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I.

Preambulum
A.

Előzmények

Pedagógiai programunk korábban – a Nessa Alapítvány fenntartásában, a III. kerületi Polgármesteri
Hivatal támogatásával – a Herkules Általános Iskolában működött. A 2011-es tanév végén a fenntartó
alapítvány bejelentette, hogy nem tudja tovább működtetni az iskolát, ezért a Herkules Általános Iskola
bezárta kapuit. Hat pedagógus a szülői közösség támogatásával a már jól bevált pedagógiai
szemlélettel és módszerrel működő osztályok elhelyezését kérte az önkormányzattól a kerület
valamelyik, szabad tantermekkel rendelkező iskolájában. Ezt az elképzelést az önkormányzat is
támogatta, így a tanulóközösség 2011/12-es tanévet (4 tanterem és egy vizes helyiség felújításával) az
Aquincum Általános Iskolában kezdhette meg. A Herkules Általános Iskolából hozott pedagógiai
programot Tág Világ Iskolaprogramként vitte tovább a pedagógus csapat. A Tág Világ szemléletű
osztályok a befogadó intézményen belül már működő kéttannyelvű és a hagyományos tantervű
osztályok mellett egy harmadik típusú „programként” működtek a 2011/1012-es tanévtől. Ekkor 63
tanuló tanult a programmal, és a következő tanévtől becsatlakozhatott egy új első osztály is. A Tág
Világ Iskolaprogram pedagógusi és szülői közössége (a Tág Világ Egyesület) mind az akkori fenntartó
önkormányzattól, mind a befogadó intézmény vezetésétől határozott ígéretet kapott arra, hogy a
program tanulói – akik szinte kivétel nélkül III. kerületi lakosok – a Tág Világ program szerint
folytathatják tanulmányaikat, és a program továbbfejlődésére is lehetőséget biztosítanak.
A 2012/2013-as tanévben a Tág Világ program ismételten nehéz helyzetbe került. Ez az időszak egybe
esett az iskolák fenntartóváltásával, így az önkormányzat támogatására sem számíthattunk. A program
további folytatása nem kapott támogatást a befogadó Aquincum Általános Iskola vezetésétől, a
szeptemberben induló első osztályt már csak kooperatív technikákkal működő osztályként indulhatott.
Egyértelműen kiderült, hogy a befogadó iskola vezetése nem elkötelezett a Tág Világ program mellett.
A 2013/2014 -es évben már nem indulhatott új osztály. Ekkor a Tág Világ Egyesület szülői és pedagógusi
közössége elhatározta, hogy megpróbál a harmadik vagy a környező kerületek egyikében új befogadó
iskolát keresni a programnak. A sikertelen próbálkozások oda vezettek, hogy be kellett látnunk, nem
tudjuk a programot állami keretek között tartani. Egyetlen lehetőségünk a program megmentésére egy
magániskola alapítása. A 2014-2015 időszak azzal telt, hogy megtaláljuk a megfelelő helyet az iskola
számára, és biztosítsuk az iskolaalapítás feltételeit.
2015. októberben megalakult a Tág Világ Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság azzal a céllal, hogy a
létrehozzon és a Tág Világ Iskolaprogram alapján működtessen egy általános iskolát. A 2016.
márciusban megalapított Tág Világ Általános Iskola székhelyét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával
kötött bérleti szerződés alapján biztosítja a fenntartó.
Köszönettel tartozunk a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program alkotónak és gazdáinak, hogy
lehetővé tették programjuk és kerettantervük felhasználását a Tág Világ Általános Iskola pedagógiai
programjának kidolgozásához.

B.

Küldtetésünk

A Tág Világ Iskola elkötelezett az általa fontosnak vélt, korszerű és időtálló értékek képviseletében. A
pedagógiai munka központi eleme a világ komplex, sokoldalú megismerése, a tanulás aktív, konstruktív
folyamatként való értelmezése, a tanulói sokféleség tiszteletben tartása és a tanulók felkészítése az új
kor kihívásaira.
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Küldtetésünk olyan iskola működtetése, ahol a közösség minden tagja örömmel és alkotó módon vesz
részt abban a tanulási folyamatban, amely felkészíti tanulóinkat az együttműködésre, az Európai
Közösség értékrendjével összhangban álló tudásokra, kompetenciákra.

C.

Jövőképünk

A Tág Világ Iskola 8 évfolyamos egész napos iskolakét, évfolyamonként 1-1 osztállyal működik. NAT
kerettanterv alapján kezdi meg működését, de az első tanév tapasztalatainak, illetve a Gyermekek
Házával fenntartott szakmai kapcsolatok felhasználásával az első tanév végére önálló Tág Világ szakmai
programot dolgoz ki, melyet és engedélyezésre bead az oktatásért felelős miniszternek.
Pedagógusaink jövőképe szerin a Tág Világ program a Nemzeti Alaptantervben maghatározott
tartalmakat közvetíti olyan módon, hogy a tanulók számára élmény. Ez a program a tanulók, a szülők
és a pedagógusok közös akaratából valósul meg. Az iskola szakmai munkáját a tevékenységközpontúkompetenciaalapú oktatás, a kooperatív tanulásszervezési eljárások alkalmazása, a projektekre alapuló
komplex ismeretszerzés, a tanulói tevékenységekre alapuló komplex személyiségfejlesztés jellemzi.
Pedagógiai munkánk fő jellemzője a tanulók egyéni adottságaihoz igazodó tanulásszervezés, a
személyreszabott fejlesztő értékelés,
Távlati céljaink között szerepel annak a módszertani tudásnak a továbbadása, melyet tanítóink
birtokolnak, továbbképzések és iskolahálózat kialakításának a támogatása révén.

II.

Nevelési program
A.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei,
céljai
1.

