédelemmel összefüggő kötelességeink 

- Minden év szeptemberében feltárni a veszélyeztetett tanulókat, kiemelten 

foglalkozni velük -, a veszélyeztetettség okainak feltárása után azok 

megszüntetésére vagy csökkentésére törekedni. 

- Megelőzni a tanulók veszélyeztetetté válását. 

- Egységes közreműködés a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

- A szülők és a tanulók rendszeres tájékoztatása az őket érintő kérdésekről. 

- Nevelő – oktató munkánk során a tanuló segítése a képességének, tehetségének 

kibontakoztatásában és tanulótársaihoz történő felzárkózásában. 

- Az iskolai élet minden területén a tanuló emberi méltóságának, jogainak 

tiszteletben tartása. 

 

 Tevékenységeink 

- Problémalista összeállítása, amely tartalmazza a veszélyeztetettség tüneteit. A 

tünetek a következők lehetnek: 

o iskolakerülés, osztályismétlés, 

o tanulási nehézségek, kudarcok, 

o magatartászavarok, 

o rossz baráti társaság, 

o beilleszkedési nehézségek, 

o vandalizmus iskolán belül és kívül, 

o szabálysértés, 

o lopás,  

o drogfogyasztás, 

o harmonikus fejlődés hiánya, rossz gyermek – szülő kapcsolat, 

o egyszülős és nem vérszerinti családban nevelkedő gyermekek 

problémái, 

o családok életkörülményei, 

o a tanuló elhanyagoltsága, bántalmazása, 

o gyakori megbetegedések, egészségi állapot. 

 

A problémalistát minden év szeptemberében a gyermekvédelmi felelős megismerteti 

az új osztályfőnökökkel és az iskolánkba érkező új kollégákkal, hogy nyilvántartásba 

kerülhessen a veszélyeztetett gyermek. 

 

 Az 5 –8. évfolyamon: minden év szeptemberének második hetében 

állapotfelmérést készítünk, osztályfőnöki órák 

keretében. 

A felmérés anyaga a következő területeket érinti: 

- a család életritmusa, 
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- a gyermek és szülők kapcsolata, 

- a szabadidő eltöltése, 

- a tanuló napirendje, 

- az étkezési szokások (elfogyasztott élelmiszerek, étkezés mértéke, 

étkezési időpontok), 

- a mindennapi testedzés (rendszeresség, sportágak), 

- a drogfogyasztás, 

- az alkoholfogyasztás, 

- a dohányzás. 

 

A felmérés eredményének alapján nyilvántartásba vesszük a tanulókat és 

meghatározzuk az osztályfőnöki tanmenetekben annak a (minimum) 10 órának az 

anyagát, amelyet az egészséges életre, nevelésre kell fordítanunk. 

 

 A nevelőtestület minden tagjának kitüntetett szerepe van a gyermekvédelmi 

feladatok elvégzésében. Az intézmény vezetőjének, az osztályfőnöknek, a 

gyermekvédelmi felelősnek és az osztályban tanító pedagógusnak egységes 

szellemben, az egyéni bánásmód elvét betartva kell minden gyermekkel, főleg a 

veszélyeztetett tanulókkal foglalkozni. Ennek megvalósításához nélkülözhetetlen a 

pedagógusok folyamatos tapasztalatcseréje. 

Az osztályfőnök a koordináló szerepet tölti be. Kapcsolatot tartanak az 5. osztály 

osztályfőnökei a 4. osztályos tanítókkal.  

 

 Az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős közösen méri fel minden tanuló 

esetében a veszélyeztetettség fokát és ennek mértékétől függően, kerül a 

tanuló nyilvántartásba. A nyilvántartólap vezetése az osztályfőnök feladata, 

amelyben rendszeresen rögzítjük a tanuló személyiségében, környezetében 

bekövetkező változásokat. A nyilvántartólapokat a gyermekvédelmi felelős gyűjti 

össze. A nyilvántartás megszűnéséről az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős 

dönt, a saját és az osztályban tanító kollégák véleményének alapján. 

 

 Az intézmény vezetője, az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős rendszeresen 

konzultálnak a védőnővel és az iskolaorvossal. 

 A problémás gyermekek szüleivel állandó kapcsolatot tartunk (tájékoztató 

füzetben értesítés, fogadóórák, szülői értekezletek, alkalmi beszélgetések). 

 Az osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős és a szabadidős foglalkozást vezető 

nevelő közös családlátogatást szervez. 

 A gyermekvédelmi felelős folyamatosan együttműködik a Nevelési Tanácsadó, 

a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő és a Rendőrség munkatársaival. 

 Egyéb ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek 

– Az egészséges és balesetmentes munkavégzés biztosítása: 

o Tanévnyitó értekezleten a munkavédelmi felelős balesetvédelmi 

oktatásban részesíti a pedagógusokat. 
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o Az új kollégák írásban megkapják az intézményi védő, óvó 

előírásokat, a tűzriadó és a bombariadó tervét. 

o Az első tanítási napon osztályfőnöki óra keretében a tanulók, míg a 

szeptemberi szülői értekezleten a szülők részesülnek 

balesetvédelmi oktatásban. 

o Az iskola minden helyiségében kifüggesztjük a riadó esetére 

vonatkozó kivonulás rendjét. 

o A szakórák (fizika, kémia, biológia, technika, informatika) első 

óráján és minden tanulókísérlet előtt felhívjuk a figyelmet a 

balesetvédelmi szabályokra. 

 

 A gyermekek biztonságos felügyeletének megszervezése. 

- A tanítási órák közötti szünetekben emeletenként 1 – 1 kolléga látja el az 

ügyeletet, a tanulói ügyelet mellett. 

- Tanári ügyeleti beosztások – reggel és esti időszakban. 

 

8. Az esélyegyenlőség biztosítása 

 

Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók, így a főváros és 

kerületeinek is, kiemelt feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az 

esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymást nem helyettesíthető 

fogalmak, hanem egymás kiegészítői. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív 

cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. 

Előmozdítása aktív cselekedet, eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a 

számukra is nyitott lehetőségekkel. Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor 

beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül: az adott védett csoport tényleges résztvevővé 

válik. 

 

Folyamatos feladata az intézménynek hogy alkalmazza a: megkülönböztetés tilalmát, 

egyenlő bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritás 

kialakítását. 

 

Kiemelt területek: 

 pedagógus továbbképzése/önképzése, 

 az esélyegyenlőtlenségre utaló jelekkel rendelkező gyerekek kiszűrése 

 tanórákon kiemelt figyelem, 

 sportolók segítése, 

 fejlesztések szaktanár, illetve a szakszolgálat munkatársa segítségével. 

 tartalmas szabadidős tevékenységek szervezése. egész napos oktatás keretében, 

napköziben, iskolán kívüli programokban (szülők bevonásával is), 

 támogatások: étkezési, tankönyv, pályázatok, alapítványi. 

 partnerekkel történő együttműködés 
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VIII. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

intézményi feladatok 

 
Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek 

keretén belül a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formáit.  

 

 

1. Kapcsolati rendszer viszonyai 

 

 

 

    

 

 

Iskolaszék 

Alapítvány” 

 

 

 DÖK-vezetők Iskola vezetősége SZMK-elnök 

 

 

 

 Osztályközösségek Osztályfőnöki munkaközösség Szülők 

 

 

 

 Tanulók Szaktanárok 

 

 

 

 

 

 DÖK segítő tanár 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

   Szabadidő szervező 

   Fejlesztőpedagógus 

   Pszichológus 

 Logopédus 

      Iskolaorvos 

 

TANULÓK PEDAGÓGUSOK SZÜLŐ 
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2. Diákönkormányzat 

 

Az iskolában a tanulók diákönkormányzatot (a továbbiakban: iskolai diákönkormányzat, 

DÖK) hozhatnak létre. 

 

A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt: 

 saját működéséről, 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 hatáskörei gyakorlásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 az iskolai, tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről,  

 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet: 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével, 

 és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése 

kötelező a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az 

előterjesztést, a meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő 

előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

 

Az iskola, helyiségeinek használata: 

 A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az 

iskola, helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, kollégium 

működését. 

 

Diákközgyűlés: 

 A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, 

a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.  

 A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 
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3. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 
 

 

Az iskolában az oktató-nevelő munka akkor lehet hatékony és eredményes, ha minden 

érdekelt fél kiveszi a részét a tanításhoz és tanuláshoz nélkülözhetetlen rend és nyugalom 

megteremtésében és fenntartásában. 

 

A tanárok és a szülők kapcsolata azoknak a felnőtteknek az egyenrangú szövetsége, akik 

egymást kiegészítve felelősen fáradoznak gyermekek és fiatalok, a felnövekvő nemzedék 

szellemi és testi fejlődésén. 

 

Ahhoz, hogy a szülők és az iskola nevelői közötti együttműködés valóban eredményes 

legyen, kívánatos, hogy: 

 A kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön. 

 Az érintkezés közöttük legyen elfogadó, nyílt, őszinte, szívélyes, jóindulatú. 

 A tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, 

kinek-kinek a feladatából fakadó sajátosságokra, álljanak készen arra, hogy 

közösen keressék a legjobb megoldást. 

 

 

A szülővel való kapcsolattartás fontossága 

 Az iskola segítséget nyújtson a szülő számára gyermeke neveléséhez. 

 A szülők gyermekeik tanulmányai iránt tanúsított érdeklődése sokat segíthet a 

pedagógusoknak. 

 A szocializációs folyamatok irányítása könnyebbé válik. 

 A személyiségformálás sokkal eredményesebb lesz. 

 A pedagógus és a szülő között kialakult együttműködés elősegíti a gyermek 

sikeres továbbhaladását. 

 

 

4. Az együttműködés tartalma 

 

 A gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok megoldása. 

 A tanulók tanulmányi munkájának segítése. 

 A továbbtanulás és a pályaválasztás irányítása. 

 A szabadidő hasznos eltöltése. 

 Az egészséges életmódra nevelés megvalósítása. 

 A jó osztályközösség kialakítása. 

 A bensőséges iskolai légkör kialakítása. 

 Az iskola külső és belső képének formálása. 

 A tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások szervezése. 

 Az iskoláról alkotott reális kép kialakítása. 
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5.A kapcsolattartás formái 

 

 Az ellenőrzőn keresztül történő informálás. A problémás gyermekek szüleit a 

legkisebb pozitív változásról is értesíteni kell. A szülők így nagyobb bizalommal 

fordulnak a pedagógushoz. 

 Személyes kapcsolattartás telefonon vagy levél útján. (A tanuló hosszabb 

hiányzása esetén érdeklődünk, kórházi kezelés esetén meglátogatjuk 

tanítványunkat.) 

 Fogadóórák tartása: 

A mindenkori éves munkatervben rögzítésre került időpontokban – félévenként 

két alkalommal. 

 Szülői értekezletek tartása: 

A mindenkori éves munkatervben rögzítésre került időpontokban – félévenként 

két alkalommal. 

 Iskolaszék és a Szülői munkaközösség tagjainak tevékenysége. (Tanár – diák – 

szülő találkozók szervezése, ballagás, Szülők – Pedagógusok Bálja és iskolai 

ünnepek lebonyolításának segítése.) 

 Szakórákon, osztályfőnöki órákon előadások tartása. 

 Kulturális programok, sportversenyek, kirándulások, mozi – és 

színházlátogatások szervezése. 

 Az osztályközösség programjain (papírgyűjtés, klubdélutánok, tanterem 

dekorálás,) aktív részvétel. 

 Az iskola épületében és közvetlen környezetében apró javító, szépítő munkák 

(szemléltetőeszközök, faliképek készítése, fa – és virágültetés, játszósarok 

kialakítása, függönyök varrása, kilincsek, szekrények javítása) végzése. 

 Alkalmanként az iskolai munka értékelése kérdőívek alapján. 

 Családi nap szervezése. 

 A fogadóórákon az iskolai SZMK – választmány és az iskolaszék képviselője is 

tart fogadóórát. 

 Az együttműködés végső célja: 

– A közös feladat megláttatása, gyermekeink nevelésének azonos elvekre, 

elvárásokra fektetése. 

– A harmonikusan fejlett, minden tekintetben életképes fiatalság kinevelése. 

 További lehetőségek az együttműködésre: 

– Szülők Fórumának beindítását szervezzük nevelési témák feldolgozásával. 

– Szülők által kezdeményezett szakkörök beindítása (pl.: újságírás, fotózás 

stb.) felajánlás alapján. 
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IX. A tanulóknak tanulmányok alatti értékelése és 

vizsgaszabályzata 
 

 

A tanulók teljesítményének mérése, értékelése az oktató-nevelő munka állandó 

velejárója: 

 egyrészt a tanórákon és a tanórán kívül nyújtott teljesítmények állandó elismerése és 

értékelése tartozik ide, 

 másrészt az iskolai élet egy-egy szakaszának lezárását jelentő vizsgák. 

 

 

1. A tanulók értékelése, minősítése  
 

1.1. Az értékelés fő alapelve 

 a tanár értékelése a tanuló emberi méltóságát tiszteletben tartva elfogulatlan és konkrét 

legyen, 

 a minősítés (szöveges értékelés, érdemjegy/osztályzat) hitelesen tükrözze a tanuló 

teljesítményét. 

 

1.2. Mérés-ellenőrzés általános célja és funkciója 

 informálódni a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, 

 hiteles visszajelzést adni a tanuló és a szülő számára a követelmény-teljesítmény 

megfeleléséről, 

 reális önértékelés elősegítése, 

 az önálló tanulási képesség és igény kialakítása. 

 

 

1.3. Értékelés/mérés alapformái 

 szöveges értékelés, 

 számszerű minősítés 

- érdemjegy/osztályzat – a hagyományos ötfokú skála alapján meghatározott 

- a százalékos (%) értékelés – 0-100% 

 

 

1.4. Érdemjegyet kaphat a tanuló 

 szóbeli felelet – lehet részletes számadás, összefoglaló, tételszerű – értékelése a 

teljesítéssel egyidejű, nyilvános és indokoltandó. 

 írásbeli munka (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró, nagydolgozat) – 

értékelése a teljesítéstől számított maximum 10 nap, 

 önálló kiselőadás - értékelése a teljesítéssel egyidejű, nyilvános és indokoltandó, 

 óraközi, tanórai munka - értékelése a teljesítéssel egyidejű, nyilvános és indokoltandó, 

 tantárgyi tanulmányi versenyen való eredményes szereplésért - értékelése a 

teljesítéstől számított maximum 1 hét. 
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1.5. Értékelések/osztályzatok javításának lehetőségei a szorgalmi időszakban 

 

Terület Időpont Lehetőség 

félévi és év végi 

osztályzatok 

az osztályozó értekezletet 

megelőző utolsó 5 napban 

féléves és egész éves 

anyagból való beszámoltatás 

évközi témazáró előre bejelentett témazárót minden 

tanulónak meg kell írnia 

a hiányzás megszűnését 

követő órán  

hosszabb hiányzás esetén 

külön egyeztetett időpontban 

amennyiben a tanuló neki 

felróható okok miatt hiányzik 

a tanár által kitűzött 

időpontban pótolhatja a 

témazáró megírását 

javító dolgozat szaktanár belátásától függ – ez 

csupán csak lehetőség a tanuló 

számára 

a tanár által kitűzött 

időpontban – ezzel a 

tantárgyi átlagot rontani nem 

lehet 

 

 

1.6. Osztályzatok/érdemjegyek tartalma, elbírálása 

 

Időtartam Minősítés helye 
szaktanár/nevelőtestület 

döntése 

negyedévi/háromnegyedévi 

értékelés ellenőrzőbe, naplóba kerül 

rögzítésre  

szaktanár 

osztályfőnök 

évközi tantárgyi 

osztályzatok 

szaktanári döntés 

félévi osztályzat 
ellenőrzőbe, naplóba kerül 

rögzítésre 

szaktanári döntés és 

nevelőtestületi áttekintés 

 

vitás esetben: 

- felkéri az érdekelt 

pedagógust, hogy a 

döntését indokolja, 

- nem megalapozott 

indoklás esetén az 

évközi eredmények 

alapján a 

nevelőtestület a 

tanuló javára hozhat 

módosítást. 

tanév végi osztályzat 

bizonyítványba és a törzslapra 

kerül rögzítésre: 

- a tanuló az adott 

évfolyam 

követelményeit milyen 

mértékben teljesítette, 

- ismeretei elegendőek-e 

az elégséges minősítés 

megszerzéséhez, 

- tudása elegendő-e a 

következő évfolyam 

elvégzéséhez. 
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1.7. A tanuló joga az értékelés/minősítés során 

 a tanév első napján, vagy az első szaktárgyi órán megismerje a tantárgyi 

követelményekkel, értékelés alapelvével összefüggő szabályokat, 

 a minősítés formáit, 

 az érdemjegyek egyenértékűségét, 

 a tanuló kulturált ellenvéleménye „büntető” érdemjeggyel nem torolható meg, 

 nem kerülhet olyan osztályzat a naplóban, amely nem takar teljesítményt. 

 

 

2. A vizsgaszabályzat hatálya, célja, eljárási szabályai 
 

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra 

vonatkozik, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra. 

 

A felsorolt vizsgák együtt a tanulmányok alatti vizsga. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről 

a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

 

 

2.1. Vizsgaszabályzat hatálya 

 

 az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

- akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 

Az osztályzatok megállapításához kötelező vizsgát tennie: 

 a magántanuló, 

 a tantervi követelményeknek egy tanévnél (az előírtnál) - engedéllyel - rövidebb idő 

alatt eleget tévő tanuló, 

 a köznevelési törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt 

érdemjeggyel nem osztályozható tanuló - amennyiben azt a nevelőtestület számára 

engedélyezi, 

 másik iskolából való átvétel esetén, ha az iskola igazgatója előírja, 

 független vizsgabizottság előtt tett vizsga esetén. 
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Az osztályozóvizsga szervezésében és lebonyolításában – ugyanúgy, mint bármely más, a 

tanulmányok alatt tett vizsga (pl. javító-, vagy különbözeti vizsga) esetén –a nevelési-

oktatási intézmények működéséről szóló hatályos rendelet előírásait kell alkalmazni. 

 

A javítóvizsgák időpontját jogszabály határozza meg: az augusztus 15-től augusztus 31-

ig terjedő időszakban kell megszervezni. 

 

 

2.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

 A számonkérés formája tantárgyak esetében írásbeli és szóbeli. 

 Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek 

az iskola Pedagógiai Programjában és helyi tantervében rögzített 

követelményrendszerrel. 

 

 

2.3 A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelési rendje  

 

 Az osztályozóvizsgák végső osztályzatait százalékos sávok szerint állapítjuk meg - 

amelyet a tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

ellenőrzése és értékelése címe fejezet tartalmaz. 

 

2.4 A tanulmányok alatti helyi vizsga szervezési rendje  

 

A vizsga formája Követelmény megismerése Szervezés időpontja 

osztályozó vizsga a tanuló számot adhat 

tudásáról 

az igazgató által kitűzött 

időpontban kerül szervezésre 

– a tanuló felkészülés 

szempontjából reálisnak kell 

lennie 

különbözeti – évközi és év 

végi vizsga 

 

 

2.5. A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai 

 

 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.  

 Egy napon legfeljebb 2 írásbeli vizsgát lehet tenni. 

 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. 

 Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.  
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 A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen 

kell lennie. 

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

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

 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.  

 A vizsgázó osztályzataként a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

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

meg nem engedett 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. 

 A vizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

 A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

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

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

 A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell 

jegyezni.  

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

diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés 

(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.  

 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell 

eszközölnie. 

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni. 

 Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 

teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 
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X. Az iskolába jelentkező tanulók felvétele, átvétele és 

jogviszonyának megszűnése 
 

 

A köznevelés törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését, megszűnését, és a 

tanulói jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket. 
 

 

1. A tanulói jogviszony 

 

A tanuló, bele értve a magántanulót is az iskolával jogviszonyba áll. 

 

1.1 Tanulói jogviszony létesítése 

 

 Jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján történhet. 

 A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az iskola igazgatója 

dönt.  

 A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 

 Az iskolának kötelessége felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében van. Iskolánk törekszik arra, hogy a 

beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvehessen – 

amennyiben ez hely hiány miatt nem lehetséges tankerület vezetőjével történő 

egyeztetés keretében keresik megoldás lehetőségét. 

 Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket 

is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 

 A tankötelezettség kezdetét a hatályos nemzeti köznevelési törvény határozza meg. 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 

kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének 

teljesítését. 

 Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

– a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, 

– a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményt, 

– szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

– a tanuló anyakönyvi kivonatát, 

– a szülő/gondviselő személyi igazolványát, 

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

– a szülő/gondviselő állandó lakcímét, tartózkodási helyét igazoló okmányt, 

– az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 
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Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a 

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

- A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi 

tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő 

vizsgát kell tennie idegen nyelvből (ha az nem egyezik meg az iskolában tanított 

idegen nyelvvel) és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a 

bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely 

tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, az 

adott tanév végén osztályozó vizsgát köteles tenni. Ha az ismételt vizsgán 

teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni.  

 A felvett tanuló osztályba sorolásáról az igazgató dönt – kikérve a szakmai 

munkaközösség véleményét (ennek hiányában a nevelőtestület véleményét). 