A pedagógiai munkánkat meghatározó alapelvek, értékek

Nyitottság, tolerancia
Nyitottak vagyunk minden olyan diák és szülő számára, akik vállalják, hogy közösségünk aktív és
kezdeményező tagjai legyenek. Elismerik a program, a pedagógus szakmai kompetenciáját, fontosnak
tartják az együttgondolkodást a gyerekek nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődésének érdekében.
Célunk, hogy közösségünk minden tagja örömmel és alkotó módon vegyen részt az iskolai
projektnapokon, rendezvényeken, a közös kirándulásokon, és a mindennapos tanulási
tevékenységekben is.
Lehetővé tesszük, hogy tanulóink szabadon kifejezhessék gondolataikat és fejleszthessék
személyiségüket a tanulás egész folyamatában, mindamellett, hogy mások ugyanilyen jogát ne
korlátozzák, vagy sértsék.
Tanítványaikkal a partnerségi viszony kialakítására törekszünk, a fejlődésük és tanulásuk terén
egyenjogú félnek tekintjük őket. Tanuláselméleti felfogásunk, hogy a valódi tudáskonstruálás csak
ebben a partnerségi viszonyban valósulhat meg.
Tevékenységközpontú-kompetenciaalapú oktatás
Olyan tudásképet képviselünk, amelyet alkalmazni, használni lehet a tanórákon kívül is. Szemléletünk
lényege, hogy megfelelő motivációs környezetben a tanulók érdeklődésüktől, kíváncsiságuktól hajtva
szereznek ismereteket, a tanulás-tanítás örömteli, változatos tevékenység legyen.
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A pedagógiai munkánk alapja az együttes, kooperáló tanulás, a képességek sokirányú fejlesztése, a
folyamatos visszajelzés. Oktatási stratégiánk célját és módszerét meghatározza, hogy a valóságot
komplex, önálló és tanulói tevékenységeken alapuló megismerését és alakítását tekintjük
eredményesnek a tanulási folyamatban.
A tanulás középpontjában komplex, a tanulók érdeklődéhez igazodó téma áll, amely magába foglalja,
és kiindulási pontnak tekinti a készségfejlesztést, a kapcsolódó célok és feladatok meghatározását,
sajátos tanulási környezetet teremt, ahol a tanulók változatos munkaformákkal egymást segítve, az
eltérő tanulói különbségeket figyelembe véve tanulnak.
Kiemelt fontosságú célunk a NAT által meghatározott kompetenciák fejlesztése, amely az eredményes
tanulás feltétele. Tanulóink számára minden életkorban biztosítjuk annak lehetőségét, hogy
adottságaikat, képességeiket a tudás megszerzésében, a tanórán kívüli tevékenységekben
fejleszthessék és bemutathassák.
A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt szerepet kap a digitális kompetencia fejlesztése. A digitális
kompetencia fejlesztésének területei: a fő számítógépes alkalmazások használata, mint például a
szövegszerkesztés, információtárolás és -kezelés, valamint az internet által kínált lehetőségek és
esetleges veszélyek megértése és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati
eszközök) a munka, a szabadidő, az információ megosztása és az együttműködő hálózatépítés, a
tanulás és kutatás számára.
Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás
A pedagógiai munkánk során erősítjük azt a szemléletet, hogy a tanulók a tanulási folyamat során minél
önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi életben, a
közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető tudáselemeket. Ezért egyes
műveltségterületek ismeretanyagát tantárgyi bontás nélküli oktatás keretében sajátítják el a tanulók.
A műveltségterületek meghatározása a helyi tantervben történik.
A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása
Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben
mindkettőnek megfelelő teret biztosítunk. A tantervi programok, modulok kidolgozásakor arra
törekszünk, hogy a képességfejlesztési módszereket a hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel
együtt alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatási gyakorlat kiterjesztése során is.
Képesség- és személyiségfejlesztés
Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói személyiség
egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális- és társadalmi kompetenciák
fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a
társas aktivitást, az érzelmi intelligencia fejlesztését.
Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása
Olyan tanulási programokat alkalmazunk, amelyek során – az életkori sajátosságoknak megfelelő
szinten – élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek, maguk fedezik fel
a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból következtetéseket vonnak le,
korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazzák.
Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók megfogalmazhassák egyéni és csoportosan kialakított
véleményeiket, tudjanak róla vitatkozni, álláspontjukat érvekkel alátámasztani és meg védeni.
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Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség
Alkalmazunk olyan differenciált tanulásszervezési módszercsomagokat, amelyek lehetővé teszik a
tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének
megfelelő fejlesztést.
Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit, de ugyanakkor arra
is törekszünk, hogy a tanulókban kialakuljon az igény, hogy - egyéni képességeik, lehetőségeik
figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, bővítsék ismereteiket.
Fokozatosság és folyamatosság
Előnyben részesítjük azok a, programokat, modulrendszereket amelyek egymásra épülnek, amelyek a
folyamatosságot, a folytonosságot teremtik meg az oktatásban és nevelésben.
Valóságos tanulási környezet
Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak közvetlen és
közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára. A tanulási tartalmakat és a
megközelítéseket úgy választjuk meg, hogy a tanulási helyzeteket a tanulók az iskolán kívüli munkában
is megtapasztalják
Új típusú tanári attitűd
Olyan tanulási programokat vezetünk be és dolgozunk ki, amelyek nem előadó, hanem a tanulási
folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust igényelnek.
Személyre szabott differenciált értékelés
Az osztályozás megjelenése és rendszeres motivációs céllal történő alkalmazása a tudásért való tanulás
helyett a jegyekért való tanulást eredményezheti. Az osztályzatokkal kapcsolatos félelmek, izgalmak,
szorongás pszichológiai túlterhelést idézhetnek elő, és teljesítmény visszatartó hatásuk is lehet. Az
osztályozás összesen öt foka, csak az intellektuális területekre irányultsága a személyiség fejlődésének,
állapotának leegyszerűsítő értékelésére alkalmas.
Az osztályzatok alkalmazása mellet, a szöveges értékeléssel árnyalt és differenciált képet adunk a
tanulókról, miközben lehetővé válik és alapvető elvként a gyakorlatban érvényesíthető a gyerek
érdeklődésének, adottságainak, tulajdonságainak, életkori sajátosságainak, saját fejlődési ütemének,
otthoni körülményeinek, pillanatnyi állapotának stb. figyelembe vétele. A hangsúly az érés, fejlődés,
tanulás folyamatjellegének elfogadásán van. A gyermek önmagához képest mért fejlődését állítja a
középpontba. Természetesen a követelményekhez viszonyított előmenetele is értékelésre kerül. A
személyre szabott differenciált értékelés azért is ösztönző hatású, mert a tanuló megtapasztalhatja a
tanítónak az ő személyére irányuló figyelmét, pozitív, bíztató hozzáállását.
A tanulási esélyegyenlőség elve
A Tág Világ program elindulásától kezdve kiemelt figyelmet fordít a tanulók esélyegyenlőségének
javítására, megvalósítására.
A diákok tanulást segítő képességeinek, családi hátterének, tanulási stílusának, érdeklődésének
megismerése, az egyéni lehetőségekhez igazodó bánásmód, tanulásszervezés, az egyéni, rugalmas
tanulási időkeret biztosítása, az alapkészségek, kulcskompetenciák kiemelt fejlesztése, az árnyalt
értékelési gyakorlat ehhez elengedhetetlen.
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Az alapelveink tükrözik, hogy programunk a hátrányos helyzetű tanuló számára is biztosítani kívánja az
elfogadó, fejlesztő környezetet. Igyekszünk megtalálni azokat a támogatási formákat (pályázat,
alapítvány, szponzor), amelyek a hátrányos helyzetű tanulók számára is biztosítani tudják a
bekapcsolódás lehetőségét.
Alapfeltétel az egyenlő bánásmód megvalósulása érdekében a differenciált nevelési és oktatási
környezet, a szegregációmentesség és a diszkriminációmentesség biztosítása.
A tanulási esélyegyenlőség feltételeinek megvalósulását az egész napos foglalkoztatás, nevelés
nagymértékben segíti.
Tehetséggondozás
A Tág Világ Iskola differenciált nevelési és tanulási környezete kiváló lehetőséget nyújt a
tehetséggondozásra. Alapelv, hogy minden tanuló valamiben tehetséges, ezért számunkra a
tehetséggondozás nem egy-egy területen történő kiemelt fejlesztést jelent, hanem a különböző
területek és tevékenységek minél szélesebbkörű megismertetését. A tehetséggondozás során cél, hogy
minden tanulónak legyen lehetősége bármely területen tudása legjavát nyújtani.
A tehetséggondozás meghatározó színtere a tanóra és a tanórán kívüli idő. A differenciált tananyag és
tevékenységrendszer kiváló lehetőséget nyújt a heterogén tanulási környezetben a tehetséggondozás
megvalósítására. Jó lehetőséget nyújt a tehetséges tanulók fejlesztésére a projektekben végzett
munka, a kiselőadások, gyűjtőmunkák, témahetek gyakorlata, ahol nagyfokú önállósággal, magas
színvonalon adódik lehetőség az egyéni tanulásra.
A programunk elveti az osztálybontás, a nívócsoportos oktatás gyakorlatát. E szervezeti megoldások
helyett az egyéni lehetőségekhez mért, differenciált tanulási környezet megvalósításában látja a
tehetséggondozás, a tanulási hátrányok kezelésének és az integrált oktatás megvalósításának
lehetőségeit.
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2.
Pedagógiai munkánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása
érdekében
 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése.
 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.
 Az esélyegyenlőség biztosítása az iskolán belül minden tanuló számára.
 Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet
tanulóink eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és
alkalmazhatnak különböző cselekvésformákban.
 Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat őrző, a velünk együtt élő nemzetek
kultúráját ismerő fiatalok nevelése.
 Az egyéni képességek kibontakozásának segítése az iskolai élet minden területén.
 Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan személyiségek
fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan döntenek képességeiket,
lehetőségeiket ismerve. Így egy következő életszakaszban képesek az önmegvalósításra.
 Egymás sikereinek örülni tudó, az egyéni sikereken túl a közös sikert értéknek tartó szemlélet
erősítése.
 Kommunikációs képességek fejlesztése
infokommunikációs technológia területén.