 

1.2. Átjárhatóság 

 Tanulóink minden iskolatípusban továbbtanulhatnak, az alábbi ütemezés szerint: 

– 4. osztály után  Nyolcosztályos középiskola 

– 6. osztály után  Hatosztályos középiskola 

– 8. osztály után  Négyosztályos (+1) gimnázium 

    Négyosztályos (+1) szakközépiskola  

                2 (+2) osztályos szakiskola  

 A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb 

idő alatt is teljesítheti. 

 

 

1.3. A tankötelezettség vége 

- A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. 

- A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható. A 

tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság véleménye alapján 

az iskola igazgatója dönt. 

 

 

1.4. A tanulói jogviszony megszűnése 

 másik iskola befogadó nyilatkozata alapján – az átvétel napján, 

 az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 

napján, 

 tankötelezettség megszűnésével 

 fegyelmi határozat következtében – a az iskolából fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedésének napján. 
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2. Magántanulóvá válás szabályai 
 

 A tanuló tanulmányi kötelezettségét magántanulóként is teljesítheti. 

 A szülői saját döntése alapján kérheti gyermeke számára a magántanulói státuszt, vagy 

szakértői vélemény alapján. A felmentés engedélyezéséről az igazgató dönt, a 

gyermekjóléti szolgálat véleményét kikérve. 

 A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglakozása alól fel kell 

menteni – az igazgató által meghatározott időben, a nevelőtestület által meghatározott 

módon ad számot tudásáról. 

 Szülői döntés esetében a tanuló egyénileg készül fel, a szakértői véleménnyel 

rendelkező tanuló esetében az iskola gondoskodik a tanuló felkészítéséről.  

 Az iskola állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és osztályzatait, és dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről- kivéve, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad 

számot tudásáról. 

 

 

3. A két tanítási nyelvű oktatás bevezetésével kapcsolatos tanulói felvétel 

 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2009. (I.21.) Kt. 

határozata alapján került bevezetésre: 

 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben évfolyamonként egy osztállyal a magyar-

angol két tanítási nyelvű képzés, 

 ezzel párhuzamosan továbbra is működik évfolyamonként egy általános tantervű 

osztályt is. 

 

A jelentkezők köre: körzetes gyerekek, körzeten kívüli gyerekek - elsősorban XVI. kerületi, 

ezt követően kerületen kívüli. 

 

A két tanítási nyelvű osztályba való bekerülés rendje 

 A két tanítási nyelvű oktatás programjába csak első évfolyamon lehet jelentkezni. 

Ettől eltérni csak különleges esetben, a tanuló egyéni körülményeinek ismeretében – 

pl.: angol nyelvterületről való érkezés estén, másik angol-magyar két tanítási nyelvű 

iskolából érkezés - az igazgató döntése alapján lehet. 

 Az intézményvezető minden év március 25-ig tájékoztatót tart a szülőknek a két 

képzési forma oktatásáról. 

 A képzés: 5 angol nyelvi órát tartalmaz csoportbontásban, alsó tagozaton művészeti 

tárgyak, felső tagozaton szaktárgyak oktatásának egy része folyik angol nyelven. 

 A képzésben való részvételhez szükségesek olyan képességek, készségek, 

kompetenciák amelyek a nagy óraszámban tanult angol nyelvi képzéshez 

elengedhetetlenek – így az iskola a program bemutatásához kapcsolódóan játékos 

foglalkozásokat szervez a tanév október-március időszakában. A szülők írásban 

kérhetik a programban való részvételt.  
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XI. Az iskolai könyvtár 
 

 

Az iskolai könyvtár célja: 

az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, 

tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok gyűjteményének helye. 

 

Az iskolai könyvtár feladata: 

a dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét 

koordináló egységként működik. 

 

Az iskolai könyvtár működésének szabályozása: 

az iskolai könyvtár SZMSZ-e szabályozza működésének és igénybevételének 

szabályait. E rendelet határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket minden iskolai 

könyvtár működtetésénél meg kell tartani, továbbá amelyek figyelembevételével a 

könyvtár igénybevételével és használatával kapcsolatos rendelkezéseket el kell 

készíteni. 

 
Az iskolai könyvtár alapkövetelménye:  

 az iskola tanulóinak, pedagógusainak, alkalmazottainak joga, hogy igénybe vegye az 

iskolai könyvtári szolgáltatásokat, 

  a használók által könnyen megközelíthető helyiség legyen, 

 alkalmas háromezer dokumentum befogadására,  

 szabadpolcos elhelyezésre alkalmas legyen, 

 legalább egy osztály egyidejű foglalkoztatására,  

 tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása megoldhatóvá váljon. 

 

Könyvtár pedagógiai munkát végez az iskolában:  

 iskolai könyvtáros, 

 pedagógusok. 

 

A tantestület felelőssége: 

 könyvismeret és könyvhasználat szakórákon: ez a szaktárgyi tanárok felelőssége (a 

könyvtárban ismétlődő feladatok szükségesek), 

 könyvtári ismeretek és könyvtárhasználat területe – ez egyértelműen a könyvtáros 

tanár felelőssége (a könyvtárban osztályfőnöki óra és a gyakorlat érdekében néhány 

szakóra szükséges), 

 olvasási igényesség, írásbeliség szintjének emelése, személyiségfejlesztés – ez a teljes 

tantestület közös felelőssége, különösen az osztályfőnöké (a könyvtáros tanár feladata 

a kezdeményezés és a tanárok, tanulók munkájának támogatása), 
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 a könyvtáros tanár a felelős azért, hogy az adott iskola évfolyamai részére elkészüljön 

a könyvtári program, az iskola évfolyamainak megfelelően 1-4, 5- 8. évre, melyet a 

tantestület közösen valósít meg. 

 a könyvtáros tanár a mindennapi gyakorlatban az osztályfőnökkel tud elsődlegesen 

kapcsolatot tartani egy osztály érdekében, 

 az osztályfőnök tart szoros kapcsolatot a tanulókkal, az osztályban tanító tanárokkal és 

a szülőkkel, ő tudja továbbítani direkt vagy indirekt módon a könyvtáros tanár 

jelzéseit – s ő tudja tájékoztatni a könyvtárban dolgozót az eredményekről és 

megoldandó problémáiról. 

 

A könyvtárhasználati nevelés és oktatás általános célkitűzései: 

 Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása 

 Dokumentumismeret,- és használat 

 A könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata 

 Önművelés, a szellemi munka technikája 

 Az eszköztudás 

 

A könyvtárhasználatra nevelés tantárgy-metodikai megalapozása: 

 A könyvtárhasználati tudás megszerzésekor a tanítás-tanulás kiemelt preferenciái a 

következők: 

o önálló ismeretszerzésre, forrásalapú tanulásra nevelés, 

o változatos tevékenységformák alkalmazása (tanulásszervezés, motiválás, játék), 

o eszköztudás, gyakorlati technikák elsajátítása (könyvtárhasználat, szaktárgyi  

o ismeretszerzés), 

o egyénhez igazított differenciált tanulásszervezés (tanulócsoportok, haladási 

ütem,  

o tananyag, változatos munkaformák), 

o életkori sajátosságok figyelembevétele (fokozatosság, folyamatosság, motiváció,  

o játék). 

 

A könyvtári ismeret az elsajátítása során eszközzé alakul, lehetővé teszi bármely tantárgy 

aktív elsajátítását, ha az azokat tanító kollégák ismerik, ezeket a képességeket és alkalmazzák 

tantárgyuk tanítása során. Ilyen értelemben a könyvtárhasználat tanítása tantárgyközi feladat 

is, megvalósul benne a kommunikációs kultúra fejlesztése és a tanulás tanítása egyaránt. 

 

Óraszámok: 

 mint befogadó tárgyakban,  

o az informatikában (lehetőleg tömbösített könyvtárhasználattan órák 

keretében), 

o a magyar irodalomban  

 a szaktárgyakban alkalmazás szintjén,  

 az osztályfőnöki órákon. 
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I. A Köznevelési Törvény alapján elkészített új pedagógiai 

program és helyi tanterv bevezetésének ütemezése 

 

Az elkövetkező években iskolánkban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, és 

két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen:  

 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak 

módosítását a jóváhagyást követő tanévtől (2013. szeptember 1-től) felmenő 

rendszerben vezetheti be, 

 illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 

2012-ben kiadott NAT 2013. szeptember 1-vel érvényes. 

 

2013. szeptember 1-jétől: 

 az iskolánkban az első, és ötödik évfolyamon felmenő rendszerben történik majd 

a nevelés és oktatás a felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi 

tanterv szerint, 

 a mádodi-harmadik-negyedik és a hatodik-hetedik-nyolcadik évfolyamokon 

az előzőekben elfogadott és alkalmazott pedagógiai program és helyi tanterv 

szerint kell tovább szerveznünk a nevelő-oktató munkát. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázat 

tartalmazza: 

 

TANÉV 
ÉVFOLYAM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2013-2014 2013 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 

2014-2015 2013 2013 2007 2007 2013 2013 2007 2007 

2015-2016 2013 2013 2013 2007 2013 2013 2013 2007 

2016-2017 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek 

közül az alábbi tantervre épül: 

 Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 

 Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve 

Az „Irányelv” nem tartalmaz külön óratervet (mint régen) csak a nyelvre és 

célnyelvi civilizációra.  
 

http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
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II. A választott kerettantervek meghatározása 
 

 

1. Törvényi rendelkezések a helyi tantervek megírásához 

 

A Nemzeti alaptantervben (NAT) megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok, 

fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak a kerettantervek 

kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet (továbbiakban: kerettantervi rendelet) 

mellékleteként megjelent kerettantervekben kerültek meghatározásra. 

 

A kiadott kerettantervek iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) szerint 

tagolódnak: alsó tagozat, felső tagozat, négy-, hat- és nyolc évfolyamos gimnázium, 

szakközépiskola, szakiskola. 

 

Bizonyos területeken az iskola választhatott a kiadott kerettantervek közül az „A” és 

„B” variációkból. A választáshoz fel kellett mérni: 

 meglevő vagy megteremthető erőforrásokat, 

 a választani kívánt kerettanterv illik-e az iskola profiljához, hagyományaihoz, 

 a helyi tanterv koherenciájára, az ismeretek egymásra épülésére és a tantárgyak közötti 

kapcsolódási pontokra azonban minden esetben fokozottan ügyelni kellett. 

 

A kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett a nevelőtestületeknek dönteni 

kellett: 

 az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási módjáról - 

az órakeret felhasználása kötelező. 

 dönthetett például a minimális óraszámmal közölt tantárgyak időtartamának 

megemelése mellett, 

 vagy szabadon választható tantárgyat vezethetett be, 

 választhatott a kerettantervekben szereplő emelt óraszámú tantárgyi kerettantervet – 

ezt intézményünk nem választotta, 

 illetve alkalmazhatott az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt 

tantárgyi tantervet, 

 továbbá az iskolák saját tantárgyat/tantárgyakat is alkothatott - ezt intézményünk nem 

választotta. 

 

A választások és a szabad órakeretről hozott döntések együttesen határozzák meg az iskolánk 

illetve azok egyes évfolyamainknak, osztályainknak saját nevelési-oktatási arculatát. 

 

Az iskolánk döntése és választása során létrehozott helyi tantervek alapozzák meg a 

2013/2014. évi szeptember 1-jén kezdődő tanév képzési kínálatát, beiskolázási 

tevékenységét, valamint a nevezett tanév nevelési-oktatási célrendszerét, fejlesztési 

követelményeit, tartalmait. Biztosítják a már korábban kialakított „arculatunk” 

továbbvitelét. 
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2. A kerettantervek tartalmi elemei 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az egyes műveltségterületi tantárgyak nagyobb átfogó témaegységeit, témaköreit 

nevezi meg. A tematikai egység – az adott tantárgyi terület sajátosságaitól függően – 

lehet konkrét téma: pl. Relációk, függvények, sorozatok, de képességterület is: pl. 

Szóbeli szövegek megértése és alkotása, Gondolkodási, megismerési módszerek. A 

tevékenységre épülő műveltségterületek tantárgyaiban a tematikai egységek fejlesztési 

célként jelennek meg. 

Órakeret 

A javasolt óraszám 

Előzetes tudás 

A témakör elsajátításához, azaz sikeres tanításához és tanulásához szükséges kulcsfogalmak, ismeretelemek, szabályok, 

képességek megnevezése a témakör sajátosságainak megfelelően. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt fejlesztési feladatok megnevezése az adott 

két évfolyamonként meghatározott sajátos tantárgyi fejlesztési célok, feladatok alapján. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tematikai egység tartalmi elemeinek és/vagy fejlesztési feladatainak 

megjelenítése a tematikai egység sajátosságainak megfelelően (a cella két 

oszlopra is bontható, ha a tantárgy vagy a tematikai egység sajátosságai ezt 

indokolják). 

Tantárgyak, konkrét tudáselemekkel részletezve.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A tematikai egységben előforduló kulcsfogalmak, illetve a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez szükséges fogalmi 

műveltség összetevőinek jelzése.  

A fejlesztés várt eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén 

Az adott ciklus végén (az adott tantárgyban) elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek. 
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3. A választott kerettantervek a magyar nyelven tanított tantárgyak esetében 

 

 

 

 

Műveltségi terület Tantárgy 

Általános tantervű képzés 

alsó tagozat 

Általános tantervű képzés 

felső tagozat 

„A” változat „B” változat „A” változat „B” változat 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom X  X  

Idegen nyelv Angol nyelv  X  X  

Matematika Matematika X  X  

Ember és természet Környezetismeret X    

Természetismeret   X  

Földrajz   X  

Biológia-egészségtan   X  

Fizika     X 

Kémia    X 

Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampol. ism.   X  

Erkölcstan X  X  

Hon- és népismeret    X  

Informatika Informatika    X  

Művészeti nevelés Ének-zene  X  X  

Vizuális kultúra  X  X  

Életvitel és gyakorlat Életvitel és gyakorlat X  X  

Testnevelés és sport Testnevelés és sport X  X  

Választható tantárgyak 
Sakk – logika  X    

Gazdasági ismeretek   X  
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III. Tantárgyi óraterv 
 

1. Az óraterv elkészítésének törvényi szabályozása 
 

Jogszabályi rendelkezés a többlet órakeretről és a tanulói terhelhetőségről: a 110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

tartalmazza a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezéseket:  

 A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma – ha e rendelet másképp nem 

rendelkezik – egy tanítási napon nem lehet több:  

o hat tanítási óránál az első–harmadik évfolyamon  

o hét tanítási óránál a negyedik évfolyamon,  

o hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik évfolyamon,  

 Két tanítási nyelvű iskolai oktatásban meghatározott tanítási órák száma eggyel 

megnövelhető. 

A magyar-angol két tanítási nyelvű képzésünkre vonatkozóan az angol nyelv és 

angol nyelven oktatott tantárgyak rendszerét egy képzési csomagba helyeztük el, 

amely szervesen kapcsolódik jelen dokumentumunkhoz. 

 

Tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában 

rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy 

csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési 

program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a 

foglalkozási órák száma eléri a hármat, 

 

A 2013-2014 tanévtől 1.  és 5. évfolyamoktól felmenő rendszerben életbe lép a 20/2012 

EMMI rendelet 8§ (1.): A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege – ha e 

rendelet másképp nem rendelkezik – egy tanítási héten a nemzeti köznevelésről szóló törvény 6. 

melléklet B és D oszlopában az adott évfolyamra meghatározott időkeretet 

a) az első–negyedik évfolyamon legfeljebb kettő,     

b) az ötödik–hatodik évfolyamon legfeljebb három,            

c) a hetedik–tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy,    

 

 

2. Az óraterv alapvető fogalmai  
 

Tanulói 

terhelhetőség 

küszöbszám 

Kötelező óra 
Kötelező: minimális tantárgyi óraszám 

Kötelező: szabadon tervezhető órakeret 

Választható 

órakeret 

Választható: maximális többlet órakeret  

Választható: az osztály számára engedélyezett és a tanulói 

kötelező óraszám differenciájából vett órakeret  

Választható: emelt szintű oktatás többlet időkerete 
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Rendelkezésre álló órakeret: 

 a tanuló számára kötelező és választható tanórai időkeret törvényileg meghatározott 

minimumküszöbe, mely magába foglalja a szabadon tervezhető időkeretet is.  

 

Az osztály számára engedélyezett foglalkozási időkeret: 

 a törvényben meghatározottak szerint a kötelező és a választható tanórai foglalkozásokon 

(rendelkezésre álló órakereten) felül tartalmazza a további tanórákra, osztálybontásra és 

egyéb foglalkozásra (pl. korrepetálás, szakkör, napközi, sportkör stb.) tervezhető 

időkeretet. Ez utóbbi komponens az engedélyezett heti osztályidőkeret és a tanulói 

kötelező órakeret differenciája.  

 

A tanulói terhelhetőség maximumszámát a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat rendelet) határozza 

meg évfolyamonként, s ez azért lényeges a helyi óraterv kialakításakor, mert megmutatja, hogy a 

kötelező tanórai minimumtól mennyivel lehet eltérni, tehát lényegében óraszámemelésre ad 

lehetőséget.  

 

A tanuló napi és heti – kötelező és választható – óráinak maximuma (terhelhetőségi 

küszöbszám) főszabály szerint át nem léphető korlát az óraterv készítésénél. Ez azt jelenti, 

hogy a kötelező minimális tantárgyi óraszám és a jogszabályban meghatározott kötelezettség 

alapján szabadon tervezhető tanórai foglalkozások összege – vagyis a tanórák megszervezése 

céljából rendelkezésre álló időkeret – csak a tanulói terhelhetőség felső határaként 

meghatározott óraszámig bővíthető, természetesen opcionálisan. 

 

A jogszabály néhány kivételt enged a tanulói terhelhetőség figyelmen kívül hagyása 

vonatkozásában, így annak felső határa nem érvényesül:  

 az osztályok számára engedélyezett foglakozási időkeret és a tanuló számára kötelező 

tanórák számának differenciája terhére szervezett egyéb foglakozások (korrepetálás, 

szakkör, napközi stb.) óraszáma, 

 a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő és a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók integrációja céljából szervezett, az 1-4. évfolyamon tanulók 

felzárkóztatása miatt szükséges és az egyes magántanulók számára biztosított egyéni 

foglalkozások heti óraszáma  

 

Az óraterv elkészítésének alapját képezi a KNT. 6.sz. mellékletében és a 110/2012  (VI.4.) 

Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

jogszabályok. 

 

Lehetőséget kell biztosítani a tanuló számára, hogy válasszon a pedagógiai program keretei 

között a választható tantárgyak, foglalkozások közül, valamint ha a tantárgyfelosztás azt 

lehetővé teszi a pedagógusok közül. 
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3. Óraterv és csoportbontás lehetősége az általános és magyar angol két 

tanítási nyelvű osztályokban 

 

 

 A Nemzeti köznevelési törvény óraszámai a tanuló heti óraszáma és az osztályok heti 

időkerete. 

 

A NKT. 6. 

melléklete 

szerint 

Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

tanuló heti 

óraszáma 
25 25 25 27 28 28 31 31 

osztályok 

heti 

időkerete 

52 52 52 55 51 51 56 56 

 

 A tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete 

különbözete terhére megszervezhető egyéb iskolai foglalkozások:  

- a tehetség kibontakoztatása - szakkörök, 

- a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, 

- a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált 

tanulók számára szervezett foglalkozások, 

- az 1-4.évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált 

fejlesztést biztosító 1-3 fős foglalkozások.  

 

 Az óratervi táblázat tartalmazza: - 1-2. sz. mellékletek 

- kötelező óra (törvényi tantárgyi alapórát), 

- szabadon tervezhető órát, 

- tantárgyi engedélyezett órakeretet, 

- a tanuló heti óraszámát, 

- az osztályok számára engedélyezett heti időkeretet, 

- tantárgyi csoportbontásokat – a két tanítási nyelvű képzés esetén figyelemmel 

kellett lenni az irányelvben meghatározottakra, 

- felhasználható szakköri óraszámokat, 

- felzárkóztatás, tehetséggondozás időkeretét, 

- iskolaotthon – napközi – tanulószoba időkeretét.  

 

 Szülői írásos nyilatkozat beszerzése kötelező az intézmény számára: 

- szabadon tervezhető órák esetében – hiszen ez az adott tantárgyi alapóraszám fölött 

van, 

- tantárgyi engedélyezett órakeret esetén - az adott tantárgyi alapóraszám fölött van, 
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IV. Egyéb foglalkozások szervezése 

 

 Ünnepeink: 

– Megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 1956. október 23-a, 1849. 

október 6-a, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor, a gyermeknapon, 

illetve a 8. osztályosok ballagásakor. 

 Hagyományápolás 

– A lakóhelyünkön fellelhető neveléstörténeti, helytörténeti és néprajzi 

emlékeket őrző iskolatörténeti gyűjtemény (iskola - múzeum) található. 

– …Határon innen és túl… hagyományőrző project. 

 Szakkörök: 

- A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 

alapján is. 

- A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 Versenyek, vetélkedő, bemutatók: 

- A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli 

versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a 

nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 Tanulmányi kirándulások: 

- Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalommal 

egy napos tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson 

szülői engedéllyel vehetnek részt a tanulók - a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

 Szabadidős foglalkozások: 

- A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a 

tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük előzetes egyeztetés alapján 

(iskola-szülő közös megállapodása alapján). 

 Hit- és vallásoktatás (szabadidős foglalkozás): 

- Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és 

oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A 

hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes a szülők 

írásos nyilatkozata alapján. 

 Lemhényi Galéria: 

Iskolagalériát működtetünk tanulóink szépérzékének fejlesztésére. Ezzel célunk még a 

művészet szeretetére nevelés, szemlélet és látásmód fejlesztése, a kulturált környezet 

igényének kialakítása. A galérián kiállítanak: iskolánk tanulói, valamint meghívott 

művészek. 
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V. A tankönyvek, és más taneszközök kiválasztásának és 

biztosításának elvei  
 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is 

szükségük van - ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és gyakorlat. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzéséhez az iskola 

lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a tanév kezdetéig – különben ez a szülők kötelessége. 

 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 Ismeretanyagát és módszerét tekintve időtálló legyen. 

 ha a tankönyvjegyzéken adott tantárgyból tartós tankönyv szerepel az iskola köteles azt 

rendelni - amely bekerül az iskola könyvtári állományába, 

 Döntése során a lehetőségek adta keretek között figyelemmel van az anyagi 

szempontokra. 

 Előnyt élveznek a már megjelent, képességeket fejlesztő tankönyvek. 

 Feleljen meg a tantervben rögzített követelményeknek. 

 Munkatankönyv helyett inkább tankönyvet és munkafüzetet használunk. 

 Előnyt élveznek a kipróbált, bevált tankönyvek. 

 Legyen a tankönyv áttekinthető, anyaga rendezett, kiemelések hívják fel a figyelmet az 

összefüggésekre, szabályokra, a szemléltető ábrák könnyen értelmezhetőek, a 

tényközlések adatokkal alátámasztottak legyenek. 

 Tartalmazzanak kitekintést az érdeklődők számára. 

 Szövegében, megjelenésében, fizikai jellemzőiben (hasznosság, méret, vastagság) 

 Feleljen meg az életkori sajátosságoknak. 

 

Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai 

könyvtár számára - ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen 

használhatják. 

 

A nevelő - oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét az osztálytanító év végén 

kiosztja jövendő diákjainak, illetve azok szüleinek, hogy azok a nyár folyamán beszerezhessék a 

felszereléseket. 
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A tankönyvrendelet 27. § (6) bekezdése szerint az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv 

felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz csak 

olyan tankönyvet rendelhet, amelyiknek: 

 a tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján történt, 

 abban az esetben, ha adott tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy az új 

kerettantervhez nem szerepel tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken, az iskola a régi 

könyvek közül választhat, 

 az új fejlesztésű tankönyvek a Könyvtárellátó rendszerében jól látható módon lesznek 

feltüntetve a megkülönböztetett kiválasztási eljárás érdekében. 

 

 

Az iskola – a korábbi évekhez hasonlóan, de módosult időpontban - minden évben köteles 

tájékoztatni a szülőket és felmérni, hogy: 

 hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti térítésmentes 

tankönyveket, illetve a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt. 

 a szülők az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvrendelet 5. 

mellékletében meghatározott igénylőlapon nyújthatják be az iskolának, 

 a belépő évfolyamok és tanulók esetén az igénylési lehetőséget a beiratkozás 

alkalmával kell biztosítani a szülők számára. 

 a normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a 

megfelelő okiratok bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi 

igazolás, önkormányzati határozat, stb.). 

 

 

Ingyenes tankönyv biztosítása: 

 

A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy 2013. szeptember 1-jétől 

az elsőtől a nyolcadik évfolyamig a nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló 

számára a tankönyvek (felmenő rendszerben) térítésmentesen álljanak rendelkezésre azzal, 

hogy: 

 a térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első 

évfolyamra beiratkozott minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell 

biztosítani.  

 KNT. 8. § (4) bekezdés alapján továbbra is biztosítja rászorultsági alapon az ingyenes 

tankönyvellátást a köznevelési törvény ezen rendelkezése által még nem érintett 

évfolyamokon, tehát az általános iskolák kifutó évfolyamain (2013. szeptember 1-jétől a 

2-8. évfolyamokon, ezt követően minden évben eggyel csökkenő évfolyamon),  
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VI. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és 

szorgalmának ellenőrzése és értékelése 
 

 

1. Az értékelés általános jellemzői 
 

Az értékelés: 

 érvényes tájékoztatást ad a tanulmányi eredmények minőségéről, az abban bekövetkezett 

változásról, 

 tájékoztatja annak jellemzőiről a tanulókat, a tanárokat, a szülőket, a helyi, regionális és 

országos közoktatás irányítást - ezáltal kedvező hatást gyakorol/hat a tanulmányi 

eredményeket befolyásoló, abban leginkább érdekelt érintettek tevékenységére. 

 

A tanulmányi eredmények értékelése: 

 a tanuló számára egyrészt tanúsítvány ad az elért eredményekről, másrészt befolyásolja 

további ismeretszerzési folyamatát, mindezt az osztály, és a tanulmányok egésze szintjén, 

azaz különböző időszakaszokban, 

 rövid távú és hosszabb távú hatással bír pl. a tanulási motivációkra, sőt a tanulási 

életpálya egészére, 

 e funkciók miatt a tanulók maguk is érintettek az őket érintő értékelés kritériumainak, 

összetevőinek „átláthatóságában”, nyilvánosságában. 

 

A tanárok számára az értékelés eredménye: 

 szakmai mérlegelés tárgya, 

 a tanítási folyamat elemzésére és jövőbeli súlypontjainak megváltoztatására / 

megőrzésére ad módot, 

 az eredmények rövid és hosszú távú információforrásként szolgálnak. 

 

A szülők számára az értékelés: tájékoztató funkció - az eredmények rövid és hosszú távú 

információforrásként szolgálnak. 

 

 

2. A pedagógiai értékelés szintjeit  
 

 

A pedagógiai értékelés szintjeit az alapján, hogy kit illetve mit ellenőrzünk, s ki jogosult ennek 

az elvégzésére a következő táblázat tartalmazza: 

 

Az értékelés és az ellenőrzés kapcsolata: az értékelés nem összetéveszthető az ellenőrzéssel. 

Az értékelés magában foglalja az ellenőrzést, de míg az ellenőrzés statikus, azaz egy adott 

időpontban történik, s az ennek megfelelő állapotot tükrözi, addig az értékelés dinamikus, 

magában foglalja a minősítést, a tájékoztatást, s jelentős motiváló hatással bír. Ebből következik, 

hogy ellenőrzést nincs értelme értékelés nélkül végezni, ugyanakkor mivel az ellenőrzés során 

jutunk információkhoz, az értékelés is elképzelhetetlen ellenőrzés nélkül. Közös vonásuk, hogy 

jelentős a kritikai szerepük, segítik az egyént helyének megtalálásában.  Ezért rendkívül fontos, 

hogy az értékelésnek helytállónak, megbízhatónak, a változásokat magában foglalónak kell 

lennie. 
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Az értékelés szintje - (kit, mit értékelünk) 
Az értékelésre jogosult 

személy 

A tanulók értékelése tanító, tanár 

A tanítási-tanulási folyamat értékelése tanító, tanár 

Egy-egy osztály értékelése tanító, tanár 

Az iskola értékelése, pedagógiai területek, tantárgyak 

helyzetének értékelése 

iskolaigazgató, iskolavezetés, 

kutató 

Egy tantárgy vagy tantárgycsoport helyzetének 

értékelése több iskolában, régióban 

szaktanácsadó, szakértő, kutató 

A neveltség problémáinak (pl. magatartás) értékelése 

több iskolában régióban 

szakértő, szaktanácsadó, kutató 

Egy-egy műveltségterület országos helyzetének 

felmérése több azonos témájú és módszerű időkövető 

összesítése 

kutató 

Egy-egy műveltségterület nemzetközi összehasonlítása, 

az oktatási rendszer értékelése 

kutató 

 

 

3. Az értékelés funkciója szerinti csoportosítás: 

 

Értékelés Diagnosztikus Formatív Szummatív 

 funkciója Csoportba sorolás esetén az 

előzetes készségek és tudás 

felmérése, a tanulók jellemzői 

alapján a tanítási mód 

kiválasztása. 

Visszacsatolás a 

tanulóhoz és a 

tanárhoz, a hibák 

azonosítása a 

megoldási módok 

kialakítása céljából. 

A tanulók 

minősítése 

 időpontja Csoportba sorolás esetén a 

szakasz elején, tanulási 

problémáknál a probléma 

felmerülésekor. 

Az oktatás 

során/időtartamában. 

A szakasz 

végén. 

 tárgya Kognitív, affektív és pszicho 

motoros területek, fizikális, 

pszichológiai és környezeti 

tényezők. 

Kognitív területek Általában 

kognitív, a 

tantárgytól 

függően pszicho 

motoros vagy 

affektív 

területek. 

A témazáró dolgozat, év végi és félévi felmérés eredménye súlyozottan számít a félévi és év 

végi osztályzatba. 

 

Az értékelés jellege: 

 kvalitatív (szöveggel), 

 megítélés, 
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 kvantitatív (számmal, százalékkal). 

 

 

4. Az iskolai nevelő - oktató munka értékelésének tartalmi szabályozása 

 

 

4.1. A tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzésének és értékelésének formája 

lehet: 

 

 írásbeli, 

 vagy szóbeli számonkérés. 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez -  emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a 

tanulói teljesítmény hogyan változott / fejlődött-e vagy hanyatlott az előző értékeléshez képest. 

 

 A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon, félévkor és a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről 

átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek tudásukról, feladatlap, tudáspróba 

formájában. 

 A következő elméleti jellegű tantárgyak tekintetében 5- 8 évfolyamon magyar nyelv és 

irodalom idegen nyelv, matematika, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, 

földrajz, ellenőrzésénél: 

o a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik, 

o az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagából, és 

követelményeiből átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 Egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – sor 

kerülhet egyéb, írásbeli számonkérésre, röpdolgozat, teszt, esszé, feladatlap, tudáspróba 

formájában, amely egyenértékű a szóbeli felelettel. 

 Az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, kell a tanulónak írásban is beszámolnia. 

 A fel nem sorolt többi tantárgy esetében is lehetőség van, az írásbeli számonkérésre. 

 Az írásbeli átfogó témazáró dolgozatról előzőleg tájékoztatjuk a tanulókat. 

 A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában is.  

 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a következők szerint 

történik: 

 

Első évfolyamon és másodikban félévkor csak szöveges értékelést alkalmazunk, a naplóban 

minden hónaphoz a megfelelő betűjelet tesszük: 
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 K kiváló (92%-100%) 

 J jól megfelelt (80%-91%) 

 M megfelelt (67%-79%) 

 F felzárkóztatásra szorul (0%-66%) 

 

 

Másodiktól negyedikig negyedéves és háromnegyed éves értékelést adunk hat-nyolc héttel a 

félév, ill. az év végi zárás előtt. Ezt az osztályfőnökök készítik el, kiemelve a tanuló tanulmányi 

munkájának pozitívumait és jelezve a szülőnek, ha a tantárgyi minimum követelményt a tanuló 

(időarányosan) nem éri el. 

Ezen értékelések elkészítését megkönnyítendő, minden témazáró dolgozat végén megjelenik a 

százalékhatárokat tartalmazó táblázat, megjelölve rajta a tanuló dolgozatának pontszáma és 

értékelése. 

 

Második évfolyam második félévétől nyolcadik évfolyam év végéig a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét minden tantárgyból érdemjeggyel minősítjük. 

 

A tanuló minden megnyilvánulását következetesen, objektíven értékeljük, módjai: 

 szóbeli szöveges értékelés, 

 írásbeli szöveges értékelés, 

 érdemjegyek. 

 

- Szóbeli értékelésnél: 

Elismerjük a tanuló tudását, javaslatot teszünk a hiányosságok pótlására. Célunk a 

személyiségfejlődést elősegíteni. 

Fogadóórák alkalmával behívjuk azon szülőket, akiknek gyermekei a megszokottól 

eltérő viselkedést vagy tanulmányi eredményben nagyfokú visszaesést mutatnak. A 

szülőket a tájékoztató füzet (ellenőrző könyv) útján értesítjük. Decemberben és 

májusban a bukásra álló tanulók szüleivel írásban közöljük, hogy gyermeke az adott 

tárgyból eddig a minimumot nem teljesítette. 

Kiemelten fontos a problémás gyermekek szüleivel való rendszeres kapcsolattartás! 
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- Írásbeli értékelések: 

Első osztályban negyedévenként értesítjük a szülőket a gyermek tanulmányi 

munkájáról és fejlődéséről. Megjelöljük, mely tárgy(ak)ból van szükség folyamatos 

gyakorlásra. 

Félévkor és év végén a kimagasló tanulmányi teljesítményt a tájékoztató füzetben 

illetve a bizonyítványban ismerjük el. 

 

 Érdemjegyek: 

A tanulók értékelésénél a hagyományos osztályozási rendet megtartjuk. A tanórai 

szóbeli és írásbeli munkát 1–5-ig terjedő érdemjeggyel értékeljük, melyről a szülőt, 

gondviselőt írásban értesítjük. 

Az érdemjegyeket a haladási és értékelési naplóba kék tintával az értékelést 

követően beírjuk, a témazáró jegyeket pirossal jelöljük. A félévi értékelés 

jegyei zöld színnel kerülnek beírásra. Más szín használata az értékelési 

naplóban nem megengedett. 

A szülők tájékoztatása tájékoztató füzeten keresztül történik. Az értékelés 

rendszeressége: tantárgyanként havonta minimum 1 érdemjegy. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

jeles (5), 

jó (4), 

közepes (3), 

elégséges (2), 

elégtelen (1). 

 

 

 A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a 

tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök havonta 

ellenőrzi.  

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 

végzik el a nevelők.  
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1.évf.-2. évf. I. félév 2 évf. II. félév -3. 

évf. 

4.évfolyam 5-8. évfolyam 

0-45 % 

felzárkóztatásra 

szorul 

0-45% 1 (elégtelen) 0-45% 1 (elégtelen) 0-40% 1 (elégtelen) 

46-66% gyenge 46-66% 2 (elégséges) 46-66% 2 (elégséges) 41-60% 2 (elégséges) 

67-79% megfelelt    67-79% 3 (közepes) 67-79% 3 (közepes) 61-75% 3 (közepes) 

80-91% jól megfelelt 80-91% 4 (jó) 80-91% 4 (jó) 76-91% 4 (jó) 

92-100% kiváló 92-100% 5 (jeles) 92-100% 5 (jeles) 92-100% 5 (jeles) 

a 0-40%-ot és a 41-

64%-ot elért 

dolgozatok is a 

felzárkóztatásra 

szorul kategóriába 

esnek. 

--------------- -------------------- ----------------- 

Témazáró dolgozatai eredménye: 96-100% között van, félévkor illetve év végén tantárgyi 

dicséretben részesülhet. 

 

 

 

 

A második évfolyam év végi értesítőjében, ill. harmadiktól nyolcadik évfolyamig a félévi 

értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek 

minősítésre: 

 második és harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, 

környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, angol nyelv. 

  a két tannyelvű osztályban: az angol nyelv, angol ének, angol technika és angol 

rajz elnevezésű tantárgyakat is érdemjeggyel értékeljük. 

 negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, angol nyelv, matematika, 

informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés.  

 a két tannyelvű osztályban: az angol nyelv, angol ének, angol technika és angol 

rajz elnevezésű tantárgyakat is érdemjeggyel értékeljük. 

 ötödik-nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom (dráma), 

történelem és állampolgári ismeretek, hon és népismeret, idegen nyelv, 

matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika és életvitel, 

testnevelés és sport.  

 a két tannyelvű osztályban: az angol nyelvet valamint az angolul tanított 

tantárgyakat is érdemjeggyel értékeljük. 

 1-8. évfolyamon a szabadon választott tantárgyak is értékelésre kerülnek, mint pl.: 

sakk logika, pénzügyi és gazdasági ismeretek. 
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A félévi és év végi osztályzat számításának kritériuma: 

 

A tantárgyi érdemjegyet nem befolyásolhatja a tanuló magaviselete. A pedagógus számtalan 

módszert alkalmazhat az értékelésben, de az általunk leírt elvekben egységesek vagyunk. Az 

egyes műveltségi területeken és tagozatokon belül törekszünk a tárgyi tudás azonos értékelésére. 

 

 

 A félévi osztályzat szeptembertől az első félév  végéig szerzett érdemjegyekből 

alakul ki.  

 Az év végi osztályzatok a szeptembertől a tanév végéig szerzett érdemjegyek 

adják. Minden érdemjegyet figyelembe veszünk, de az iskolai dolgozatok 

súlyozottan számítanak. Ezért a bizonyítványba bekerülő osztályzat megállapítása 

nem átlagszámítással és nem a matematika kerekítési szabályai szerint történik. A 

félévi és év végi osztályzás alkalmával figyelembe vesszük a tanuló fejlődési 

tendenciáját. 

 A tanuló féléves vagy egész éves kimagasló teljesítményéért az általános 

iskolában kitűnő minősítést is kaphat azokból a tantárgyakból, ha a szerzett 

érdemjegyek többsége ötös.  

 Félévkor a naplóba az ötös osztályzat mellé „d” betűt írunk, a tájékoztató füzetbe 

szaktanári dicséret kerül megfelelő záradékkal, az év végi bizonyítványba kitűnő 

bejegyzést kell írni. 

 

Értékelés az 1. évfolyamon, valamint 2. osztály félévkor: 

 

 

 Az értékelés módja, 

formája 

Az értékelés 

rögzítése 

Ki értékel? 

Év közben 

 negyedévi 

 három- 

negyedévi 

- piros, fekete pont, 

csillag, stb. 

- 

dicséret,elmarasztalás 

- szöveges értékelés 

negyed évenként 

- tanulói munkafüzet 

- tájékoztató füzet 

- az oszt. főnök 

- tanítók 

- a szaktanárok 

Félévkor 
szöveges értékelés  - tájékoztató füzet Ugyanazok 

 

Év végén 

- kiválóan teljesített 

- jól teljesített 

- megfelelt 

- felzárkóztatásra 

szorul 

- szöveges értékelőlap 

- bizonyítvány 

 

 

 

- melléklet 

 

Ugyanazok 

 

 

 

- az oszt. főnök 
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 Az angol értékelés 

módja, formája 

Az angol értékelés 

rögzítése 

Ki értékel? 

Év közben 

 

- piros, fekete pont,  

- dicséret, 

elmarasztalás 

- szöveges értékelés 

negyed évenként 

- tanulói munkafüzet 

- tájékoztató füzet 

- az oszt. főnök 

- tanítók 

- a szaktanárok 

Félévkor 
szöveges értékelés  - tájékoztató füzet Ugyanazok 

 

Év végén 

- kiválóan teljesített 

- jól teljesített 

- megfelelt 

- felzárkóztatásra 

szorul 

- szöveges értékelőlap 

- bizonyítvány 

 

 

 

- melléklet 

 

Ugyanazok 

 

 

 

- az oszt. főnök 

 

 

Értékelés a 2. évfolyam év végétől – 8. évfolyam végéig: 

 

 

 Az értékelés módja, 

formája 

Az értékelés 

rögzítése 

Ki értékel? 

Év közben 

 negyedévi 

 három-

negyedévi 

- érdemjegy (5,4,3,2,1)  

- dicséret, elmarasztalás 

- piros, fekete pont 

-havonta magatartás és 

szorgalom értékelése 

Kiegészítés: 

2.-4.oszt. (az angol 

kivételével) negyed és 

háromnegyed éves 

értékelés 6-8 héttel a zárás 

előtt 

- osztálynapló 

- tájékoztató 

- munkafüzetek 

- magatartási füzet        

- a szaktanárok 

 

 

 

- az oszt.főnök, 

a tanítók és  a 

szaktanárok 

véleménye alapján 
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 Az értékelés módja, 

formája 

Az értékelés 

rögzítése 

Ki értékel? 

 

Félévkor 

 

Napló: 

- érdemjegy (5,4,3,2,1)    

szaktárgyi dicséret (d) 

- magatartás, szorgalom  

érdemjegy 

Tájékoztató: 

minden bejegyzés betűvel 

- osztálynapló 

 - tájékoztató 

 

- az osztályozó konfe- 

rencián a szaktanárok,  

 

magatartás, 

szorgalom:  az 

oszt.főnök javaslata 

alapján a konferencia 

 

 

Év végén 

 

Napló: 

- érdemjegy (5,4,3,2,1)    

Bizonyítvány: 

 minden bejegyzés betűvel 

- osztályzat: jeles (kitűnő), 

jó, közepes, elégséges, 

elégtelen 

- szaktárgyi dicséret 

- a magatartás, szorgalom 

betű- 

vel  

- nevelőtestületi dicséret 

 

- bizonyítvány 

- osztálynapló 

- törzskönyv 

- osztályozó konferen- 

cia 

 

 

 

4.2. A magatartás értékelése 

 

 

A magatartás és szorgalom elbírálásának szempontjait a helyi normarendszer tartalmazza. 