mind

az

emberi

kapcsolatok,

mind

az

 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában
legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a
testi-lelki higiéné fontosságával.
 Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban.
 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások iránti igény
megalapozása.
 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és az életkornak, fejlettségi foknak, saját
személyiségjegyeknek megfelelő készségeit kimunkáló pedagógiai tevékenység.

B.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei,
eljárásai, a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai
Legfontosabb feladatunk
a differenciálás pedagógiai eljárásainak alkalmazása, a
személyiségpedagógia, az egyénhez alkalmazott pedagógiai folyamatok megvalósítása. A differenciált
tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. A
differenciálás során egyaránt szükséges a homogén és a heterogén csoportképzés előnyeinek
kihasználása.
A homogén csoportképzés során a fő feladat a valamilyen területen lemaradt tanulók felzárkóztatása,
valamint a kiemelkedően teljesítők további foglalkoztatása akár ugyanazon a tanulási órán belül. Ez a
tanítási órára való felkészülés során megkívánja a sokrétű feladat megfogalmazását, a tanulás
szervezése során pedig a heterogén csoportokkal történő külön foglalkozást.
A heterogén csoportszervezés pedig elsősorban a szociális kompetenciák fejlesztését segíti elő, az
önálló és az egymástól tanulás lehetőségét kínálja. A heterogén csoportszervezés négy alapelvre épít.
A jól megtervezett feladatok az építő egymásra utaltságot valósítják meg. Megjelenik ezek során az
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egyéni felelősség elve. Biztosítani képes ez a tanulásszervezés az egyenlő részvétel elvét. A tanulók
végül folyamatosan párhuzamos interakciókba kerülnek.
A homogén és heterogén csoportszervezés egymást kiegészítve biztosíthatja a differenciálás
előnyeinek kihasználását.
Egyéni lehetőségekhez igazított tanulási környezet, differenciált rétegmunka (a gyerekek aszerint
kapnak feladatokat, hogy az ismeretszerzés, készségfejlesztés mely fokán állnak, milyen tevékenység
szolgálja optimális fejlesztésüket) segíti az egyénre szabott fejlesztéseket. Ehhez szorosan kapcsolódik
a tanórai differenciálás, az egyéni haladási ütem biztosítása.
Másik fontos feladatunk a képességfejlesztés kibontakoztatása. Az ismeretek alkalmazásközpontú, a
készségekre, a kulcskompetenciákra összpontosító, tevékenységeket előtérbe helyező pedagógiai
folyamatokat szükséges ösztönözni, megvalósítani. Ennek lesz adekvát kerete a témahetek folyamatos
szervezése, a választott tematikához kapcsolódó legkülönbözőbb tantárgyi megközelítések integratív
szervezése. Ehhez kapcsolódik a projekt módszer alkalmazása, a tanulók érdeklődésének és
felkészültségének megfelelő teljesítményekben realizálódó, életszerű tevékenykedtetése.
Új lehetőségeket nyit a nem tanítási órában megszervezett tananyagátadás, pl. témahét, három hetet
meghaladó projekt, melynek keretében lehetőség nyílik iskolán kívüli hatékony és életszerű
ismeretszerzésre (lakóhelyismeret, múzeumpedagógia, IKT eszközök használata).
Az adott évfolyamokon megvalósuló projektek végiggondolása, kialakítása folyamatos feladat. Fontos,
hogy a projektek tartalma építsen a gyerekek érdeklődésére, ezért minden évfolyamon vannak előre
nem tervezhető, a gyerekek érdeklődéséből kiinduló projektek is.
Pedagógiai programunk megvalósítása során:
 Az alkalmazható tudást és a személyiség sokoldalú fejlesztését alapértéknek tekintjük.
 Tanulóinkat a folyamatos élethosszig tartó tanulás követelményei szerint, az önálló
tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésével segítjük.
 Tanulóink számára minden életkorban biztosítjuk annak lehetőségét, hogy adottságaikat,
képességeiket a tantárgyak elsajátításában, a tanórán kívüli tevékenységekben fejleszthessék
és bemutathassák.
 Lehetőséget biztosítunk témazáró/projektzáró kiállításra, ill. bemutatókra.
 A tanulás középpontjában komplex, a tanulók érdeklődéséhez igazodó téma áll, amely
magába foglalja, és kiindulási pontnak tekinti a készségfejlesztést, sajátos tanulási
környezetet teremt, ahol a tanulók változatos munkaformákkal egymást segítve, az eltérő
tanulói különbségeket figyelembe véve tanulnak.
 A hagyományos órarendi struktúrával szemben a komplex témák tananyagtartalmait
modulokban, tanulási egységekben (több tanítási óra összevonása) dolgozza fel, az
osztályokban nincs csengetés.
 Osztályainkban a legfeljebb 24 fős tanulócsoportok kooperatív tanulásszervezési modellel
dolgoznak és az asztalok a kooperatív ülésrendnek megfelelően vannak elhelyezve.
 A tantervi kötelező idegen nyelv óraszáma mellett – magasabb óraszámban, a témákhoz
kapcsolódóan – lehetőséget biztosítunk anyanyelvi tanárral történik az angol nyelv oktatása.
 Évente 1 hét erdei iskola az utolsó tanítási héten.
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 A Tág Világ szülői közösségének lehetősége van előzetes egyeztetés után órák látogatására, a
projektzáró előadásokon részt venni, és a mindennapos kapcsolattartás érdekében
gyermeküket a tanítás megkezdése előtt a tanterembe felkísérni.
 A tanítás célja egy kutatási módszer, gondolkodási mód és a kritikai szellem elsajátítása. A
kiindulópontja a gyermek természetes kíváncsisága, amely által mélyebb ismeretekre tesz
szert.
 Alapnak tekintjük a kompetencia alapú oktatást, amely sokoldalúan fejleszti a
problémamegoldó gondolkodást, a kommunikációs készséget, az együttműködés képességét.
 A tanulók együttműködnek a program többi tanulójával az éves projektekben és más
feladatokban, programokon, amelyeken keresztül szociális képességeik fejlődnek: tolerancia,
egymásra figyelés, segítségnyújtás, empátia, önbizalom.
 A digitális kompetencia fejlesztése érdekében osztálytermeinkben 2-3 számítógép, projektor,
nyomtató és scenner, áll rendelkezésre, a tanulók a mindennapi munkában használják a
szövegszerkesztő programot, PPT prezentációkat készítenek a komplex témák tartalmaihoz,
az interneten kutatnak, információt keresnek a témával kapcsolatban. Tanáraink a
levelezőrendszerek segítségével küldenek feladatot.
Személyi feltételek
A Tág Világ programban olyan pedagógusok tanítanak, akik
o
o
o
o

részt vettek kompetencia alapú oktatás módszertanának alkalmazására felkészítő akkreditált
továbbképzéseken (120 óra)1,
kompetencia szinten tudják alkalmazni a kooperatív tanulási struktúrákat,
a tantárgyak tananyagtartalmait témákban, tömbösítve is fel tudják dolgozni,
tudják alkalmazni a projekt módszert.