 

4.2.1. A magatartás értékelése a következő szempontok alapján történik:  

 a tanulói házirend betartása, 

 tevékenységek során: udvarias, tisztelettudó, fegyelmezett, becsületes, beszédstílusa 

megfelelő, együttműködő, óvja társai és saját testi épségét, 

 a tanulónak a közösségi életre gyakorolt pozitív hatása: kezdeményezőkedv, 

szervezőkészség, 

 a feladatok teljesítése, segítőkészség, kötelességtudat, 

  a tanuló magaviselete: az iskolában tartózkodás ideje alatt, és minden olyan külső 

programon, amely iskolánkkal kapcsolatba hozható, és tevékenysége, mellyel az iskola 

hírnevét növeli, 

 a munkához való pozitív hozzáállása,  

 a dicséretek és az elmarasztalások száma  

 az iskola vagyonának és a magántulajdonnak a védelme,  

 példamutatás, 

 környezetünk, iskolánk tisztaságának védelme, 
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4.2.2. Értékelés: 

 Minden hónapban a nevelőtestület az osztályfőnök előterjesztése alapján alakítja ki a havi 

magatartásjegyet, 

 Mindkét félév végén az osztályozó konferencia határozza meg a tanuló minősítését. 

 

4.2.3. Érdemjegyek: 

 

Példás: 

– Társaival segítőkész, megértő, a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó 

kezdeményezéseivel, véleményével, példás viselkedésével elősegíti, társait 

ösztönzi. 

– Az iskolai feladatokból önként részt vállal, azokat teljesíti. 

– A versenyeken iskolánkat képviseli. 

– A Tanulói házirendet betartja, s ezzel társainak jó példát mutat. 

– Nevelőivel, felnőttekkel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias, segítőkész, 

megértő, együttműködő és jóindulatú. 

– Munkavégzése megbízható, pontos, lelkiismeretes. 

– Nincs igazolatlan hiányzása, nem késik. 

– Az iskolából csak kivételes esetben (betegség, iskolával kapcsolatos 

elfoglaltságok) hiányzik, mulasztott óráinak száma kevés. 

Jó: 

– Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi. 

– Iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen nincs kifogás. 

– A Tanulói házirendet igyekszik betartani. 

– Nevelőivel, felnőttekkel, társaival szemben segítőkész, megbízható, 

tisztelettudó, udvarias. 

– Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő, ezek kismértékűek. 

–  Nincs írásbeli figyelmeztetése.  

– Az iskolából csak kivételes esetekben hiányzik, mulasztott óráinak száma 

kevés, nem késik. 

 

Változó: 

– A közösségi munkában csak tanári utasításra vesz részt, a közösség alakítására 

nincs befolyása. 

– Viselkedésével szemben kifogás merül fel. 

– A Tanulói házirendet és egyéb iskolai szabályzatokat csak ismételt 

figyelmeztetésre tartja be. 

– Társaival szemben magatartása nem megfelelő.  

– Önértékelése irreális, felelősségérzete, rendszeretete nem kialakult 

–  Az írásbeli figyelmeztetések száma legalább kettő. 

– Van igazolatlan hiányzása. 

 

Rossz: 

– A közösség munkáját és fejlődését hátráltatja, hibáit nem látja be, szándékosan 

árt a közösségnek. 
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– Iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat. 

– A Tanulói házirendet sorozatos figyelmeztetések ellenére sem tartja be. 

– Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, durván beszél. 

– Fegyelmezetlen, verekedést provokál. 

– Több igazolatlan óra mulasztása van. 

– Legmagasabb fegyelmező intézkedés vele szemben: igazgatói fokozat. 

 

Megjegyzés: 1 igazolatlan óra = 3 késés 

- A késésekből adódó igazolatlan órát is beszámítjuk. 

- A tanuló késik az óráról, ha csengetés után érkezik. 

- Ha a késés időtartama meghaladja a 10 percet, a tanuló igazolatlan órát kap.  

 

4.3. A tanulói szorgalom értékelése 

 

4.3.1. Étékelési szempont: 

– A tanuló szorgalmi osztályzata a munkához való hozzáállását tükrözi. 

– Minden gyermeket önmagához viszonyítunk. Két gyermeket nem hasonlítunk 

össze. 

– A szorgalom értékelésénél a képesség és az eredmény elérése érdekében tett 

erőfeszítés arányát vesszük figyelembe. 

– Figyelembe vesszük javított és a rontott tantárgyi osztályzatok arányát. 

 

4.3.2. Érdemjegyek 

 

Példás: 

– Tanulmányi munkában kitartó, céltudatosan szervezi meg munkáját. 

– Önálló, pontos, megbízható, önművelésre is képes. 

– Többletfeladatokat vállal, munkatempója állandó, mindig készül, figyel, 

érdeklődő. 

– Kreatív, innovatív 

– Egyes tantárgyakból (eredményesen) szerepel a versenyeken. 

– Elért eredményei megfelelnek képességeinek. 

 

Jó: 

– Figyel az órákon, a házi feladatait elvégzi, az órákra képességeihez mérten 

lelkiismeretesen készül. 

– Önállóan, rendszeresen dolgozik. 

– Időnként ösztönözni kell az órai munkában való aktivitásra. 

– Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

– A  munkához való viszonya a tőle elvárható szintű. 

 

Változó: 

– Munkavégzése ingadozó, hanyag és a jó munkák váltogatják egymást. 

– Munkája nem egyenletes. Többre lenne képes, mint amit teljesít. 

– Igénytelenség jellemzi tevékenységét, kötelességtudata gyenge. 
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Hanyag: 

– Megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 

– Gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz. 

– Gyengén motivált. 

– Tanulmányi munkájában kevés sikert ér el. 

 

5. A tanulói jutalmazás és elmarasztalás 

 

a. A tanulók jutalmazásának elvei és formái  

 

Szaktanári 

dicséret 

Kiemelkedő 

tantárgyi 

teljesítményért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

A szaktanár 

Osztályfőnöki 

dicséret (szóbeli, 

írásbeli) 

Kiemelkedő 

közösségi munkáért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök a 

szaktanárok és a 

DÖK. javaslata 

alapján 

Igazgatói dicséret 

(szóbeli, írásbeli) 

Kimagasló 

tanulmányi, 

kulturális és sport 

eredményért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök és 

a szaktanár 

javaslatára az 

igazgató 

Jutalomkönyv Kimagasló 

tanulmányi, 

kulturális és sport 

eredményért; 

szorgalmáért, 

közösségi munkáért 

A tanév végén A szaktanárok 

vagy az oszt. 

főnök, a napközis 

nevelő 
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Oklevél 

Kitűnő tanulmányi 

eredményért 

A tanév végén Az oszt. főnökök 

Tanulmányi versenyen elért 

kiemelkedő teljesítményért 

A tanév 

folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

A szaktanárok 

Nevelőtestületi 

dicséret 

Példamutató magatartásért 

és/vagy kiváló tanulmányi 

eredményért 

A tanév végén Az oszt. főnök 

javaslatára a 

nevelőtestület 

Aranykönyvbe 

való bejegyzés 

Versenyeken  elért 

kimagasló  eredmény, 

tanulmányi munka, 

szorgalom 

A tanév végén A nevelőtestület 

 

 Igazgatói dicséretben részesül az a tanuló, aki a következő szempontok 

valamelyikének eleget tesz: 

– iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken történő szereplés, 

– kerületi versenyeken elért helyezések (I. – III.), 

– fővárosi versenyeken elért I. - VI. helyezés, 

– országos versenyen való szereplés, 

– szervezési feladatokért, amelyeket az iskola tanulóiért, közös 

programok megvalósításáért oldanak meg, 

 

A nevelőtestület az év végi osztályzáskor szavazással dönt az általános, nevelőtestületi 

dicséretről 

 

b. Fegyelmező intézkedések 

 

 

Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) 

Szaktanári intés (szóbeli, írásbeli) 

A tantárgyi követelmények nem teljesítése, a 

felszerelés, a házi feladat többszöri hiánya, 

az órákon előforduló fegyelmezetlenség 

miatt. 

Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, 

írásbeli) 

Osztályfőnöki intő (szóbeli, írásbeli) 

Osztályfőnöki megrovás (szóbeli, írásbeli) 

 

a házirend megszegése,  

a szaktanári intések következő fokozata  

Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) 

Igazgatói intés (szóbeli, írásbeli) 

Igazgatói megrovás (szóbeli, írásbeli) 

Az iskolai házirend gyakori megsértése, 

igazolatlan mulasztás,  

Az iskolai házirend súlyos megsértése, 

igazolatlan mulasztás, súlyos 

fegyelmezetlenség miatt. 
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6. Tanulók tanév végi jutalmazása 

 

Azok a tanulók részesülhetnek külön jutalomban elismerésben, akik a tanév során: 

 kimagasló tanulmányi eredménnyel végeznek, 

 közösségi munkájuk a tanév során példaértékű. 

 

Az elismerés, jutalom lehet: 

 könyv, 

 oklevél, 

 könyv és oklevél együttesen. 

 

A jutalom odaítélésére javaslatot tehet az osztályfőnök, szaktanár a tanév végi 

nevelőtestületi értekezleten. 

 

 

7. Iskolai mérés: 

 

A külső és belső mérések, ellenőrzések tanév elején, közben, végén rengeteg jelzést adnak 

tanár és tanuló számára: 

 tanítás és tanulás hatékonysága 

 viszonyítás más helyi, kerületi, fővárosi osztályokhoz, 

 korrekció és további gyakorlás területe világossá válik, 

 tanulók viszonyíthatják korábbi eredményeikhez teljesítményüket, 

 tantervi követelményekhez (NAT minimumhoz) viszonyított tényleges teljesítmény 

minősítése osztályzattal, 

 információk a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb fogalmak, összefüggések, 

törvények ismeretéről. 

 

Az angol nyelvi mérést az angol PP szabályozza. 

 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését, annak iskolai keretek közötti megvalósítását a nevelési 

program II. fejezet/ 5. Egészségfejlesztés a mindennapos testnevelés keretében, és a fizikai 

aktivitással kapcsolatos tanórán kívüli foglalkozásokon alpont tartalmazza. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 
 

 
A pedagógiai program módosítását az iskolai diákönkormányzat a 2013. év 03. hó 26. napján 

tartott ülésén véleményezte, és a tantestület számára egyhangú igennel elfogadásra javasolja. 

 

Budapest, 2013. 03. 26. 

       ................................................................. 

       iskolai diákönkormányzat támogató tanár 

 

 

 

A módosított pedagógiai programot a szülői munkaközösség és az iskolaszék 2013. év 03. hó 26. 

napján tartott ülésén véleményezte és a tantestület számára egyhangú igennel elfogadásra 

javasolja.  

 

Budapest, 2013. 03. 26. 

      ................................................................ 

     az iskolai szülői munkaközösség és iskolaszék elnöke 

 

 

 

A módosított pedagógiai programot és helyi tantervet a nevelőtestület 2013. év 03. hó 27. napján 

tartott ülésén egyhangú igennel elfogadja.  

 

Budapest, 2013. 03. 27. 

       ................................................................ 

          KAT elnök 

 

 

 

 

A módosított pedagógia programot és helyi tantervet 2013 év 03. hó 27. az intézményvezető 

jóváhagyja. 

 

Budapest, 2013. 03. 27. 

 

      .............................................................. 

        intézményvezető 
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1. Személyi feltételrendszer        31.o. 
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VII. A MAGYAR – -ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYBA KERÜLÉS 

FELTÉTELE          33.o. 

1. A két tanítási nyelvű osztályba való kerülés feltételei    33.o. 

2. A két tanítási nyelvű oktatásban résztvevők kiválasztásának elve és módja  34.o. 
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A  M A GY A R–A N GOL  KÉ T  T A N Í T ÁS I  N Y E L V Ű  

OKT A T Á S  S A J Á T OS S Á GA I  
 

 

A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés jelen pedagógiai programja: 

 szervesen kapcsolódik az intézmény általános tantervű képzésének programjához, 

 ebben a programban csak a nyelvi képzésre vonatkozó nevelési – oktatási célok, feladatok 

eljárások képzési követelmények kerülnek meghatározásra. 

 

 

I. HELYZETELEMZÉS 
 

 

1. A nyelvoktatás jelentősége az Európai Unióban 
 

Az Európai Unió alapelve: többnyelvű, több kultúrájú polgárok közösségének létrehozása, ahol 

a kultúrák, a szokások, valamint a nyelvek sokfélesége, a többnyelvűség és több 

„kultúrájúság” fontos előnyt jelent. A kilencvenes évektől jelennek meg a nyelvgazdagítási 

célú magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolai programok Európa-szerte, és hazánkban 

is.  

Az Európai Unió nyelvi célkitűzései: 

 Minden európai polgár legyen jártas saját anyanyelvén kívül két másik európai 

nyelvben is. 

 Az esélyegyenlőség biztosítása jegyében mind több gyermek számára biztosítani kell a 

magas szintű nyelvi képzést. 

 Az angol nyelv egyre szélesebb körű elterjedésével – amely már világjelenség – 

magyarázható az angol oktatás előtérbe kerülése. 

 A nyelvoktatásnak a lehető legkorábbi szakaszban célszerű kezdődnie, és folytatódnia 

kell az iskolai évek alatt végig, a felsőoktatás során, majd felnőtt korban is. Egy nyelv 

korai intenzív tanulása hamarabb és megalapozottabban ad lehetőséget egy másik (vagy 

több) idegen nyelv későbbi elsajátítására a további iskolafokokon. 

 A nyelvtanárok rendkívül fontos szerepet játszanak a soknyelvű Európa 

felépítésének folyamatában. Különösen fontos a kicsikkel foglalkozó pedagógusok 

módszertani képzettsége. Az ezzel nem rendelkező tanároknak speciális felkészítést 

kell kapniuk arra vonatkozóan is, hogyan lehet kisgyerekeknek nyelvet tanítani. 

 

 

A hatékony idegennyelv-tudás közoktatási keretek közötti megszerzésének specifikus módja a 

két tanítási nyelvű oktatás. Ez alatt azt az oktatási formát értjük, amelynek során különböző 

tantárgyi tartalmak két nyelven, idegen nyelven (célnyelven), és magyarul jutnak el a tanulókhoz. 

„Kéttannyelvűség: ha a gyermek a felmenő rendszerben folyamatosan, vagy az iskoláztatás egy-

egy pontján vizsgálva egyidejűleg tanulmányait két különböző nyelven folytatja” Tannyelv: „ha 

a célnyelv használata nemcsak az önmegvalósítást szolgálja, hanem egy bizonyos ismeretkörre 

irányul”   

 

A profilváltást nyelvpedagógiai és társadalmi és oktatáspolitikai okok egyaránt alátámasztják. 

  

a.) Nyelvpedagógiai okok:  

A két tanítási nyelvű oktatás biztosítja a legmegfelelőbb intézményes kereteket a nyelvelsajátítás 

számára az általános iskolai korosztály számára. Ennek oka az, hogy nem elkülönült nyelvi 

formákat, hanem nyelvi tartalmakat közvetít tantárgyi kontextusban. A kéttannyelvű oktatásban 
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az idegen nyelv a cselekvési, megismerési, gondolkodási folyamat része. Ennek során nyelvi és 

világképbeli attitűdváltás zajlik le. Az idegen nyelven való gondolkodás fokozottan 

képességfejlesztő. Önbizalmat, motiváltságot, önállóságot ad. Ily módon befolyásolja 

valamennyi tantárgy tanítási céljait, módszereit is. A kizárólag egynyelvű oktatással 

osszehasonlítva fokozottan képesség-és személyiségfejlesztő tevékenységrendszer. Mindezekből 

következik, hogy a kéttannyelvűség nem módszer, hanem önálló iskolatípus. 

 

 

b.) Társadalmi okok: 

A szakmai-pedagógiai érveken túl, a társadalom részéről történő sürgető igény is befolyásolt 

döntésünkben. Látjuk, hogy a szülők egy része már nem elégszik meg az emelt szintű 

nyelvoktatással, ennél hatékonyabb, intenzívebb oktatási formában óhajtja a gyermekét idegen 

nyelvre oktatni. Úgy éreztük, feltétlenül reagálnunk kell erre a társadalmi kihívásra, és 

biztosítanunk kell az intenzív nyelvtanulás lehetőségét a mi iskolánk tanulói számára is. Mivel az 

Európai Unióba való csatlakozásunkkal a nyelvoktatás iránti igény egyenletesen emelkedik, 

társadalmilag is hasznos lépésnek tűnik a profilváltás.  

 

A mai tudás alapú társadalomban nem a nyelvről való tudás megszerzése, hanem a tudás 

megfelelő felhasználása, azaz az alkalmazni képes nyelvtudás megszerzése a cél. A munkaerő-

piaci környezet elvárja, hogy a munkavállalók az eléjük tárt problémák, feladatok 

megoldásához egyéb készségekkel is rendelkezzenek, így lett egyre fontosabb az 

idegennyelvtudás, az informatikai eszközök vagy szociális helyzetek kezelésének készsége. 

 

 

c.) Oktatáspolitikai érvek 

A legutóbbi 15-20 évben egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az idegen nyelvek tudása 

megkülönböztetett szerepet játszik az iskolarendszerben elsajátítható tudásfajták között. A mai 

magyar társadalomban éles határ húzódik a privilegizált és a mindenki számára hozzáférhető 

tudás között, és ez a határvonal a kommunikációképes nyelvtudásnál húzható meg. A szakadék 

olyan jelentőségű, mint száz évvel korábban az írni-olvasni tudás, vagy nem tudás esetében. 

Ezért kívánatos lenne, hogy a hozzáférhetőséget intézményes keretek között, az oktatási rendszer 

biztosítsa. A hatékony idegennyelv-tudás ma Magyarországon igen értékes, de ritka 

tudásfajta, és feltételezhető, hogy egyéb társadalmi különbségekkel is együtt jár, valamint, 

hogy újabb társadalmi különbségek forrása lehet, amennyiben nem történnek intézményes 

lépések e tudás megszerzésének megkönnyítésére. 

 

 

2. Hazai elvárások és igények a nyelvoktatás területén 
 

A mai tudás alapú társadalomban nem a tudás – a nyelvről való tudás – megszerzése, hanem 

annak a tudás megfelelő felhasználása, a cél azaz az alkalmazni képes nyelvtudás megszerzése 

a cél... 

 

A munkaerő- piaci környezet elvárja, hogy a munkavállalók az eléjük tárt problémák, 

feladatok megoldásához egyéb készségekkel is rendelkezzenek. 

 

Húsz évvel az első két tanítási nyelvű iskolák megnyitása után és tíz évvel az első irányelv 

kiadását követően a felmérések igazolják, hogy a két tanítási nyelvű oktatás biztosítja a 

legmegfelelőbben intézményes formában az általános iskolai korosztály számára az idegen nyelv 

elsajátítását. Ennek oka az, hogy nem elkülönült nyelvi formákat, hanem nyelvi tartalmakat 

közvetít tantárgyi kontextusban. 
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3. Motivációnk a magyar-angol két tanítási nyelvű program elindításában 
 

 

3.1. Az iskolánkban folyó angol nyelvoktatás jelenlegi helyzete 

 

A Lemhényi Dezső Általános Iskola mindig szem előtt tartotta a társadalmi igényekhez, 

elvárásokhoz való alkalmazkodást. Intézményünkben több mint húsz éve folyik az angol nyelv 

oktatása. 

 

Általános tantervű osztályban: 

 1-3. évfolyamon választható órakeretben oktatjuk az angol nyelvet. (a szülői igények 

felmérése után került bevezetésre). A gyerekek a szabadidős tevékenységük idején 

szakköri órában szívesen választják az angol nyelvű foglalkozásokat. 

 4-8. évfolyamig heti 3 órában a - NAT elvárásainak megfelelően folyik az idegen nyelv 

oktatása – angol nyelven. 

 

Magyar-angol két tanítási nyelvű képzésben: 

 2009/2010-es tanévtől – 1. évfolyamtól – felmenőrendszerben - működik a magyar-

angol két tanítási nyelvű képzés. 
A megnövekedett tanulói érdeklődés és szülői igény motivált bennünket arra, hogy az 

angol nyelvet magasabb óraszámban és új keretek között oktassuk tanulóink számára. A 

nemzetközi és hazai két tanítási nyelvű programokat megismerve, eredményeiket látva 

döntöttünk a program bevezetése mellett. 

 

 

3.2. Mit jelent ez a képzés az iskolánk és kerületünk számára? 

 

A nemzetközi és hazai két tannyelvű programokat megismerve, eredményeiket látva döntöttünk 

a program bevezetése mellett. 

 Mivel az Európai Unióba való csatlakozásunkkal a nyelvoktatás iránti igény 

továbbra is emelkedni fog, társadalmilag is hasznos lépésnek tűnik az új program 

bevezetése. 

 A szakmai-pedagógiai érveken túl a szülői igények felmérésén alapulva szavaztunk a 

változás mellett. 

 A szülők véleménye szerint is a hatékony, színvonalas nyelvoktatás elsődleges igény, 

amelyre a két tannyelvű oktatás a keretei között látszik legalkalmasabbnak.. 

 

Ennek a képzési formának a lehetősége/bevezetése nemcsak a Lemhényi Dezső Általános 

Iskolának, hanem a kerületünk oktatásának színesítését is jelenti.  

A XVI. kerületi iskolák oktatási kínálatában ez a képzési forma nem szerepel – ezáltal 

csökkenthető a tanulók távozása a szomszédos kerületekbe vagy a főváros más iskoláiba. 

 

 

3.3 Milyen előnyökkel jár a két tanítási nyelvű képzés bevezetés a tanulók számára? 

 

Miben más ez a program? 

 A nyelvtanulást már kisgyermekkorban kezdheti - ezért az anyanyelvi 

fejlődés fázisait járja végig. 

 Kialakul a spontán beszédbátorsága – spontán beszéde. 

 A nyelvtan és az olvasás-írás tanítását megelőzi a beszéd, illetve a 

beszédértés tanítása. 
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 Idegen nyelvű-anyanyelvi tanár is foglalkozik a tanulókkal Ennek 

következtében megváltozik az idegen nyelvhez, illetve az azt beszélőkhöz az 

attitűdje. 

 Bizonyos tantárgyakat idegen nyelven tanul, melynek során heti 9-10 órában 

találkozik az új nyelvvel, ezáltal szókincse sokkal nagyobb lesz az átlag 

nyelvtanulónál, s a nyelvvel való intenzív találkozásnak köszönhetően a 

kiejtése, nyelvi viselkedése autentikusabbá, a nyelvi struktúrák és kifejezések 

ismerete megbízhatóbbá válik. 

 Szabadidős programok szervezése során találkozhat angol anyanyelvűekkel 

az iskolán belül is – angol napok, versenyek két tannyelvű iskolák között, 

Halloween stb. 

 E-mailen, táborokban és cserekapcsolatokon keresztül személyes élménnyé 

teheti nyelvismeretét. (Csere út – tanév alatt; nyári tábor – helyi/külföldi; 

testvériskolai kapcsolatok – angol nyelvterületen stb.) 

 Comenius pályázatokon való részvétel során külföldi tanulókkal találkozhat. 

 Egyéb pályázatokon, versenyeken összemérheti tudását más iskolák 

tanulóival. 

 

 

3.4. Mit jelent ez a képzés a szülő számára? 

 

 Az intézmény keretei között a szorgalmi időben folyó két tanítási nyelvű képzés 

ingyenes. 

 Az angol nyelven tanított tantárgyak tankönyvei nem ingyenesek. 

 A szülő által anyagilag támogatott programok: 

 Az intézmény keretei között a szorgalmi időben folyó két tanítási nyelvű képzés 

ingyenes. 

 Az angol nyelven tanított tantárgyak tankönyvei nem ingyenesek. 

 A szülő által anyagilag támogatott programok – minden esetben az iskola és szülő 

között egy kölcsönös megállapodásnak kell lennie, amelyről írásos feljegyzés készül: 

- Az iskola megszervezi 1-2. évfolyamon tanulók számára az iskolában a nyári 

táborozási lehetőséget, ahol angol anyanyelvű asszisztensekkel, nyelvszakos tanár 

vezetésével biztosítja a nyelvgyakorlást. 

- A 3-4. évfolyamon tanulók számára a velencei testvériskolával közösen szervez 

angol nyelvi tábort Velencén. 

- Az angol nyelvi tábor művészeti programmal is kiegészülhet, ezzel támogatjuk a 

multikulturális nevelés megvalósulását. 

- A szorgalmi/szüneti idő alatt, amennyiben a szülő igényli és anyagilag fedezi 

gyermeke angol nyelvterületre történő utazását, akkor az iskola megszervezi a 

programot. 

- E-mailen, táborokban és cserekapcsolatokon keresztül tanulóink személyes 

élménnyé tehetik nyelvismeretüket. (Csere út – tanév alatt; nyári tábor – 

helyi/külföldi; testvériskolai kapcsolatok – angol nyelvterületen stb.) 

 

Az iskolában megszervezésre kerülő táborok időpontjáról írásos értesítést küldünk a 

Budapest Főváros XVI. ker Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalába, mint az épület 

fenntartója és üzemeltetője részére. 
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II. TÖRVÉNYI FELTÉTELEK ÉS AZ IRÁNYADÓ 

RENDELKEZÉSEK 
 

 

Irányelv: Az emberi erőforrások minisztere 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelete a két tanítási 

nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 

 

 

 

 Törvény 
Törvényen 

belül 
Mit szabályoz Hatálybalépés 

1. 110/2012. (VI.4) 

korm. rendelet a 

Nat bevezetéséről… 

8.§ tanuló napi, heti óraszáma 2013 szept. 1. 5. 

9. évfolyam 

felmenő 

rendszerben 

2. 2011.évi CXC 

törvény a 

köznevelésről 

94.§ (c) Irányelvek kiadását  

97.§ 13. 2014/15 tanév végéig 

teljesíteni kell az 

irányelvekben 

megfogalmazott 

feltételeket 

2013 szept. 1. 5. 

9. évfolyam 

felmenő 

rendszerben 

98.§ (11) 

(12) 

anyanyelvi lektor 

szabályozása 

2012. szeptember 

3. melléklet foglalkoztatás szabályai 2012. szeptember 

3.  20/2012 EMMI 

rendelet 

14.§ (3) *szabadon választható 

tanítási órák kötelezővé 

tehetőek 

2013 szept. 1. 5. 

9. évfolyam 

felmenő 

rendszerben 

135-136. § Kéttannyelvű oktatás 

feltételei 

2013 szept. 1. 5. 

9. évfolyam 

felmenő 

rendszerben 

4. 4/2013. EMMI 

rendelet 

teljes 

törvény 

Irányelvek 

Nyelvi és civilizációs 

kerettanterv 

2013 szept. 1. 5. 

9. évfolyam 

felmenő 

rendszerben 
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III. MINŐSÉGPOLITIKÁNK 
 

 

Minőségpolitikánkban alapvetően a helyi Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) az 

irányadó. 

 

Intézményvezetésünk és nevelőtestületünk elkötelezett iskolánk minőségirányítási programjának 

megvalósításában. 

Mindezeket felkészült, szakmailag megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész 

munkatársakkal és a velük együttműködő szülői közösséggel valósítjuk meg. 

 

 

 

1. Küldetésünk 
 

 Az iskolánk küldetése, hogy tanulók számára olyan humánus környezetet 

biztosítson, ahol a gyerek tiszteletet és odafigyelést kap. 

 Hozzásegítse tanulóit ahhoz, hogy tudják kibontakoztatni tehetségüket, 

leküzdhessék hátrányaikat, gátlásaikat és fel tudjanak készülni az élethosszig tartó 

tanulásra. 

 Segítsük tanulóinkat abban, hogy problémáik megoldására mindig találjanak 

valakit, akihez bizalommal fordulhatnak. Így megvan rá az esélyük, hogy a boldog 

felnőtt váljanak, s mindig büszkék lesznek arra, hogy iskolánk tanulói voltak. 

 

 

 

2. Jövőképünk 
 

Intézményünk olyan két tanítási nyelvű általános iskolaként kíván továbbra is működni, 

ahol a gyermekek számára magas óraszámban tudja biztosítani az angol nyelvtanuláshoz a 

feltételeket. 

 

A speciális két tanítási nyelvű képzésünkre vonatkozó minőségpolitikánk 

 

Arra törekszünk, hogy: 

1. EU-konform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk 

tanulóinknak, 

2. speciális, két tannyelvű programunkkal a tanulók nyelvvizsga A2-B1 szintű 

tudását lehetővé tegyük a nyolcadik osztály elvégzésekor, 

3. büszkék lehessünk helyünkre az iskolák között, 

4. az iskolai élet szereplői elégedetten végezzék munkájukat, 

5. a szülők és a fenntartó is elégedett legyen elért eredményeinkkel. 

 

Szakmai munkánkban irányadó 

 az érvényben lévő vonatkozó törvények, 

 az ÖMIP – IMIP koherenciájából adódó iskolánkra vonatkozó része, 

 a Helyi Pedagógiai Programunk és Helyi Tantervünk. 
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IV. NEVELÉSI PROGRAM 
 

A két tanítási nyelvű program alapelvei, céljai, feladatai és eszközei 
 

 

1. A program alapelve 
 

A célnyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a 

tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A 

kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, a 

világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is nélkülözhetetlen motivációval.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan 

fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók 

állnak, akik az célnyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok 

megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A 

tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a 

projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a motivációt. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan 

tanítjuk.  

 

A két tanítási nyelvű általános iskolában a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás 

egyszerre kezdődik, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a nyelvtanulás 

iránti pozitív attitűd, így az első és a további idegen nyelvek tanulása is sikeres legyen. Ehhez 

szükséges a folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, melynek nyomán kialakul a 

tanulók önbizalma és beszédbátorsága. Ebben az oktatási formában kiváló lehetőség nyílik a 

nyelvi tehetség korai felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.  
 

A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás jellemzője a kommunikációs helyzeteken 

alapuló, játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi 

szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi 

tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen 

kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlődés 

mintájára sajátítják el. Az célnyelvvel való ismerkedés középpontjában a kezdeti szakaszban a 

hallott szöveg értése, és a szóbeli interakció fejlesztése áll. Ennek következtében kialakul és 

folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és 

beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és 

fejlődéséhez.  

 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi 

lektor is részt vesz, aki kiemelkedő szerepet játszik a tanulók mindennapi 

szóhasználatának, kommunikációs készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak 

kialakításában és fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs helyzetek 

kialakulását, a tanulók hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik 

csak a célnyelvet beszélik. Az anyanyelvi lektor feladata elsősorban a kommunikációs 

készségek fejlesztése, de meghatározó szerepe van a kultúraközvetítés, az interkulturális 

kompetencia fejlesztésében is. 

 

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, 

az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd 
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kialakítása, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot is.  

 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (Nat) hangsúlyozza a tantárgyközi 

integráció szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a tanulók több közismereti 

tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket. Korán megkezdődik a 

célnyelv használata információszerzésre és átadásra, és nyilvánvalóvá válik a nyelvórán kívüli 

nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók az célnyelv elsajátítása során építsenek 

meglévő ismereteikre és személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a 

tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos területen alkalmazható.  

 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

stratégiáknak. Ezek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat 

önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a Nat-ban és az Irányelvekben azok 

a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az 

érettségi követelményrendszerben mérceként használt a KER határoz meg. A két tanítási nyelvű 

iskoláknál a KER szerinti legalacsonyabb követelményszint a 4. évfolyam végén jelenik meg 

először. Ennek sikeres teljesítése érdekében a kerettanterv meghatározza a 2. évfolyam végére 

elérendő készségeket is a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció területén. A két tanítási 

nyelvű általános iskola kerettantervi fejlesztési céljai és a hozzárendelt tartalmak első 

osztálytól kezdődően, mindvégig heti ötórás nyelvtanítással érhetőek el. A nyelvi 

kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

 

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

nyelven (célnyelven) folyik. Célnyelv bármelyik idegen nyelv lehet. A célnyelven tanított 

tantárgyak megválasztása az iskola jogköre. Kívánatos azonban, hogy elsősorban azokat a 

tantárgyakat válasszák, amelyek legjobban megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak. 

 

 

2. A program célja 
 

A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra 

megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás 

képességének fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő 

célok megvalósítását szolgálja:  

 az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és 

kiegyensúlyozott fejlesztése,  

 a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása,  

 a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése,  

 a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása,  

 a két tanítási nyelvű oktatás befejezését követően a tanulók legyenek képesek arra, hogy 

tanulmányaikat akár magyarul, akár a célnyelven folytassák, továbbá hivatásukat mind a 

két nyelven magas szintű nyelvtudással műveljék.  

 

A magyarországi két tanítási nyelvű oktatás vállalja a célnyelvi műveltség, a kulturális 

tudatosság intenzív fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a célnyelv 

országaival, értsék és empátiával fogadják azok kultúráját. A két tanítási nyelvű oktatás során az 

iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok civilizációjának oktatása  

 önálló tantárgy keretében,  

 több műveltségi területre lebontva, vagy  

 a célnyelv oktatásába integráltan  
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kerüljön megszervezésre. 

A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók elsajátítsák a 

célnyelvi országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, 

történelmével, tudománytörténetével, tudományos, technikai vívmányaival és művészetével 

kapcsolatos átfogó ismereteket, valamint a mindennapi élet kultúráját. 

A célnyelvi tanulmányok, valamint a célnyelven tanulás természetesen felveti a többkultúrájúság 

kérdését is. Az angol nyelv tanulásával a program résztvevői az angol nyelvű kultúra (illetve 

kultúrák) részesei is lesznek. Ez gazdagítja személyiségüket. Ugyanakkor születésük és 

környezetük okán alapvetően a magyar kultúrkörbe tartoznak. A kétfajta kultúra nem gyengíti, 

hanem, ellenkezőleg, erősíti egymás hatását. 

 

Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni az alábbiakat: 

 A program kétnyelvű, tehát az angol mellett az anyanyelv tanulása, fejlesztése és magas 

szintű művelése ugyanolyan fontos feladat. 

 Világossá kell tennünk, hogy az idegen nyelv nem szorítja ki az anyanyelvet, nem annak 

ellenében, hanem az anyanyelvvel teljes összhangban hoz létre kiegyensúlyozott 

személyiséget. 

 

A korai, 6-7 éves korban megkezdett nyelvtanulás a későbbiekben behozhatatlan előnyt 

jelenthet. 

 Az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaiból fakad, hogy az idegen nyelvet ebben 

az életkorban nem „tanulják” a gyerekek, hanem „elsajátítják”. 

 Az idegen nyelv hangkészletét – fiziológiai okok miatt – ebben a korban a legkönnyebb 

befogadniuk és magukévá tenniük. 

 A két tanítási nyelvű oktatási rendszerben igen jó lehetőség adódik a fentiek 

megvalósítására, mivel tantárgyi tartalmakat tanulnak a célnyelven így több forrásból, 

valós élethelyzetekből szívják magukba a nyelvet. 

 A gyerekek nyelvi tartalomra irányuló természetes kíváncsiságát és nyitottságát 

kihasználva még változatosabb módon tágítható látókörük, alakíthatóak kommunikációs 

és szociális készségeik, hozzáállásuk.  

 A nyelvi fejlődésen és az ismeretanyag bővítésén túl így több lehetőség nyílik készségek, 

képességek, ezáltal a gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére. 

 

A két tanítási nyelvű programban alkalmazkodunk a gyerekek életkori sajátosságaihoz. 

 Így az angolul tanított tárgyak főleg a készségtárgyak közül kerülnek ki. 

 Fontosak az idegen nyelvhez szoktatásban az említett tantárgyak motorikus és 

emocionális elemei, a tárgyakkal való manipulálás, a rajz, az ének, a dramatikus elemek 

stb. 

 

Célunk továbbá, hogy: 

 az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük; 

 a tanulókat megtanítsuk az idegen nyelvű információk feldolgozására, a megfelelő 

tanulási stratégiákra, ezáltal alkalmassá váljanak arra, hogy tehetségüket kibontakoztatva 

tanulmányaikat középiskolában akár magyarul, akár angolul folytathassák; 

 az angol nyelvterülethez kapcsolódó kultúrák – elsősorban az Egyesült Királyság – 

megismertetése például évenként szervezett önköltséges nyelvi táborokkal, lehetőség 

szerint anyanyelvi környezetben. 

 Fontosnak tartjuk a türelemre, nyitottságra való nevelést, hogy tanulóink megértsék a 

nemzetközi kapcsolatok és az együttműködés fontosságát. 
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3. Feladataink a célkitűzések tükrében 
 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 

A két tannyelvű oktatáshoz az alábbi ajánlások készültek: 

 

Feladatunk, hogy a két tanítási program segítségével tanulóink képesek legyenek az idegen nyelv 

használatára, az idegen nyelven való gondolkodásra, értsék meg az idegennyelv-tudás állandó 

gondozásának szükségességét: 

 az idegen nyelvek létének tudatosítása, pozitív viszonyulás kialakítása a nyelvekhez; 

 az angol, mint idegen nyelv tanulása iránti érdeklődés felkeltése, motiválás; 

 gazdag angol nyelvi környezet, a gyakorlás változatos módjainak biztosítása; 

 angol anyanyelvű tanár jelenléte, hogy a tanulókkal való napi kapcsolata során 

anyanyelvi beszélő modellt biztosítson, valamint személyén keresztül a nyelvre való 

érzelmi ráhangolódást segítése; 

 a nem formális keretek közti nyelvelsajátítás biztosítása; 

 változatos feladatok és tevékenységek, sok-sok szemléltetés révén a tartalmi elemek 

minél sikeresebb eljuttatása, és sikerélmény biztosítása; 

 „életközeli” helyzetek, tevékenységek segítségével a tanulók aktív részvételének 

elősegítése; 

 a holisztikus személyiségfejlesztés érdekében a nyelvtanulásnak az általános tanulás alá 

rendelése („a gyereket tanítjuk, és nem a nyelvet”); 

 a gondolkodási készségeknek a nyelvi alapkészségek közé emelése: a memória-alapú 

nyelvtanulás helyett/mellett problémamegoldó, háttér-információt is felhasználni tudó 

nyelvtanulás segítése; 

 az önálló, autonóm tanulási formák, nyelvtanulási és nyelven tanulási stratégiák 

elsajátíttatása és gyakorlása; 

 az idegen nyelvi tanulmányokhoz szükséges segédeszközök biztosítása és azok megfelelő 

használatának elsajátíttatása; 

 a célnyelvi kultúrák megismerése, azok értékeihez való pozitív viszonyulás kialakítása; 

 nyitott, más népek és kultúrák iránt toleráns személyiségjegyek kialakítása; 

 multikulturális nevelés előtérbe kerülése 

 
Célunk, hogy a fenti ajánlások figyelembe vételével a két tanítási nyelvű oktatás követelményeit a 

következő képpen a KT/2012 8/11. § rendelkezése szerint alakítsuk: 

 

A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók iskolánként legalább hatvan 

százalékának el kell érnie a célnyelvből az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében 

eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatala által összeállított, jogszabályban meghatározott 

idegen nyelvi tudást mérő vizsgálatán  

 negyedik évfolyamon a KER szerinti A1,  

 ötödik évfolyamon a KER szerinti A2,  

 nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1  
szintet. 

 

 2. évfolyam  4. évfolyam  6. évfolyam  8. évfolyam  

Két tanítási 

nyelvű képzés 

KER-szintben 

nem megadható  

A1  A2  B1  

Normál tantervű 

képzés 

-  KER-szintben 

nem megadható  

A1  A2  
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4. A célok eléréséhez alkalmazott eszközeink az angol nyelv és a komplex 

művészeti nevelés koherenciájában 
 

A multikulturális nevelés feladatkörébe nem csak a nyelvek oktatása és a kultúrák 

megmutatása, ápolása tartozik, hanem az érdeklődés felébresztése minél szélesebb körben. Ezt 

pedig olyan erős motivációvá kell fejleszteni, ami arra készteti a tanulót, hogy megismerje az 

angol nyelvi területeket, és szerezzen tapasztalatokat. 

 

Napjainkban a multikulturalitás nem akadály a népek közti közeledésben, hanem lehetőség az új 

megismerésére, befogadására, elsajátítására. Lehetőség a tanulásra, a fejlődésre, újszerű 

kapcsolatok kialakítására.  

 

 

A képzési rendszerünk az alábbi tantárgyakon keresztül támogatja a fent 

megfogalmazottakat: 

 

 civilizáció: az iskolákban a idegen nyelv tanításával, illetve több kultúra 

megismertetésével a gyerekek nem távolodnak el saját kultúrájuktól, éppen 

ellenkezőleg reagálnak a diákok az idegen kultúrákra. Nyitottsággal fordulnak feléjük, 

és állandóan hasonlóságokat, különbségeket keresnek saját és mások kultúrájában, 

nyelvében. 

 ének-zene: azok a gyerekek, akik a zene világát megszerették, énekelnek, énekkari 

foglakozáson vesznek részt, hangszeren játszanak nagyobb az igényük arra, hogy egy 

másik ország nyelvét, kultúráját, szokásait megismerjék, így annak művészetét, 

költészetét vagy zenéjét hatékonyabban magukba szívhassák, elsajátíthassák. A 

tapasztalat megmutatta, hogy azok a gyermekek, akik rendszeresen részesülnek zenei 

nevelésben, amelynek éneklés az alapja, minden más tárgyban is ügyesebbek, jobban 

haladnak, mint társaik, akiknek csak a heti egy énekórájuk van.  

 rajz/művészetismeret/média, technika: a tanulókat formáló iskolai nevelésben kiemelt 

szerepe van a művészeteket oktató tanároknak is, valamint a hagyományok ápolását 

felvállaló kollégáknak, hiszen olyan értékek közvetítése történik meg, amely a gyerekeket 

elkísérhetik egész életükön át. Fontos, hogy munkájukban megjelenjen a minőségi 

nevelés-oktatás iránti igény. 
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V. A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS 

TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ESZKÖZEI ISKOLÁNKBAN 
 

 

1. Képzési szakaszok 

 
1–2. évfolyam 

 

A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a célnyelvvel, megalapozva a 

későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az 

idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos 

cél továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók 

számára.  