Addig, amíg nincsenek gyakorlott Tág Világ módszerben jártas pedagógusok a felső tagozatban, addig
a felmenő tanulócsoportokba az 5. és 6. osztályban az alsós tanítók feltanítanak.
Komplex témák a műveltségterületek fókuszában
A műveltségterületek ismeretanyagát komplex témákon keresztül sajátítják el a tanulóink. A témák
tananyagtartalmai illeszkednek a hagyományos tanrendben meghatározott tartalmakhoz, így
biztosítjuk az évfolyamokon belüli átjárhatóságot, A NAT követelmények teljesülését. A motiválást, az
attitűdfejlesztést a gyerekek érdeklődésére alapozó projektek, a készségfejlesztés hatékonyságát
pedig a kompetencia alapú megközelítés segíti.
A komplex témák tananyagtartalmai a következő műveltségterületben integrálódnak:
•
•
•
•
•

Magyar nyelv és irodalom
Ember a természetben
Ember és társadalom
Művészetek
Informatika

Az itt tanító pedagógusok vallják, hogy nincsenek eredendően rossz vagy jó gyerekek, csak nagyon
különböző és különbözőképpen tehetséges gyerekek vannak.

1

A belépő új kollégák esetén feltételül szabjuk a képzés elvégzését.

12

Tág Világ Általános Iskola pedagógiai programja
Ezért a pedagógusok a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve, komplex pedagógiai
megoldásokat keresve, egyéni odafigyeléssel, tudatos pedagógiai munkával ébresztik fel a gyerekek
kíváncsiságát és tanulás iránti vágyát.
A Tág Világ szakmai műhelye felel a pedagógus továbbképzésért, a fejlesztésért. A szakmai és
továbbképzési tervet a műhely együtt állítja össze a tanév megkezdésekor.
A szakmai műhely havonta 2 alkalommal továbbképzést tart, a fejlesztéseket koordinálja.
Egész napos iskola
A Tág Világ Iskola – figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 19.§-át – egész napos iskolai
oktatást, nevelést valósít meg az első hat évfolyamon. Az iskolaválasztás során a szülők ennek
tudatában választják iskolánkat Az egész napos foglakoztatás során az oktatás, a nevelés folyamata a
tanítási órákon túl kiterjed a szabadidőre, a tanórákra való felkészülésre.
A nap két egyenlő értékű részből áll, délelőtt és délután is vannak tanórák és szabadidős
tevékenységek. Az egész napra elosztott tanórák kevésbé terhelik meg a gyerekeket. Jut idő nyugodt
napkezdésre, beszélgető-körre, elmélyült tanulásra, délelőtti pihenésre, játékra, mesére, művészeti
foglalkozásokra. Jól szervezve biztonságot, nyugalmat nyújt a tanulók számára.
Az egésznapos iskolában, az egész napos ellátás során a pedagógus szerepek nem válnak szét, minden
pedagógus vezet tanulási blokkokat, segíti a tanórára való felkészülést, szervez szabadidős
tevékenységeket. Más és más helyzetekben találkozik diákjaival, nem különül el nevelői és oktatói
feladata. A személyközpontú, egyéni sajátosságokhoz igazodó nevelési és tanítási gyakorlat a tanulók
sokoldalú megismerésén alapszik. A sokszínű iskolai helyzetek lehetőséget nyújtanak a tanulók
személyiségének, pszichés funkcióinak, képességeinek, készségeinek, érdeklődésének alapos
megismeréséhez. Az egésznapos iskola, az egész napos ellátás biztosítása segíti az esélyegyenlőség
megvalósulását azzal, hogy az egységesen nyújtott egész napos iskolai szolgáltatásokból nem marad ki
egy tanuló sem.
Az egész napos iskola, az egész napos ellátás időbeosztása lehetővé teszi a tanulás idejének rugalmas
kezelését. Az iskolában alkalmazott tanulásszervezési módok – problémamegoldó tanulás, kooperatív
feladatvégzés, differenciált rétegmunka, individualizált tanulás, projekt – szükségessé teszik a
hosszabb időegységet biztosító tanulási blokkokban történő tanítást.
Az egész napos iskola tanulásszervezési gyakorlata lehetőséget kínál a tanulási esélyegyenlőség
növelésére, segíti a társadalmi integrációt. Időt és teret biztosít az adaptív, befogadó, a tanulók egyéni
lehetőségeihez igazított nevelési, oktatási környezet kialakítására és fenntartására az oktatás, nevelés
tartalmában, munkaformáiban, módszereiben, értékelési rendszerében egyaránt. Az önálló tanulás
során a pedagógusok visszajelzést kapnak tanításuk hatásfokáról, e mellett - szükség esetén - egyéni
segítséget nyújthatnak a diákoknak.
A szülők jogos igénye, hogy biztonságos, értékes tanulási, nevelési környezetben tudják gyermekeiket.
Elvárás, hogy az iskolának legyen válasza a társadalmi kihívásokra, ne csupán tradicionális feladatára –
oktatás, tanítás – korlátozódjon működése.
A gyermekek természetes közössége az iskola. A személyes kapcsolatok gyengülése, a családi szerkezet
változása, a növekvő individualizmus mind erősíti azt az igényt, hogy az iskola vállaljon részt a
közösségfejlesztésben, szánjon kellő figyelmet és időt a közösségek segítésére, fejlesztésre. Biztosítson
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teret kapcsolatok, barátságok kialakulására, tegye lehetővé a közös játékok, élmények átélését.
Mindezekre időt, teret biztosít az egész napos iskola
Összegezve, a jól működő egész napos iskolai ellátás egységbe foglalja a tanulók egyéni
képességfejlesztésének, oktatásának, nevelésének teljes menetét.
Az egésznapos iskola tervezett időbeosztása
1. – 3. osztály
8.00 – 8.30

Beszélgető kör, reggeli

8.30 – 10.30

Tanulási blokk 1

10.30 – 11.00 Szabadidő: mozgás, játék a szabadban
11.00 – 12.30 Tanulási blokk 1
12. 30 – 13.00 Ebéd
13.00 – 13.30 Szabadidő: pihenés, mesehallgatás
13.30 – 14.30 Szabadidő: mozgás, játék a szabadban
14.30 – 15.15 Tanóra 2 vagy művészeti, sportfoglalkozás
15.15 – 15.45 Tanóra 2 vagy szabadidő
15.45 – 16.00 Uzsonna, a nap zárása
4. osztály
8.00 – 8.30

Beszélgető kör, reggeli

8.30 – 10.30

Tanulási blokk 1

10.30 – 11.00 Szabadidő: mozgás, játék a szabadban
11.00 – 12.30 Tanulási blokk 1. vagy tanórák 1.
12.30 – 13.00 Ebéd
13.00 – 13.30 Szabadidő: pihenés, mesehallgatás
13.30 – 14.15 Szabadidő: mozgás, játék a szabadban
14.15 – 15.45. Tanulási blokk 2. vagy művészeti-, sportfoglalkozás
15.45 – 16.00 Uzsonna, a nap zárása
5. – 6. osztály egész napos ellátás
8.00 – 8.15

Beszélgető kör, reggeli

8.15 – 9.00

Tanóra 1.