 

Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás 

utáni szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A 

nyelvtanulás a tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a beszélt 

nyelven keresztül valósul meg, - játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek 

feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok, 

kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban, 

megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik, így 

azok megértése és felidézése is könnyebbé válik.  

 

A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a 

szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott 

szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét. Az 

élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket kellő 

ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás utáni 

nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a beszédtempó 

célnyelvnek megfelelő fejlesztését.  

 

Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális 

elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek eljátszásának. 

A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben könnyen 

előhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki kreativitást, 

lehetőséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális kifejezőeszközökkel is. Ebben 

az életkorban az is fontos, hogy a tanulók minden érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi 

tevékenységekben, kapjanak vizuális megerősítést, és kézbe vehető tárgyakat is 

használjanak a nyelvtanulás során.  

 

A célnyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor 

anyanyelvükön már készségszinten írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz 

végén, játékos formában már ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid, 

nyomtatott formában megjelenő mondatokkal.  

 

A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és célnyelvi 

kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra 

lehetőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és 

eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az 

infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a megértésben, 

és motiváló hatással bír.  
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A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület tartalmaival, 

mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Leggyakrabban a 

készségtárgyak, természetismeret tantárgyak tartalmai kerülnek be a tanórai munkába. Fejleszti a 

tanulói kreativitást, ha lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított szókincs célnyelvi 

órán való alkalmazására.  

 

A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a 

nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére 

(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra. 
 

A fejlesztés 

várt 

eredményei 

a ciklus 

végén 

 A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a 

célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű utasításokat.  

 Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud használni.  

 Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.  

 A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, 

tevékenységgel reagál azokra.  

 Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban.  

 Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid szövegek 

jelentését.  

 El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó, video, stb.) 

hallott egyszerű szöveghez tartozó feladatokat.  

 Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.  

 

3–4. évfolyam  

 

A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már két év hallás utáni nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek, felismerik, megértik a rövid szavak, egyszerű mondatok írott alakját. 

Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, követik a rövid, egyszerű utasításokat. Már ismernek 

hangzó szövegeket, megtették az első lépéseket az célnyelvi interakció területén, a pozitív tanári 

visszajelzések kialakították az egészséges nyelvhasználói önbizalmat. A 3–4. évfolyam egyik 

legfontosabb célja, hogy fenntartsa a tanulók nyelvtanulás iránti pozitív attitűdjét, hogy 

továbbra is örömüket leljék a nyelvhasználatban.  

 

A korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a kommunikációs készség fejlesztése, 

amelyben most már nagyobb szerepet játszik az összefüggő beszéd. Ezekhez a fejlesztési 

célokhoz társul az értő olvasás, illetve a célnyelvi írás bevezetése, fejlesztése. Az előző 

szakasz végén a tanulók már nyomtatott formában is megismerkedtek egyszerű szavakkal, rövid 

mondatokkal. Ezek leírása, nyomtatott szövegben való biztos felismerése, kiolvasása ennek a 

szakasznak a feladata. A készségek fejlesztése komplex módon, valós kommunikációs 

helyzeteken alapul. A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi 

szintjüknek megfelelő, változatos feladatokat kapjanak, az ismeretek rögzítése tevékenykedtetés 

útján történjen. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de a 

tantárgyi tartalmak gazdagodásának megfelelően bővülnek is.  

 

Ebben az időszakban jelentősen növekszik a tanulók szókincse, elkezd kialakulni tantárgy-

specifikus szakszókincsük is a célnyelven tanult tantárgyak révén. A célnyelven tanult tantárgyak 

keretében megtanult szavak, kifejezések többségének használatára a célnyelvi órákon is van mód, 

ami kiváló lehetőséget teremt a kreativitás kibontakoztatására és az önálló nyelvhasználat 

fejlesztésére. A tantárgyi integráció kihasználásával a szókincsfejlesztés hatékonyabbá 

válik, több lehetőség adódik a szövegértő olvasás fejlesztésére is.  
 

Az anyanyelvi lektor bevonásával megkezdődik az egyszerűsített szövegezésű, esetenként 

anyanyelven már ismert mesék, történetek feldolgozása. Ez a szövegértési feladatok 
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megoldásán túl dramatizálásra, mesemondásra, mesék, történetek rajzos megjelenítésére is 

lehetőséget ad, teret enged a változatos munkaformáknak. Így az anyanyelvi kommunikációval 

kölcsönhatásban fejlődik a célnyelvi kommunikáció, hiszen ebben az életkorban ugyanazokat a 

játékos kommunikációs tevékenységeket végzik mind az anyanyelvi, mind a célnyelvi órákon. 

Az egyszerűsített formában leírt, feldolgozott alkotások révén kialakulhat a tanulók érdeklődése 

a célnyelvi kultúra irodalmi és művészeti alkotásai iránt.  

 

A tanulók a célnyelv sajátos mondatszerkezeteivel kontextusba ágyazva ismerkednek meg, így 

épülnek be a nyelvhasználatukba. Már sor kerül az egyszerű szabályszerűségek 

tudatosítására, de mindig csak akkor, ha azok a nyelvtanulás során már többször 

előfordultak, ismertté váltak a tanulók számára. Fontos, hogy a szabályszerűségeket a 

tanulók fedezzék fel, és a pedagógus segítségével ők vonják le a következtetéseket.  
 

Az előző szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az 

egyéni nyelvtanulási stratégiák kialakítása.  

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei 

a ciklus 

végén 

 A1 szintű nyelvtudás.  

 A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket.  

 Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál.  

 Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  

 Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát.  

 Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló 

írott szövegeket alkot.  

 

 

5-6. évfolyam  

 

Az 5–6. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és ezen 

belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszokban – 

elsősorban osztálytermi keretek között – már számos olyan helyzetben kipróbálták magukat, 

amelyekben bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a 

nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a 

használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, 

fejlődött a beszédkészségük. Megtanulták, hogy az írást az célnyelv tanulásának szolgálatába 

állítható, és egyszerű formában önkifejezésre is tudják használni. A feldolgozott tartalmak révén 

bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A 

célnyelven tanult tantárgyak szókincsét, speciális kifejezéseit kreatívan használhatták a célnyelvi 

órákon. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány 

alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján.  

 

 

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban 

történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre 
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nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási 

pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a munkaformák 

révén a kezdeményezőképesség kompetenciaterületével. A két tanítási nyelvű oktatás 

órakeretébe az 5–6. évfolyamon lép be a célnyelvi civilizáció tantárgy, melynek ismereteit 

felhasználva további lehetőség nyílik az interkulturális ismeretek fejlesztésére. A tantárgyi 

integráció keretében a tanulók megtanulják célnyelven bemutatni hazánk ünnepeit, értékeit 

kortársaiknak. Így a szociális és állampolgári kompetencia árnyaltabban, bővebb tartalommal 

kerülhet fejlesztésre a célnyelvi órák során.  

 

 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. 

Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan 

továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben 

előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani 

jelenségek. A helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket 

maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

 

 

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi lektor a szóbeliség mellett egyre nagyobb szerepet vállal 

az írásbeli kommunikáció fejlesztésében, a célnyelvre jellemző formák, kifejezések 

használatának bemutatásában, gyakorlásában. A tanulók különböző szövegfajtákkal 

találkoznak ebben a szakaszban, olyanokkal is, melyeknek a formai követelményei eltérnek a 

hazaitól (pl.: levélírás).  

 

 

A korábbi témakörök az 5–6. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a Natban megadott más műveltségi 

területek tartalmaival, és lehetővé teszik, hogy a tanulók a nyelv eszközével alaposabban, 

árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának és 

annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témákkal is foglalkozzanak, amelyek 

aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változatos 

munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében 

fejleszthetik nyelvtudásukat.  
 

 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási 

stratégiák köre. Ezek elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók egyre inkább az iskolán 

kívül is hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. A célnyelv tanulása és a célnyelven történő 

tanulás révén egyre inkább megtapasztalják azt is, hogy a nyelvtanulás nem öncélú 

tevékenység, s azt, hogy a nyelvnek fontos szerepe van az információszerzésben.  
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A fejlesztés 

várt 

eredményei 

a ciklus 

végén 

 A2 szintű nyelvtudás.  

 A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt.  

 Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben.  

 Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről.  

 Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.  

 Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.  

 

 

7–8. évfolyam  

 

A 7–8. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A2 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és ezen 

belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Ebben a szakaszban a megalapozott 

kompetenciák további fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat.  

 

A tanulók nyelvtudása lehetővé teszi, hogy a célnyelven is szerezzenek információt a 

körülöttük lévő világról, és ezzel a lehetőséggel tudatosan éljenek. Motivációjukat növeli, 

hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvoktatás lehetőséget biztosít bizonyos tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására. Az ott szerzett speciális tudás, szókincs integrálható, 

különböző munkaformákban (projektmunka, önálló előadások) bemutatható a 

nyelvórákon is.  
 

A Nat fejlesztési területei és nevelési céljai ebben a képzési szakaszban is a tanulók életéhez és 

környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Fontosak a korosztályi 

sajátosságok, építhet a tanár többek között az önkifejezés igényére és a nyelvi kreativitásra. 
A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a 

változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a 

konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés.  

 

A tanulók nyelvtudásuk, motivációjuk alapján már képesek célnyelven olvasni a 

korosztályuknak megfelelő regényeket, novellákat, s ez az egyik legjobb lehetőség a 

kontextuson alapuló szövegértés fejlesztésére. Egy-egy jól megválasztott irodalmi alkotás 

olvasása, feldolgozása során a tanulók sokkal többet tudnak meg a célnyelvről, mint amire a 

tanórai keretek lehetőséget adnak. Egy-egy irodalmi mű közös feldolgozása az anyanyelvi 

lektor kiemelt feladata lehet.  

 

Az eltelt időszak intenzív nyelvtanulása során kialakult a tanulók hatékony nyelvtanulási 

stratégiája. Ennek segítségével az általános iskolai tanulmányok befejezése után képesek lesznek 

önállóan is fejleszteni nyelvtudásukat. 



 116 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei 

a ciklus 

végén 

 B1 szintű nyelvtudás.  

 A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 

rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik.  

 A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogulni, képes 

gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és 

stílusában a kommunikációs helyzethez alkalmazkodni.  

 A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz 

közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét a kapott 

információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki.  

 A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben 

szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat.  

 A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban 

már megjelennek a műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.  

 

 

   

2. Az angol nyelven oktatott tantárgyak struktúrája 
 

 

Az angolul tanítandó tantárgyak évfolyamonkénti megosztása 

 

Tantárgy 

1-8. évfolyam magyar-angol két tanítási nyelvű program 

évfolyam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

angol nyelv 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 

környezetismeret     1 (1)         

természetismeret     1 (1) 1 (1)   

történelem       1 (1) 1 (1) 

országismeret        1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

ének  1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1     

rajz/művészettört.     1 1 1 1 

informatika       1 1 

technika 1 1 1      

testnevelés 1 1 1 1     

angolul tanított 9 9 9 9 9 9 10 10 
A kék színnel kiemelt tantárgyakat angolul tanítjuk, ha a gyerekek képességei, a helyi adottságok 

megengedik. 

A 26/1997. (VII.10.) MKM rendeletnek megfelelően az angolul tanított tárgyak óraszáma eléri az összes 

óraszám 35 %-át.  

 

 

Az óraszámok változása 2013. szeptember 1-től első és ötödik évfolyamon felmenő 

rendszerben változik a 2013-ban módosított pedagógiai program 1. sz. melléklete alapján. 
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Csoportbontásban oktatott tantárgyak: 

 angol nyelv, 

 történelem, 

 civilizáció, 

 földrajz, 

 rajz. 

 

Osztály szinten oktatott tantárgyak: 

 ének, 

 rajz/művészettörténet, 

 technika. 

 

 

3. A képzés szervezési formája 
 

1-4. évfolyamon iskolaotthonos formában folyik az oktatás amelyre jellemzői: 

 segíti az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak enyhítését, 

 a napi időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak, 

 a nap folyamán, mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a tanulók 

terhelése, 

 szabadidő eltöltésének számtalan lehetősége biztosított a gyerekeknek: 

- természetesen a feladatok közé tartozik a házi feladat elkészítése 

- ebéd, játék, olvasás, bábozás, edzés, sportfoglalkozás, különböző szakkörökön 

való részvétel is tartozhat a programok közé. A tevékenységek megválasztása 

mindig a szülői igények, és lehetőségek függvényében valósulhatna meg. 

 

A pedagógus számára: 

 több lehetőség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni élmények 

meghallgatására, a játék közbeni megfigyelésre, különböző nevelési helyzetek 

elemzésére, 

 a tanítók között a felelősség-megosztás kiegyensúlyozottabb, hiszen mindkét pedagógus 

tanít és "napközizik" is, 

 a házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami nagyon sok 

előnnyel jár, hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről, az 

esetleges hibákról, és ezek alapján azonnal korrigálhat. 

 mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában, 

megfigyelheti szabadidőben a társai között, látja a különböző szabadidős 

foglalkozásokon, így a nevelés is lényegesen hatékonyabb lehet, 

 

 

A tanulócsoport számára: 

 A tanítás megkezdése előtt, lehetősége van beszélgetésre, a élmények, problémák 

meghallgatására, a napi gondok felvetésére. Ez azért is fontos, mert a „ki nem beszélt 

problémák” gátolják a tanulót figyelmének összpontosításában. 

 A gyermek hét közben nem viszi haza a táskáját, ami főleg az első, második osztályban - 

a táska súlyát tekintve igencsak kedvező. 

 

5-8. évfolyamon a pedagógiai programban meghatározottaknak megfelelően folyik: 

 

A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, – amennyiben a szülők igénylik – az iskolában 

tanítási napokon a délutáni időszakban az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási 
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szünetekben a munkanapokon összevont napközis otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők 

legalább tíz gyermek számára igénylik. 

A szülők igényének megfelelően reggeli és esti ügyeletet biztosítunk. (SZMSZ) 

 

 

4. Tanórán kívüli foglalkozások a két tanítási nyelvű oktatásban 
 

4.1. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő foglalkozások, szakkörök 

 

Pedagógiai programunkban kiemelt jelentőségű a differenciálás, mely a fejlesztő 

tevékenységekben realizálódik. A tanórán kívüli szervezeti formák sorában fontos funkciót 

töltenek be a szakkörök. Ezeknek célja, hogy tanulóink a kötelező tananyagon túl az érdeklődési 

irányuknak megfelelő egy-egy területen differenciáltabb ismereteket, tájékozottságot 

szerezhessenek. 

 

Terveink között szerepel: 

 alsó tagozaton mesedramatizáló és/vagy bábozó szakkör szervezése 

 felső tagozaton angol nyelvű színjátszó kör illetve irodalmi – főleg ifjúsági irodalmat 

feldolgozó – szakkör beindítása; 

 az angol két tanítási nyelvű osztályokban angol nyelvű drámapedagógiai csoport, angol 

irodalmi olvasókör és tánccsoport szervezése (nemzetek között átívelő) szakköri 

formában; 

 az érdeklődés felkeltése érdekében minden tanévben játékos magyar/angol nyelvű 

foglalkozásokat szervezünk nagycsoportos óvodások részére, melynek célja, hogy 

megkönnyítsük egymás kölcsönös megismerését; 

 angolszász ünnepekhez kötött projekt-napok szervezése, melyekre pl. a civilizációórákon 

lehet felkészülni. 

 

4.2. Versenyek, vetélkedők 

 

Házi versenyeket is szervezünk, részben a kerületi versenyek elődöntőjeként: 

 angol vers- és prózamondó verseny és/vagy szépkiejtési verseny, 

 egy-egy irodalmi műhöz kapcsolódó olvasóverseny, 

 országismereti verseny, 

 plakátverseny megadott (esetleg országismereti) témában, 

 nyelvi verseny a 3. évfolyamtól. 

 

Diákjainkat rendszeresen indítjuk az angol nyelvhez kapcsolódó kerületi szaktárgyi versenyeken, 

a kétnyelvű iskolák által hirdetett versenyeken, valamint pályázatokon. 

 

 

5. Oktatási koncepció az idegen nyelvi kompetencia fejlesztéséhez 
 

Az idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése. A célok pontosítása során három 

szempontot kell feltétlenül figyelembe venni:egyrészt a tanulók és a társadalom szükségleteit, 

másrészt, azokat a tanulók által elvégzendő feladatokat, amelyek e szükségletek kielégítéséhez 

elengedhetetlenek, harmadrészt pedig a feladatok elvégzéséhezszükséges 

kialakítandó,fejlesztendő kompetenciákat. 
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TANULÓ

Nyelvtanuláshoz való

pozitív beállítódás 

kialakítása

Megismerési és tanulási 

vágy kialakítása

Kreativitás a 

nyelvhasználatban

Célnyelvi kultúra 

megismerése

Önbizalom, önismeret, 

önbecsülés növekedése

Együttműködésre való

képesség kialakítása

Nyelvtanulási és 

nyelvhasználati 

stratégiák megismerése

 
 

 

5.1. A kommunikativ nyelvi kompetencia: 
 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban, mint hallott és 

olvasott szöveg értése, szövegalkotás és interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az 

élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős 

tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően történnek. Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen 

nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a 

különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg 

értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-

kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. 

 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig való 

tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez 

szükséges eszközök használatát. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség 

tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és 

kíváncsiságot. 

 

Nyelvi, szociolingvisztikai és pragmatív elemekből tevődik össze.A nyelvi kompetenciák 

körébe tartoznak a lexikális a grammatikai,a szemantikai, a fonológiai,a helyesírási  és helyes 

kiejtési kompetenciák.E kompetenciák formális ismerete és a használatukra vonatkozó képesség 

teszik lehetővé a nyelvhasználó számára, hogy mondanivalóját  helyesen és  értelmesen 

megformálja. 

 

A pragmatikai kompetenciák azon elvek ismeretét és alkalmazási képességét jelentik, amelyek a 

nyelvi eszközök funkcionális használatát szabályozzák.Segítik a nyalvhasználót a koherens 

beszéd megalkotásában, a mondanivaló kommunikativ funkciójának és a különböző 

szövegfajtáknak a felismerésében.A szociolingvisztikai kompetenciák a nyelvhasználat  
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szociokulturális körülményeire vonatkoznak.Ide soroljuk azokat az ismereteket és készségeket, 

melyek a nyelvhasználat társadalmi dimenzióját ölelik fel. 

 

 

5.2. Más kompetenciákkal való kapcsolat: 

 

A fejlesztés keretein belül több kapcsolódási pont is mutatkozik az idegen nyelvi  kommunikativ 

kompetencia  és más kompetencia területek között. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik  és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetenci fejlesztésével.Kiemelten fontos az idegen nyelvi  

és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése.Mind a szövegértés,mind a 

szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek mentén az integráció 

megvalósítható. 

 

A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének területén is kínálkozik a 

lehetőség az integrációra.Az idegen nyelv tanítása során több olyan módszer, kooperatív 

munkaforma alkalmazására van lehetősége a nyelvtanárnak, amely a szociális kompetencia 

fejlesztését segíti.Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges 

kapcsolódási pontjai a nyelvi tartalmak szintjét jelenhetnek meg az oktatási anyagokban. 

Az informatikai és kommunikációs technikák alkalmazása szintén olyan terület, amely sok 

kapcsolódási pontot mutat az idegennyelvi kompetencia fejlesztésének teületével.Az oktatási 

anyagok fejlesztésében fontos szerepet játszik a számítógép és az Internet felhasználata. 

 

Általános fejlesztési célok:  

Általános fejlesztési célokon olyan célokat értünk, amelyek nem közvetlenül a nyelvi 

kompetenciák fejlesztésére irányulnak, hanem szélesebb körben, tantárgytól függetlenül 

fejleszthető életviteli, tanulási, önismereti készségeket céloznak meg. Az általános célok 

megfogalmazásával azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nyelvtanulás egy nagyobb, átfogó 

nevelési program része, melynek során a tanulót abban segítjük, hogy önmagát és környezetét 

ismerő, maga és mások számára haszonnal tevékenykedő, autonóm, fejlődésre, boldogulásra és 

boldogságra képes felnőtté váljon. A programtantervnek ez a része felsorolja a kiemelten fontos 

általános fejlesztési célokat, és példákat ad arra, hogyan integráljuk ezeket a célokat a nyelvi 

tevékenységekbe. 

 Alakuljon ki és növekedjen a tanulóban a nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódás, az 

adott idegen nyelv iránti motiváció és érdeklődés.  

 A tanuló lelje örömét a nyelvi órákon végzett tevékenységekben, az autentikus 

gyermekirodalmi művekkel való megismerkedéssel. 

 A tanuló örömmel és aktívan vegyen részt az órai játékokban.  

 A tanuló kapcsolja össze a nyelvi órákon tanultakat a való életben, a környezetében 

fellelhető nyelvi inputtal.  

 A tanuló egyre inkább törekedjen az órákon kívül is bővíteni nyelvtudását.  