9.10 – 10.45

Tanulási blokk 1.

10.45 – 11.15 Szabadidő: mozgás, játék a szabadban
11.15 – 12.45 Tanulási blokk 1. vagy tanórák 1.
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12.45– 13.15

Ebéd

13.15 – 14.00 Szabadidő: pihenés, beszélgető kör/olvasás
14.00 – 15.30 Tanóra 2. vagy művészeti-, sportfoglalkozás
15.30 – 16.00 Uzsonna, a nap zárása





tanulási blokk1, tanóra1: anyanyelv, matematika, természet és társadalom ismeret, idegen
nyelv
tanulási blokk2, tanóra 2: mozgás, sport, művészetek
az egész napra elosztott szabadidő sávokba jól illeszthetők a sajátos nevelési igényű tanulók
rehabilitációs órái
pénteki napon nincs önálló tanulás, délutánra művészeti blokkot, illetve iskolán kívüli
programot tervezünk

A tapasztalatok igazolják, az egésznapos iskolai gyakorlat társadalmi problémákra is választ kínál. A
program tapasztalatai egybeesnek a köznevelési törvényben megfogalmazottakkal, amely az egész
napos iskolát - megfelelő tartalom, személyi és tárgyi feltételek biztosítása esetében – bevezetendő,
támogatandó modellként, oktatási reformként értelmezi.

1.
Az egyéni fejlesztést biztosító szervezeti keretek és tanulásszervezési
eljárások
a)
Többfunkciójú teremberendezés
A iskolánk osztálytermeinek berendezésénél elsődleges cél, otthonos környezetet nyújtson, és
lehetőséget biztosítson a frontális, a kooperatív kiscsoportos vagy páros, illetve az elkülönült, egyéni
munkavégzésre. Ezért a nehezen mozdítható padok helyett mobilizálható, körül ülhető asztalok, a
könnyű helyváltoztatást biztosító, szabadidő-tevékenységekhez is alkalmas székek találhatók a
termekben.
Az osztályokban matematikai, anyanyelvi, természettudományos, kézműves és egyéb tevékenységek
végzésére alkalmas területek vannak kialakítva. A nyitott polcokon találhatók a különböző tanulást
segítő kiadványok, kézikönyvek, eszközök, ezzel is segítve a diákok önálló tanulását, feladatvégzését.
Minden teremben van egy nagy kerek asztal, mellette kis tábla. Ez a differenciált rétegmunka helyszíne,
ahol kiscsoportokban összeülve lehet tanulni, közösen dolgozni.
Fontos része a termeknek a matracokból, puha párnákból kialakított meleg sarok, amely a reggeli
beszélgető-kör, a mesélés helyszíne, de lehetőséget biztosít a kiscsoportos olvasásra, vagy nyugodt
pihenésre, játékra is. Itt találhatók játékok, mesekönyvek, lehetőséget biztosítva a szabad játékra.
b)
Tanórák helyett rugalmas blokkok
A programunkban a tanulás jelentős része blokkokban zajlik, figyelembe véve a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 16.-át. A blokkok ideje, főként az alsó tagozaton rugalmas, függ a feldolgozandó anyagtól, a
gyerekek állapotától, aktivitásától. Fontos szempont, hogy a tantervben meghatározott, előírt
óraszámok érvényesüljenek a blokkok szervezése során.
c)
A tananyag elrendezésének kérdései
A program sajátossága az optimális terhelés érdekében, hogy differenciált ismereteket nyújtó
tananyaggal dolgozik. Ennek érdekében a program pedagógusai folyamatosam állítják össze a gyerekek
eltérő képességeihez igazodó differenciált tevékenységek és feladatsorok rendszerét.
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A program tanítói által alkotott differenciált tananyag-feldolgozások tankönyv formában is
megjelentek.
d)
A differenciált tanulásszervezés
A iskolánkban egy-egy osztályon belül, különböző szinteken lévő, néhány sajátos nevelési igényű
kisgyerek közös tanulása is folyhat. Ahhoz, hogy mindez gördülékenyen működjön, új tanulásirányítási
módszerek alkalmazása szükséges.
Fontos, hogy a gyerekek önálló feladatvégzése, páros vagy kiscsoportos munkája megvalósuljon, ez
biztosítja a pedagógus számára a tanulási folyamat többszintű, egyéni sajátosságokhoz igazodó
szervezésének lehetőségét. Ezért a frontális tanítás gyakorlatát ritkán alkalmazzák a program
pedagógusai. A leggyakrabban alkalmazott tanulásszervezési módok a kooperatív tanulás, a
differenciált rétegmunka, az individualizált tanulás.
e)
A kooperatív feladatvégzés