 Pl. Különböző nyelvi és egyéb játékok, pl. Bingo, memory, dominó, kártyajátékok, 

kitalálósdik, társasjátékok, mozgásos játékok, gyerekjátékok stb.; mesék, mondókák, 

dalok, versek tanulása 

 Maradjon meg, ill. növekedjen a tanuló életkorából ösztönösen adódó megismerési és 

tanulási vágy.  

 A tanuló legyen nyitott minden, számára értelmezhető nyelvi input befogadására, és 

tudatosan is keresse azokat.  

 A tanuló legyen képes sikerrel alkalmazni a világról szerzett ismereteit, már kialakult  

 készségeit az élet bármely területén.  

 A tanuló legyen képes egyre nagyobb tudatossággal kezelni a nyelvtanulási folyamatot és 

benne saját szerepét, erősségeit, céljait stb.  
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Példa: Könyvek, gyermekmagazinok, TV, Internet, videó, DVD, mozi, utazási és egyéb, az élet 

bármely területén szerzett élmények stb. felhasználása a tanulás során.  

 

A tanuló önálló hozzájárulása az órákhoz rajzok, plakátok stb. készítésével és olyan tárgyakkal, 

amelyek tanítási eszközként használhatók. 

 Növekedjen a tanuló kreativitása a nyelvhasználatban, ill. a nyelvórán alkalmazott 

tevékenységek végzésében. 

 A tanuló legyen képes meglévő ismereteit, tudását, készségeit újszerűen, ötletesen 

használni. 

 A tanuló legyen képes a nyelvi és kognitív szintjének megfelelő feladatok megoldása 

érdekében értelmezni a számára csak részleges jelentéssel bíró információkat.  

 A tanuló legyen képes az idegen nyelvi input által kiváltott bizonytalanságot egyre 

magabiztosabban, tudatosabban kezelni az inputot kíséro metakommunikációs jelekre 

támaszkodva (illusztrációk, tanári értelmezés, testbeszéd, mimika stb.).  

 A tanuló legyen képes reagálni verbális és non-verbális eszközökkel azokra a feléje 

irányuló idegen nyelvi megnyilvánulásokra, amelyek kognitív és idegen nyelvi szintjének 

megfelelnek. 

 A tanuló legyen képes a nyelvtanulás során szerzett tapasztalatait, készségeit, élményeit  

 fokozatosan, egyre növekvő tudatossággal beépíteni az általános tanulási folyamatba, s 

azokat más területeken is alkalmazni.  

 A tanuló legyen képes és kész arra, hogy fantáziáját, egyéni ötleteit az önálló és a közös 

munka során is alkalmazni tudja. 

Példa:  rajzolás, színezés, eljátszás, jellegzetességek felismerése, ill. felhasználása kitalálós 

játékokban, rajzos rejtvényekben, hiányos információt tartalmazó feladatlapok pármunkában 

történő rekonstruálása stb 

 Növekedjen a tanuló interkulturális nyitottsága, a tanuló törekedjen a célnyelvi kultúra 

minél szélesebb körű megismerésére. 

 A tanuló fokozatosan ismerkedjék meg a célnyelvi kultúra legfontosabb, legjellemzőbb 

elemeivel, a mindennapi élet jellegzetességeivel. 

 A tanuló legyen képes elfogadni a célnyelvi kultúra számára szokatlan, új elemeit. 

 A tanuló legyen képes az anyanyelvi kultúrát és a célnyelvi kultúrát egymás tükrében, 

prioritás nélkül egyenrangúként szemlélni, az anyanyelvi kultúra és a célnyelvi kultúra 

elemeit összekapcsolni. 

 A tanuló fokozatosan ismerkedjék meg a célnyelvi kultúrára jellemzőszokásokkal, 

hagyományokkal (pl. ünnepek), a mindennapi élet jellegzetességeivel (pl. étkezési, 

közlekedési szokások). 

 A tanuló legyen képes örömét lelni más népek gyermekirodalmi alkotásaiban, 

gyerekjátékaiban.  

Példa A célnyelvi kultúra gyermekirodalmának nyelvileg egyszerűbb elemei, versek, mondókák, 

dalok, nyelvtörők, kiszámolók, gyermekjátékok stb. feldolgozása; a célnyelvi kultúra 

hagyományainak, szokásainak, jellemzőelemeinek megismerése.  

 

Idegen nyelvi kompetencia terület 

 Növekedjen a tanuló önismerete, önbizalma és önbecsülése. 

 A tanuló lelje örömét a nyelvi órákon végzett tevékenységekben.  

 A tanuló legyen képes megbecsülni saját munkáját és teljesítményét.  

 A tanuló legyen képes építeni korábbi tanulási tapasztalataira.  

 A tanuló legyen képes egyre nagyobb kihívást jelentő feladatok megvalósítása során 

erőfeszítéseket tenni.  

Példa: gyermekirodalmi mű (vers, mondóka, dal, mese), szituáció, párbeszéd előadása.  
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Tevékenységet, pl. projektmunkát lezáró bemutató során a tanulók – életkoruknak, nyelvi 

szintjüknek megfelelő formában – megfogalmazzák a tevékenység során szerzett tapasztalataikat: 

mit találtak könnyűnek, nehéznek, érdekesnek a munka során, mire büszkék, mi sikerült a 

legjobban számukra. 

 Fokozatosan alakuljon ki és növekedjen a tanuló együtt működésre való képessége. 

 A tanuló legyen képes együtt működve, társait segítve részt venni a nyelvi óra különböző 

 tevékenységeiben.  

 A tanuló legyen képes társaival együtt játszani a szabályok betartása mellett minimális 

tanári  

 irányítással vagy anélkül.  

 A tanuló legyen képes egyre inkább felismerni, hogy a tanulási folyamat során nemcsak a 

tanár és egy-egy tanuló között jöhet létre interakció, hanem a tanulók között is, így a 

tanulók  

 egymástól is sokat tanulhatnak.  

 A tanuló legyen képes saját és társai munkáját értékelni.  

Példa: Körjáték, társasjáték, hagyományos gyermekjátékok játszása.  

 

Mese, dal, mondóka, nyelvtörő, találós kérdés alkotása. Kép, montázs, poszter, plakát, 

prospektus, hirdetések stb. készítése közösen. Előadás megtervezése, begyakorlása, a díszletek 

stb. elkészítése. 

 A tanuló ismerjen meg alapvető nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, és ezeket 

részben tanári segítséggel, részben önállóan kezdje alkalmazni.  

 A tanuló legyen képes a feladatok megoldása érdekében értelmezni a számára csak 

részleges  

 jelentéssel bíró információkat, és egyre tudatosabban kezelni az idegen nyelvi input által 

kiváltott bizonytalanságot. 

 A tanuló legyen képes összekapcsolni a nyelvi órákon tanultakat és a világban szerzett  

 ismereteit, és alkalmazza ezeket az élet más területein. 

 A tanuló egyre nagyobb tudatossággal legyen képes kezelni a nyelvtanulási folyamatot és  

 benne saját szerepét, erősségeit, céljait stb.  

 A tanuló egyre inkább törekedjen az órákon kívül is bővíteni nyelvtudását. 

 A tanuló legyen képes egyre inkább felismerni, hogy a tanulási folyamat során nemcsak a 

tanár és egy-egy tanuló között jöhet létre interakció, hanem a tanulók között is, így a 

tanulók  

 egymástól is sokat tanulhatnak.  

Példa: Könyvek, gyermekmagazinok, TV, Internet, videó, DVD, mozi, utazási és egyéb, az élet 

bármely területén szerzett élmények stb. felhasználása a tanulás során. A tanuló önálló 

hozzájárulása az órákhoz rajzok, plakátok stb. készítésével és olyan tárgyakkal, amelyek tanítási 

eszközként használhat 

 

5.3. Nyelvi fejlesztési célok  

 

A nyelvi fejlesztés célja a tanulók kommunikatív nyelvhasználati képességének a kialakítása, 

fejlesztése.  

Ezen felül fontos cél a nyelv eszközként, saját célokra való használata, a tanultak kreatív, a 

tanulók egyéni környezete, érdeklőése szerinti alkalmazása. Specifikus cél még az autentikus 

gyermekirodalom művészi és interkulturális értékeinek felfedeztetése, ezáltal a nyelv kreatív, 

esztétikai és játékos használata.  

A nyelvi fejlesztési célok megvalósítása érdekében alkalmazott tevékenységek lehetnek 

produktív, receptív, interaktív és közvetítő jellegűek, valamint szóbeliek és írásbeliek. 

Mindezeknek megfelelően a fontossági sorrend a 6–14 éves korosztály fejlesztése szempontjából 

a következő:  
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1. A hallott szöveg értésének fejlesztése 

2. A szóbeli interakció fejlesztése 

3. Az összefüggő beszéd fejlesztése  

4. Az olvasott szöveg értésének fejlesztése 

5. Az íráskészség fejlesztése 

 

 A tanuló képes követni az idegen nyelven történő óravezetést.  

 A tanuló képes a hallott szövegben az általa már tanult nyelvi elemeket felismerni.  

 A tanuló képes jelentést felépíteni az inputot kísérő segítségekre (illusztrációk, vizuális 

stimulus, testnyelv stb.)támaszkodva.  

 A tanuló törekszik a helyes kiejtés (intonáció, hangsúly stb.)utánzására.  

 A tanuló képes a tanár által felolvasott, elmesélt, eljátszott,elmondott szöveg tartalmát 

különböző módokon megjeleníteni (pl. vizuálisan, mozgással, hangeffektusokkal,zenével 

stb.).  

 A tanuló képes különböző forrásból (tanár, magnetofon, TV,videokazetta, számítógép 

stb.) hallott egyszerű beszédet követni, és az ahhoz kapcsolódó feladatokat elvégezni.  

 

Nyelvi tevékenységek– találgatás cím alapján: szavak, szereplők, helyszín, események 

találgatása– hallott szöveghez kapcsolódó feladatok elvégzése, pl. odaillő/ nem odaillő elemek 

kiválasztása, irányított, szövegértést segítő kérdések megválaszolása  

– az ismert lényegi tartalom kiszűrése– fontos, lényegi és tárgyszerű információk szerzése 

egyszerű közlésekből– hallott szöveghez illusztráció készítése– mások által készített projektek 

megnézése, meghallgatása(pl. videó)  

 

2. A szóbeli interakció fejlesztése 

 

 A tanuló képes követni a tanár által adott egyszerű utasításokat.  

 A tanuló képes felismerni és megérteni hallott szövegben szereplő, általa már ismert 

szavakat és kifejezéseket. 

 A tanuló képes megérteni hallott, rövid, egyszerű szöveget, pl. gyermekirodalmi művet 

átfogóan, ill. részleteiben. 

 A tanuló képes nyelvi feladatok megoldására a megértésérdekében  

 A tanuló képes kreatívan használni meglevő készségeit és ismereteit a számára részben 

vagy teljesen új nyelvi inputértelmezéséhez. 

 A tanuló képes mások egyszerű közléseire érdemlegesen reagálni, a megértést, ill. a meg 

nem értést nyugtázni. 

 A tanuló képes útbaigazítást követni. 

 A tanuló követni tudja társai projektbemutatóját.  

 

Nyelvi tevékenységek– páros interakcióban való részvétel felkészülés után– rövid interjú 

készítése– rövid felmérés készítése ismert témakörben– óra eleji beszélgetés, beszámoló egyéni 

élményekről „Mit olvastál / láttál / csináltál a héten?” 

 szerepjátékban való részvétel  

 projektmunkával kapcsolatos beszélgetésben való részvétel(Mire van szükséged? Min 

kellene javítani?) 

 a projektmunka értékelésével kapcsolatos beszélgetésben való részvétel (pl. Kinek a 

munkája tetszik a legjobban? Miért?)  

 mesék, történetek feldolgozása, dramatizálása  

 dramatizált szöveg, pl. gyermekirodalmi mű előadása másik osztály, szülők, tanárok 

számára– rövid, egyszerű szöveg felolvasása és/vagy elmondása, hangszalagra történő 
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felvétele felkészülés után, pl. csoportos prezentáció, rádióreklám készítése, mesefilmhez, 

filmrészlethez  kísérőszöveg készítése– a társak munkájának értékelése  

 érzések, tetszés, nemtetszés szavakba öntése– a tanuló által készített munka egyszerű 

nyelvi eszközökkel való bemutatása gyakorlás, felkészülés után  

 projekt ismertetése tágabb közönség számára (más osztályok, tanárok) 

 

3. Az összefüggő beszéd fejlesztése 

 

 A tanuló képes részt venni egyszerű, irányított beszélgetésben.  

 A tanuló képes alapvető információkat cserélni. 

 A tanuló képes non-verbális kommunikációs eszközökkel kifejezőbbé tenni, 

alátámasztani mondanivalóját. 

 A tanuló képes hallott/látott jelenségekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.  

 A tanuló képes tisztázást, magyarázatot kérni, amennyiben a hozzá intézett beszédet nem 

érti. 

 A tanuló képes rövid, egyszerű instrukciókat adni. 

 A tanuló ismeri az alapvető udvariassági és üdvözlési formulákat.  

 A tanuló képes biztonsággal alkalmazni tanult szöveg előadásakor a helyes intonációt, 

hangsúlyt és kiejtést. árnyjáték stb.)  

 

 

4. Az olvasott szöveg értésének fejlesztése 

 

 A tanuló képes egyszerű összefüggő szövegalkotásra mintaalapján, tanári segítséggel. 

 A tanuló képes önállóan vagy társaival közösen, tanári segítséggel összefüggőszöveg 

bemutatására, előadására különböző módokon. 

 A tanuló képes a helyes kiejtés (intonáció, hangsúly stb.) reprodukálására és 

elsajátítására. 

 A tanuló képes röviden leírni számára ismerős jelenségeket és történéseket.  

 A tanuló képes szavakat, kifejezéseket, szócsoportokat egyszerű lineáris nyelvi 

eszközökkel (és, de, aztán stb.) összekapcsolni. 

 A tanuló képes elmondani számára ismerős, begyakorolt rövid szöveget.  

 A tanuló képes egyszerűen kifejezni érzéseit. 

 A tanuló képes értékelni saját és társai munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.  

 A tanuló képes egyszerű nyelvi elemekkel saját és társai munkáját, pl. projektjét 

bemutatni.  

 

 A tanuló képes önálló, értő(néma) olvasásra. 

 A tanuló képes kreatívan használni meglevő készségeit a számára részben vagy teljesen 

új, olvasott nyelvi inputértelmezéséhez. 

 A tanuló képes viszonylag egyszerű autentikus szöveget értően olvasni, arról fogalmat 

alkotni, a számára releváns információt kiszúrni, pl. egyszerű feliratokból, poszterekből, 

katalógusokból stb.  

 A tanuló képes ismert szövegek kifejező, élvezetes felolvasására.  

 A tanuló képes megérteni a leírt ismerős szavakat, kifejezéseket, mondatokat.  

 A tanuló képes felismerni az általa ismert/tanult szavakat, nyelvi jelenségeket nem tanórai 

kontextusban is.  

 A tanuló követni tudja a projektkészítés szóban ismertetett lépéseit és instrukcióit írott 

formában is. 

 

5. Az íráskészség fejlesztése 
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 A tanuló képes megtanulandó anyag önálló összeállítására.  

 A tanuló képes önállóan vagy társaival kreatív írásra tanári irányítás mellett, minta 

alapján. 

 A tanuló képes komplex feladatok megoldására (pl. projektmunka) tanári irányítással. 

 A tanuló képes véleményét írásban kifejteni egyszerű kérdésekre válaszolva, állításokra 

reagálva, felkínált lehetőségekből választva. 

 A tanuló képes saját teljesítményét írásban értékelni egyszerű kérdésekre válaszolva, 

állításokra reagálva, felkínált lehetőségekből választva.  

 A tanuló képes egyedül vagy társaival együttműködve különböző szövegek, pl. 

gyermekirodalmi művek kreatív átdolgozására. 

 A tanuló képes formanyomtatványt kitölteni, a magára vonatkozó adatokat a 

formanyomtatvány megfelelő kategóriáiba beilleszteni. 

 A tanuló képes listát készíteni. 

 

KER A1 szint: a tanuló már olvas és ír idegen nyelven Ajánlott nyelvi tevékenységek– írásos 

interjú készítése– a projektbemutató szövegének megírása– jelentés, rövid fogalmazás, 

beszámoló írása– egyszerű írott szöveg alkotása segítséggel, minta alapján, pl. könyvismertetés 

készítése (cím, szerző, szereplők, helyszín stb.), meseajánlás, rövid mese, vers írása, 

képregény, poszter, plakát, prospektus közös készítése, egy képzeletbeli utazás programjának 

megtervezése és leírása hirdetések készítése (pl. TV-s újság, faliújság, Internet), történetek 

hiányzó részeinek megalkotása, képeslap, üdvözlőlap írása stb. 

 mesekönyv készítése párban, csoportban  

 könyvtári értékelőlap készítése– önértékelő lap, napló kitöltése (pl. „megtanultam…, 

tudom, hogy kell …; el tudom mondani, hogy…”) 

 tetszőleges elemeket megváltoztatva (pl. szereplők, helyszín stb.) új mű létrehozása– 

projektmunka (pl. rajz, poszter, fotósorozat stb.) készítése  

 kérdőíves felmérés készítése– nyomtatvány kitöltése  

 választott szempont (pl. kedvenc / nehéz stb. szavak), témaalapján szólista készítése  

 

5.4.  Módszertani alapelvek 

 

Tevékenységalapú megközelítés: A 6–14 év közötti korosztály életkori sajátosságából adódóan 

aktív és tevékeny. Aktivitásuk forrása a mozgásigény, a kíváncsiság, a játék és a kreativitás. A 

hatékony és élményszerű tanulás lehetőségének megteremtése érdekében elengedhetetlenül 

fontos építeni a tanulók ezen életkori sajátosságaira. 

 

A kéttannyelvű programban alkalmazott. tananyagok a szociál-konstruktivista tanuláselméleti 

megközelítésre épülnek, mely szerint a tanulás a tanulót, a tanárt, a feladatot és a tanulási 

kontextust (osztály, iskola, kulturális közeg) magába foglaló dinamikus és komplex folyamat. A 

tanulók, bármely életkorban kezdik is el a nyelvtanulást, már számos ismerettel, tapasztalattal és 

készséggel rendelkeznek, s minden új tanulási kontextusba magukkal hozzák korábban szerzett 

tudásukat, tapasztalataikat, elvárásaikat. Új ismereteiket a már meglévő ismeretstruktúráikba 

sajátos, egyéni módon asszimilálják, a tanulási folyamatban aktív módon vesznek részt. Az 

aktivitás fenntartásához szükséges, hogy a tanulók érdekes, saját élethelyzetükhöz köthető és 

értelmezhető nyelvi közegbe ágyazva találkozzanak az idegen nyelvvel, és változatos, konkrét, 

gyakorlati tevékenységek során tapasztalják meg az idegen nyelven történő kommunikációt. A 

tevékenységeknek önmagukban kell aktív közreműködésre késztetniük a tanulókat, ezeknek 

során megfigyelhetik a nyelv sajátosságait, és változatos helyzetekben próbálhatják ki annak 

használatát.  
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5.5. Autentikus anyagok használata  

 

Az idegen nyelv tanításakor kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy már a kezdetektől a 

valódi, az anyanyelvi környezetben előforduló természetes nyelvhasználatot mutassuk be a 

tanulóknak. Ezzel valódi nyelvhasználatra adunk példát, kulturális ismereteket közvetítünk, 

felkelthetjük a tanulók kíváncsiságát az adott nyelv, a célnyelvi ország iránt. A nem kifejezetten 

nyelvtanulók számára írt anyagok, pl. újságcikkek, brossúrák, poszterek, filmek régóta jelen 

vannak a nyelvórákon, ám ezek az autentikus anyagok csak korlátozottan alkalmasak a 6–13 éves 

korú gyerekek tanítására. A nyelvtanulás kezdeti szakaszában sikeresen alkalmazható autentikus 

anyagok közé tartoznak a gyermekirodalom különböző műfajai: mesék, versek, mondókák, 

kiszámolók, nonszensz versikék, nyelvtörők, találós kérdések, gyermekjátékok, dalok, 

mesejátékok vagy bábjátékok. Anyanyelvi fejlődésük során a tanulók már korábban 

megismerkednek a gyermekversekkel, s a gyermekköltészet mondókái, csiklandozós, 

lovagoltatós, tapsoltatós játékai erős pozitív élményeket hívhatnak elő bennük, belőlük.  

Számos lehetőséget rejt magában a gyermekkönyv használata is. Az olvasóvá válás és olvasóvá 

nevelés szempontjából komoly szerepet játszik a látszólag kevés inputot tartalmazó 'képeskönyv' 

'olvasása' éppúgy, mint a tradicionális mesét vagy a célnyelvi kultúra részét képező történetet 

tartalmazó könyv is. Az idegennyelvórán a tanító és a tanulók együttes munkája során a gyermek 

a tanulási-tanítási folyamat aktív részeseként vesz részt a mese, a vers, a mondóka megértésében, 

megélésében és a hozzá kapcsolódó tevékenységek elvégzésében is, így nemcsak passzív 

befogadó, hanem a jelentés megalkotója is lesz. Általánosan elmondható, hogy a 

gyermekirodalmi művekkel való foglalkozás során a tanulók számára számos lehetőség nyílik az 

önkifejezésre, a kreatív, játékos nyelvhasználatra. Nemcsak kiváló kontextust teremtenek a 

természetes nyelvelsajátításhoz, hanem motivációs és szocializációs szempontból is kiemelkedő 

jelentőségűek.  

 

 

5.6. Kereszttantervi megközelítés  

 

A nyelvtanulás az egész személyiségre ható folyamat, amelynek során a teljes személyiség 

formálódik. Ez különösen igaz gyermekkorban, amikor a tanulók személyiségük minden szintjén, 

szellemi, fizikai, érzelmi tekintetben is intenzív fejlődésen mennek keresztül. A holisztikus 

szemlélet figyelembe veszi azt, hogy a kisiskolások számára a világ megismerése, az új tudás, ill. 

a készségek elsajátítása nem kötődik külön tantárgyakhoz, nem tagolódik önálló, külön részekre. 

E szemlélet gyakorlati megvalósítását segíti a kereszttantervi megközelítés, amely segít a 

tanulóknak megőrizni a tanulás egységét. Egy adott témát körüljárva a tevékenységek során 

érinthetjük az iskolai tantárgyak tartalmi elemeit, ill. fejleszthetjük az adott tantárgyra jellemző  

kompetenciákat is. A tantárgyakat egységben szemlélő pedagógia kiváló alkalmat teremt arra, 

hogy a tanulók kapcsolatot teremtsenek a korábbi ismeretek között, újragondolják és átismételjék 

a más tárgyakban tanultakat, így ismereteik mélyebbek és használhatóbbak legyenek. Ezáltal a 

tanulás érdekesebbé és emlékezetesebbé válhat.  

A holisztikus, személyiségfejlesztő megközelítéssel elősegíthetjük a motiváció fenntartását, a 

világ iránti kíváncsiság felkeltését, a tanulói autonómia és problémamegoldó képesség 

fejlesztését, így elősegíthetjük az iskolai tantárgyak összekapcsolását, összességében 

elősegíthetjük a tanulók egész személyiségének a nyelvi képzésbe ágyazott, kiegyensúlyozott 

fejlesztését is. 
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6. Kapcsolatok 
 

6.1. Intézményi szintű kapcsolatok 

 Fenntartóval 

 Szülőkkel 

 Anyanyelvű/kétnyelvű óvodákkal 

 Angol két tanítási nyelvű általános és középiskolákkal 

 A Kétnyelvű Iskolákért Egyesülettel 

 Alapítványokkal 

 Szakmai egyesületekkel (IATEFL, Young Learners’ Special Interest Group stb.) 

 Pedagógusképző intézményekkel, mint külső gyakorló helyekkel (pl. ELTE TÓFK) 

 Testvériskolai kapcsolatok kiépítése és ápolása kül- és belföldön 

 

 

6.2. Kapcsolattartás a pedagógusok szintjén 

 Szakirányú továbbképzéseken való részvétel 

 Hazai és külföldi nyelvi továbbképzéseken való részvétel lehetőleg pályázatok 

segítségével 

 Két tanítási nyelvű általános és középiskolákkal való kapcsolattartás (óralátogatás, 

tapasztalatcserék) 

 Könyvkiadókkal való kapcsolatok ápolása 

 Utazási irodákkal való kapcsolattartás 

 Nyelvtanítással kapcsolatos pályázatokon való részvétel 

 Külföldi (főképp EU-s) iskolákkal való kapcsolatépítés 

 

 

6.3. Kapcsolattartás a tanulók szintjén 

 A két tanítási nyelvű iskolák versenyein való részvétel 

 Egyéb nyelvi versenyeken, pályázatokon való részvétel 

 Projektnapokon való részvétel 

 Kulturális programokon való részvétel 

 Hazai és külföldi táborozási lehetőség 

 Angol nyelvű levelezés (hagyományos és elektronikus) hazai és külföldi diákokkal 

 Cserediák-kapcsolatok kiépítése 

 

 

VI. A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS 

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 
 

1. Személyi feltételrendszer 
 

1.1. A pedagógusok alkalmazása a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 16. és 17. §-a szerint 

történik. 

 

Az angol két tanítási nyelvű osztályokban az oktathat, aki rendelkezik 

 nyelvtanári végzettséggel, 

 angol nyelv tanítására jogosító tanítói végzettséggel, 

 a tanított szaktárgynak megfelelő végzettséggel és felsőfokú nyelvvizsgával. 
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1.2. Angol anyanyelvi tanár alkalmazása 

 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban (26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet) a pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak között kell, hogy legyen legalább egy olyan pedagógus, akinek a 

célnyelv az anyanyelve. 

Az anyanyelvi tanár alkalmazása megoldható a kétnyelvű iskolák egyesületén keresztül, 

pályázati úton. 

 

1.3. Távlati megoldások 

 Belső átképzésekkel és szükség szerint új kollégák felvételével biztosíthatók a személyi 

feltételek. 

 A távlati időszakban a pedagógus-továbbképzési terv elkészítésénél az intézménynek 

figyelembe kell vennie a megfelelő szakember(ek) biztosítását. 

 

 

2. Tárgyi feltételrendszer 
 

 Az intézményben több mint húsz éve folyik az angol nyelv oktatása – ezért idegen nyelvű 

könyvek, kazetták, CD-k, számítógépes programok stb. beszerzése folyamatosan történik. 

 Jelenleg az angol nyelv oktatásához 1 nyelvi kabinet biztosított. 

 A későbbiekben újabb nyelvi terem kialakítására lesz szükség a növekvő tanulócsoportok 

számának függvényében. 

 A nyelvi termek berendezéséhez Cd-lejátszó, videó- és/vagy DVD-lejátszó, PPP kivetítő 

stb. tartozzék. 

 

 

3. Eszköz feltételrendszere 
 

A tárgyi feltételrendszer bővítése során figyelembe kell venni a tanulócsoportok számának 

növekedését, valamint a követelmény rendszer bővülésének eszközigényét. 

 

 

Időterv Feladatok Megvalósulás 

2009-2011 

 

(1-2. évf.) 

 

Tanuló: Képkártyák, mesekönyv, mesefilm, angol nyelvű 

tankönyvek 

Pedagógus: szakfolyóirat, kézikönyvek, fali applikáció, 

projektor 

megvalósult 

2011-2013 

 

(3-4. évf.) 

Tanuló: 25 db kézi zseb szótár, térkép, angol nyelvű tankönyvek 

+ munkafüzet, mesekönyv,  

Pedagógus: kézikönyvek, szakfolyóirat, tantárgyhoz kapcsolódó 

fali applikációk, digitális tábla, szókártya, 

munkáltató füzetek 

2011-ben számítógép terem korszerűsítése, bővítése: 5 db 

géppel 

folyamatos 

2013-2015 

 

(5-6. évf.) 

Tanuló: tankönyvek + munkafüzetek, 500 szót használó ifjúsági 

könyvek(Graded Readers, Oxford kiadó), 6 db 

nagyszótár, 

Pedagógus: kézikönyvek + CD hang anyag, szakfolyóirat, 

tantárgyi fali applikációk, fali térkép,  

2013-ban nyelvi terem berendezése: egy osztálynyi bútor + 

nyelvi labor + digitális tábla + hordozható 

számítógép 
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2015-2017 

 

(7-8. évf.) 

Tanuló: tankönyvek+munkafüzetek, 1000 szót használó ifjúsági 

könyvek, 6 db nagyszótár 

Pedagógus: kézikönyvek+ CD hang anyag, szakfolyóirat, 

tantárgyi fali applikációk, nyelvi labor bővítése, 

digitális tábla + hordozható számítógép 

2015-ben számítógép terem korszerűsítése: régi gépek cseréje 

 

 

 

 

VII. A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

OSZTÁLYBA KERÜLÉS FELTÉTELE 
 

 

1. Képességterületek 
 

A két tanítási nyelvű oktatás irányelvei, a meghatározza a két tanítási nyelvű iskolai nevelés-

oktatás alapelveit, célját, feladatát, formáit, óratervét és tartalmát. 

 

A képzésben való részvétel sikeréhez hozzájárulnak az alábbi kiemelt képességterületek megléte 

valamint fejlesztése. 

 

 

Képességek kiemelt területei 

Területek Feladat 

Logika 

 Fantázia 

 Kreativitás 

 Memória 

 Logikus gondolkodás 

 Rajzos, kirakós feladatok megoldása 

 Rövid és hosszú távú memória vizsgálata 

 Logikai feladatok megoldása 

eszközhasználattal 

Testi és 

mozgáskultúra 

 Mozgáskoordináció 

 Szöveghallás 

 Szöveg visszamondása játékos feladatokon 

keresztül (mondókák, stb.) 

Tér és vizuális 

kultúra 

 Tájékozódás síkban és 

térben 

 Színek 

 Alakok 

 Formák megfigyelése 

 Ábrák másolása 

 Irányok felismerése 

Társas kultúra 
 Játék és 

együttműködés 

 Közös játék a gyerekekkel 

Zenei kultúra 
 Ritmusérzék - éneklés  Ritmus – dallam, dalok 

Belső élet 

 Beszédhibák 

o Diszlexiára, 

o Diszgráfiára utaló 

jelek kiszűrése 

 Beszédkészség 

 Szókincs 

 Mese folytatása, mesélés 

Az alábbi területek feltérképezését támogatja a DIFER – mérésen alapuló helyi 

tapasztalatszerzésünk. 
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2. A két tanítási nyelvű osztályba való kerülés/részvétel feltételei 
 

A két tanítási nyelvű oktatás programjába csak első évfolyamon lehet jelentkezni. Ettől eltérni 

csak különleges esetben, a tanuló egyéni körülményeinek ismeretében, az intézményvezető 

döntése alapján lehet. Az intézményvezető minden év március 25-ig tájékoztatót tart a szülőknek 

a két tanítási nyelvű oktatásról. 

 

A jelentkezés módja: 

 A két tanítási nyelvű oktatás első osztályába jelentkezőknek egy jelentkezési lapot kell 

kitölteniük, mely hozzáférhető az iskolában, és letölthető az iskola honlapjáról. A 

jelentkezési lapon az iskola csak a köznevelési törvényben meghatározott adatokat 

kérheti, az egyéb adatok szolgáltatása önkéntes, erre a jelentkezési lapon a szülők 

figyelmét fel kell hívni. 

 

A jelentkezők köre: 

 

 körzetes gyerekek, 

 körzeten kívüli gyerekek - elsősorban XVI. kerületi, ezt követően férőhely esetén 

kerületen kívűli. 

 

3. Más iskolából való bekerülés feltételei a magasabb évfolyamokra 
 

Az angol két tannyelvű osztályba csak akkor kerülhet be a tanuló, 

 ha másik, magyar-angol két tanítási nyelvű iskolából/osztályból érkezik, 

 vagy angol nyelvű iskolába járt eddig (célországban vagy máshol), 

 indokolt esetben egyéni elbírálás alapján különbözeti vizsgával is bekerülhet tanuló. 

 

4. A továbbhaladás feltétele 

 

A továbbhaladás feltételeit a tantárgyak tantervében rögzítjük. Angol két tanítási nyelvű 

osztályban maradhat az a tanuló, aki a tantervi követelményeket teljesíti. 

 

A tanuló évfolyamot ismételhet: 

 a közoktatási törvényben megfogalmazottak alapján - hiányzásai miatt, 

 amennyiben nem teljesíti a tantervi követelményt, 

 vagy ha a szülő kéri. 

 

 

5. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

ellenőrzése, értékelése a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályokban  
 

 

5.1. Az 1-8. évfolyamon: az egyes értékelési területek megegyeznek a Pedagógiai Programban 

meghatározottakkal. A tanulók az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam 1. félévben szöveges 

értékelést kapnak. 2-8. évfolyamon az angol nyelv és az angol nyelven tanított tantárgyak 

értékelése az alábbi táblázatban foglaltak szerint, érdemjeggyel történik. 

 

100-91% 5 (jeles) 

90-76% 4 (jó) 

75-61% 3 (közepes) 

60-41% 2 (elégséges) 
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40-0% 1 (elégtelen) 

 

5.2. A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés szöveges értékelésének célja az alsó tagozat 

első évfolyamán, valamint a második évfolyam első félévében. 

 

A szöveges értékelés kritériumai a következők: 

- legyen objektív, megbízható, 

- személyre szóló, 

- vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, 

- megfogalmazása a szülő és a tanuló számára is egyértelmű, 

- vegye figyelembe a gyerek önmagához mért fejlődését, képességeit, 

lehetőségeit, 

- ösztönző hatású, segítse a reális önismeretet, 

- fogalmazza meg a javítás, az esetleges hiányok pótlásának lehetőségét, 

- legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer 

és  a kidolgozott szöveges értékelési koncepció között. 

 

 

1. ÉVFOLYAM - 2. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV 

 

IDEGEN 
NYELV 

KIVÁLÓ 
JÓL 

MEGFELELT 
MEGFELELT 

FELZÁRKÓZTATÁSRA 
SZORUL 

Beszédértés 

A tanult 
szavakat, 
kifejezéseket, 
egyszerű 
mondatokat 
megérti, 
ezekre 
megfelelően 
reagál. 

Nem igényel 
külső 
segítséget. 

A tanult 
szavakat, 
kifejezéseket, 
egyszerű 
mondatokat 
általában 
megérti, ezekre 
megfelelően 
reagál. 

Ritkán igényel 
külső 
segítséget. 

A tanult 
szavakat, 
kifejezéseket, 
egyszerű 
mondatokat 
csak 
rávezetéssel 
érti meg. 

 

Időnként külső 
segítségre 
szorul. 

A tanult szavakat, 
kifejezéseket, egyszerű 
mondatokat általában nem 
érti meg. 

 

Jelentős mértékű külső 
segítséget igényel. 

 

Beszédkészség 

A tanult 
szavakat 
szinte 
hibátlanul 
tudja. 

A tanult 
szavakat kis 
hibával tudja. 

A tanult szavak 
nagy részét 
tudja. 

Kevés szót tud. 

Az ismert 
egyszerű 
kérdésekre 
önállóan 
válaszol. 

Az ismert 
egyszerű 
kérdésekre 
önállóan 
válaszol. 

Az ismert 
egyszerű 
kérdésekre 
segítséggel 
válaszol. 

Az ismert egyszerű 
kérdésekre általában nem 
válaszol. 

Egyszerű 
mondatokat 
helyes 
kiejtéssel 
képes 
megismételni. 

Egyszerű 
mondatokat 
képes 
megismételni. 

Megértést 
zavaró 
kiejtéssel képes 
megismételni 
egyszerű 
mondatokat. 

Nem tudja megismételni az 
egyszerű mondatokat sem. 

A tanult 
mondókákat, 
énekeket 

A tanult 
mondókákat, 
énekeket 

A tanult 
mondókákat, 
énekeket kevés 

A tanult mondókákat, 
énekeket nagyon hibásan 
mondja, vagy nem tudja 
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hibátlanul, 
önállóan 
mondja el. 

hibátlanul, de 
kis segítséggel 
mondja el. 

hibával és 
segítséggel 
mondja el. 

elmondani segítséggel sem. 

 

Hangsúly, 
kiejtés, 
intonáció 

Helyesen 
képzi a 
hangokat és 
megfelelő 
hangsúlyokat 
használ. 

Időnként 
helytelenül 
képzi a 
hangokat és 
nem megfelelő 
hangsúlyokat 
használ. 

Többször 
helytelenül 
képzi a 
hangokat és 
nem megfelelő 
hangsúlyokat 
használ. 

Beszédét nehezen érteni, 
mivel rosszul képzi a 
hangokat és nem megfelelő 
hangsúlyokat használ. 
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MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ 

PROGRAM HELYI TANTERVE 
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1. A két tanítási nyelvű oktatás bevezetése a Lemhényi Dezső Általános 

Iskolában 
 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2009. (I.21.) Kt. 

határozata alapján a következő döntést hozta: 

 Lemhényi Dezső Általános Iskola 2009/2010-es tanévtől vezetheti be felmenő 

rendszerben az angol-magyar két tanítási nyelvű képzést. 

 Ezzel párhúzamosan indit normál tantarvű osztályt is – amelyre a már az előzőekben 

elfogadott Pedagógiai Program és Helyi Tanterv érvényes. 

 

 
Tanév 

 

Osztály 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018 

1.a A A A A A A A  

1.b N N N N N N N N 

2.a N A A A A A A A 

2.b ----- N N N N N N N 

3.a N N A A A A A A 

3.b ----- ----- N N N N N N 

4.a N N N A A A A A 

4.b N ----- ----- N N N N N 

5.a N N N N A A A A 

5.b ----- N ----- ----- N N N N 

6.a N N N N N A A A 

6.b N ----- N ----- ----- N N N 

7.a N N N N N N A A 

7.b N N ----- N ----- ----- N N 

8.a N N N N N N N A 

8.b N N N ----- N ----- ----- N 

 

 

A – angol nyelvű tanterv alapján tanuló osztályok 

N – normál tanterv alapján tanuló osztályok 

 

 

Az óraszámok változása 2013. szeptember 1-től első és ötödik évfolyamon felmenő 

rendszerben változik a 2013-ban módosított pedagógiai program 1. sz. melléklete alapján. 
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2. Lemhényi Dezső Általános Iskola óraterve 
 

Irányadó rendelkezések: 26/1997. (VII.10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás irányelvének kiadásáról; 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 

 

Tantárgyak 

1-8. évfolyam magyar-angol két tanítási nyelvű program 

évfolyam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

magyar 7 7 7 7 4 4 3,5 3,5 

matematika 4 4 4 4 4 4 3,5 3,5 

angol nyelv 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 

környezetismeret     1 (1)         

környezetismeret 1 1 1 1     

természetismeret         1 1     

természetismeret     1 (1) 1 (1)   

történelem         2 2 1 1 

történelem       1 (1) 1 (1) 

biológia             1,5 1,5 

földrajz             1,5 1,5 

fizika             1,5 1,5 

kémia             1,5 1,5 

országismeret        1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

ének  1 1 1 1 1 1 1 1 

ének 1 1 1 1 1 1 1 1 

rajz 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1     

rajz/művészettört.     1 1 1 1 

technika 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 

testnevelés 1 1 1 1     

informatika    1 1  1  1  1  

osztályfőnöki         1 1 1 1 

Összes óraszám: 24 24 24 26,5 26,5 26,5 29,5 29,5 

angolul tanított 9 9 9 9 9 9 10 10 

min.35% 8,4 8,4 8,4 8,9 8,9 8,9 10 10 

lehetséges max. 24 24 24 26,5 26,5 26,5 29,5 29,5 

A kék színnel kiemelt tantárgyakat angolul tanítjuk, ha a gyerekek képességei, a helyi adottságok 

megengedik. 

A 26/1997. (VII.10.) MKM rendeletnek megfelelően az angolul tanított tárgyak óraszáma eléri az összes 

óraszám 35 %-át.  

 

 

Az óraszámok változása 2013. szeptember 1-től első és ötödik évfolyamon felmenő 

rendszerben változik a 2013-ban módosított pedagógiai program 1. sz. melléklete 

alapján. 
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3. A tankönyvek kiválasztásának elve 
 

 

A két tanítási nyelvű oktatási rendszerben is igen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megfelelő 

nyelvi tankönyvek, segédanyagok, hanganyagok kiválasztására. 

Egy tankönyvnek elsősorban alkalmazkodnia kell az alsó tagozatos tanulók életkori 

sajátosságaihoz: 

 hangsúlyozza a nyelv kommunikációs és problémamegoldó funkcióját; 

 segítse a gyereket a nyelv valódi, ismeretközlő és - befogadó használatában; 

 a kezdeti időkben a négy nyelvi alapkészségből a hallás utáni szövegértésre és a 

beszédkészségre építsen, 

 majd ezekből kiindulva fejlessze az olvasási, végül pedig az íráskészséget; 

 a gyerek tapasztalataiból induljon ki; 

 feladat-, illetve témakör-központú legyen; 

 ragadja meg a gyermek figyelmét és érdeklődését. 

 

Mindezeken túl a nyelvkönyvnek kidolgozott nyelvi programmal kell rendelkeznie, hogy a 

nyelv széles körű felhasználását tegye lehetővé. Segítse a pedagógust az alapos 

felkészülésben és a gyakorlati ötletek megvalósításában is. Nyújtson lehetőséget többféle 

módszer és munkaforma alkalmazásához, az ismétléshez, ellenőrzéshez is. Legyen forrása a 

házi feladatoknak és az önálló munkának. Tökéletes tankönyv nem létezik, ám a pedagógus 

felkészültsége kiegészíti a tankönyvek hiányosságait. 

A tankönyvek, segédanyagok hatékonyságát a taneszközök listáján szereplő szemléltető 

anyagok segítik. 
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MELLÉKLETEK 
 

 

 

 

1. sz. melléklet – Óratömeg táblázat 
 

 

HELYI TANTERVEK 

 

Angol nyelvi tanterv  1-8. évfolyam 

Ének    1-6. évfolyam 

Technika   1-4. évfolyam 

Vizuális kultúra  1-4. évfolyam 

Civilizáció   5-8. évfolyam 

Történelem   5-8. évfolyam 

Rajz/művészettörténet 5-6. évfolyam 

Földrajz    7-8. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