A kooperatív tanulás

 lehetővé teszi, hogy a gyerekek meg-lévő ismereteiket mozgósítva közös megoldási stratégiát
dolgozzanak ki.
 fejleszti az együttműködési készséget; alakítja a vélemények különbözőségének tiszteletét, a
kulturált vita, érvelés tudományát.
 biztosítja, hogy a csoporttagok eltérő nehézségű feladatrészek elkészítésével járuljanak hozzá
a csoport közös munkájához. Ezzel egymás elfogadása, a különböző teljesítmények elismerése
fejleszthető.
Optimális esetben a kooperatív tanulásban minden tanuló részt tud venni. Heterogén csoportösszetétel esetén – az egyenlő részvétel érdekében – biztosítani szükséges a csoporttagok egyéni
lehetőségeihez igazított differenciált részfeladatokat, tevékenységeket. Előfordul azonban, hogy egyegy tananyagrész ezt nem teszi lehetővé. Ekkor a többi gyerek közös munkavégzése alatt nyílik
lehetőség arra, hogy a tanító, felszabaduló idejét hasznosítva, egyéni, intenzív fejlesztőmunkát
végezzen azokkal a gyerekekkel, akiknek erre szükségük van.
A páros munka során az egymást segíteni tudó diákok közös munkája folyik. A gyerekek
megtapasztalják, hogy számíthatnak egymásra, társaiktól bármikor kérhetnek segítséget.
f)
Egyéni feladatvégzés, differenciált rétegmunka
A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése.
Ez megvalósulhat differenciált rétegmunkaként, amikor a gyerekek a szerint kapnak feladatokat,
végeznek különböző tevékenységeket, hogy az ismeretszerzés, a készségfejlesztés mely fokán állnak,
milyen tevékenységek szolgálják optimálisan a fejlesztésüket.
A szintek nem merevek, akár blokkon belül lehet váltani. Az a cél, hogy indirekt tanítói irányítással a
gyerekek maguktól válasszák a szintjüknek megfelelő feladatot, tevékenységet. Amennyiben az osztály
légköre segítő, elfogadó, az állandó megerősítő visszajelzés nem marad el, a hiba a tanulási folyamat
természetes velejárójaként jelenik meg, hamar kialakul a reális önértékelés képessége.
g)
Individualizált tanulás
A differenciált rétegmunka mellett az egészen személyre szabott individualizált tanulás gyakorlata is
fontos:



a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésénél,
kiemelkedően tehetséges tanulók esetében;
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lassan haladó, társaitól lényegesen lemaradó kisgyerek esetén,
egyéni szükségletek, helyzetek (pl. hosszabb hiányzás) esetén.

h)
Projekt módszer
A programunk az élményszerű, tanulók aktív részvételére építő tanulás gyakorlatát kívánja
megvalósítani. Fontos célként fogalmazódik meg, hogy a gyerekek képesek legyenek
összefüggéseikben szemlélni a világot.
A projekt módszer jó lehetőséget teremt a kompetencia alapú oktatás megvalósítására, a
kulcskompetenciák fejlesztésére, az érdeklődés és intelligencia típusok szerinti differenciálásra. Ezért
a tananyag arra alkalmas részei projekt módszerrel kerülnek feldolgozásra.
Az adott évfolyamokon megvalósuló projektek végiggondolása, kialakítása folyamatos feladat. Fontos,
hogy a projektek tartalma építsen a gyerekek érdeklődésére, ezért minden évfolyamon vannak előre
nem tervezhető, a gyerekek érdeklődéséből kiinduló projektek. Ezek mellett megvalósulnak tervezett,
már hagyományokkal rendelkező projektek is. A program hagyományosan ismétlődő projektjei a
következők:
Alsó tagozatban:
1. évfolyam:
1.
2.
3.

Titkos út témában - Színek hete
Állatok világa témában - Állathatározó
A falu

2. évfolyam:
1.
2.

Mesék világa témában - Mesekönyv készítés
Mesék világa témában - Népek meséi

3. évfolyam:
1.
2.
3.

Csillagos égbolt témában - A Naprendszer
Léghajóval a világ körül témában - Földrészek
Honfoglalás témában - Családom

4. évfolyam:
1. Helyem a világban témában - Gyermekjogok
2. Magyarország témában - Városok
Felső tagozat 5. 6. osztály
Tanévkezdő csapatépítés - tanulásmódszertenai hét, Ókor, Állatok világa (World of amimals), Ősz (Fall),
Környezetvédelem (Environment), Középkor, Egészséges életmód (Healthy Living), A Föld (The Earth),
Erdők, mezők és vizek (Where we live)

A Tág Világ Iskolában évente 2 alkalommal iskolaszintű projektek valósulnak meg. Az érintett évfolyam
tanulói (1. osztálytól 8. osztályig) heterogén csoportokban dolgozzák fel a választott témát. A
témafelelősök (a heterogén csoportok vezetői) munkáját patronáló tanárok (facilitátorok) segítik. A
projektek előtt a pedagógusok és a témafelelősök iskolagyűlésen ismertetik a projektémát és
lehetőséget biztosítanak az iskola tanulóinak ötleteik ismertetésére. Az ötletekből később a vezetők
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összefoglalót készítenek és ez alapján jelölik ki a csoporttémákat. A különböző csoporttémákra szabad
választás alapján jelölhetik magukat a tanulók. Az iskola biztosítja a témacsoportok eszközigényét,
külső helyszín esetén gondoskodik a tanulók szállításáról, és a felmerülő költségekről a projektmunka
zavartalan megvalósulásának érdekében.
Iskolai projekjeink a 2016/2017-es tanévben
1. A mi iskolánk
2. A víz világnapja
i)
Az önálló tanulás egyéni módszereinek, technikáinak tanítása
Az egyéni fejlesztést biztosító tanulás-szervezés elengedhetetlen feltétele, hogy a tanulók képesek
legyenek önálló, egyéni munkára. Ehhez el kell sajátítaniuk az önálló tanuláshoz szükséges technikákat,
módszereket.
Ennek érdekében:








A gyerekek az iskolába kerülés első pillanatától kezdve a különböző tanulási szituációk önálló,
illetve társsal közös megoldására késztetjük.
A program tanítói, tanárai tudatosan tanítják a diákoknak az önálló tanulás technikáit, majd
ezek alkalmazását segítik a délelőtti tanulási blokkokban, illetve negyedik osztálytól a
blokkokra való felkészülés során kialakított önálló tanulási helyzetek.
Fokozatosan alakítják az önálló feladatválasztás, feladatvégzés algoritmusait, a különböző
eszközök, segédkönyvek, szótárak helyes használatát.
Kiemelt feladat az önellenőrzés képességének kialakítása. Egyetlen pedagógiai folyamat sem
nélkülözheti a visszacsatolást, a megerősítést, a hibák javítását. Programunk az ellenőrzést
nagymértékben a gyerekekre bízza. A hiba megtalálása, újbóli végiggondolása és kijavítása az
ismeretszerzési folyamat szerves része.
A szabadidő-tevékenységek közvetett irányítása

j)
A szabadidő szervezése
Az egész napos foglalkoztatás jó lehetőséget biztosít a szabadidős tevékenységek szervezésére, a
szabadidő hasznos eltöltésére való nevelésre. Azonban arra is nagyon fontos figyelni, hogy a szabadidő
valóban „szabad” legyen, a diákok érezzék, hogy valóban ők gazdálkodhatnak ezzel az idővel.
A pedagógus és a gyerekek kapcsolatát a szabadidős tevékenységek során partneri együttműködés
jellemzi.
A szabadidős tevékenységek szervezésének, irányításának meghatározó elve, hogy a pedagógus
kezdeményező szerepet tölt be. A szabadidős tevékenységek közvetett irányítása során a diákok
szabadon dönthetnek, részt kívánnak-e venni a felkínált foglalkozásokon. A pedagógus figyelemmel
kíséri a szabadidős tevékenységeket, ha szükséges, egyéni odafordulással segíti a gyerekeket. Fontos,
hogy a tanulók is szervezhessenek programokat, kezdeményezhessenek játékokat, különböző
szabadidős foglakozásokat.
A felsorolt tanulás-szervezési eljárásokat és szabadidős tevékenységeket a Tág Világ Iskola pedagógusai
nem tekintik véglegesnek, a további fejlesztés lehetőségein közösen gondolkoznak, tudva, hogy
nagyfokú tudatosságot, komoly előkészületet igényel a tanulási helyzetek és a szabadidőtevékenységek olyan megszervezése, hogy minden tanuló számára valóban hatékony legyen.
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k)
Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja
A Tág Világ Iskola alapító okirata szerint, de a személyi és tárgyi feltételek függvényében, azok
folyamatos fejlesztésével és bővítésével fogad be sajátos nevelési igényű tanulókat. E munka során
folyamatosan együttműködünk a kerületi pedagógiai szakszolgálattal, illetve az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kara, valamint a Gyermekek Háza azon munkatársaival, pedagógusaival, akikkel a Tág
Világ szakmai program kidolgozása során szakmai kapcsolatba kerültünk.
A Gyermekek Háza tapasztalatait felhasználva tanulócsoportjaink kialakításánál arra törekszünk, hogy
az optimális gyereklétszám (az alapító okiratunk szerint legfeljebb 24 fő) mellett, osztályonként
legfeljebb 3 sajátos nevelési szükségletű diák tanuljon ép – sokszor kiemelkedően tehetséges –
tanulótársával együtt.
Helyi tantervünk a NAT kerettanterv alapján készült, de elkészítse során figyelembe vettük Gyermekek
Háza Alternatív Alapozó Program tapasztalatait, valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelveibe foglaltakat.
Az Irányelvekben foglaltak alapján kiemelt cél az integrált nevelés során, hogy:






A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak közvetítése által
valósuljon meg, segítse a sérült tanulók önállóságának fejlesztését, a társadalomba való mind
teljesebb beilleszkedését.
Az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez.
Valósuljanak meg, illetve váljanak az iskola pedagógiai programjának, tanítási gyakorlatának
tartalmi elemévé a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák.
A sajátos nevelési igényű tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés tartalma ne terhelje túl, az
alkalmazott módszerek egyéni lehetőségeikkel összhangban legyenek.

2.
A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai
feladatok
a)
A személyiségfejlesztés feladatai
A Tág Világ Iskola személyiségközpontú iskolának vallja magát, így természetes, hogy működésének
minden területén nagy súlyt fektet a tanulók személyiségének fejlesztésére.
Arra törekszik, hogy a személyiségfejlesztés ne csupán tanórákon, tanulási keretek között és
szabadidőben valósuljon meg, hanem az iskolai élet minden mozzanatába beépítve, állandó cél legyen.
A személyiségfejlesztés megvalósítására sokoldalú lehetőséget biztosít az egész napos nevelés.
A Tág Világ Iskola elfogadja, természetesnek tartja, hogy minden gyerek más és más, önálló
személyiség. Fontos a tanórai keretek között megvalósuló személyiségfejlesztés, a tananyag és a
szabadidő-tevékenységek által nyújtott lehetőségek kihasználása. Emellett elengedhetetlen, hogy a
tanulók megismerése valóban megtörténjék, ne csupán tanulmányi eredményeik alapján legyenek
információk az adott diákról. Ehhez gyerekek mélyebb megismerése szükséges. Teret kell biztosítani a
tevékenységek más formáinak, a reggeli beszélgető-körök mellett a játéknak, más szabadidőtevékenységnek is, amelyben bárki lehet eredményes és a közösség hasznos tagja. Ennek érzése
pozitívan hat a tanulók egész személyiségére, erősíti az elfogadást.
A Tág Világ Iskola fontosnak tartja a diákok reális önismeretének, önértékelésének kialakítását,
fejlesztését. A személyiségfejlesztés legfontosabb lépcsője, hogy a tanulók tisztában legyenek saját
magukkal, tulajdonságaikkal, lehetőségeikkel, és elfogadják azt. Ennek reális ismeretében valósulhat
meg a személyiségfejlesztés bonyolult feladata.
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A program pedagógusainak értékelő magatartása, az elért eredmények megerősítése, az esetleges
hibák korrigálása segíti ezt a folyamatot, mintát nyújt a gyermekek számára.
Hasznos e célból a szöveges értékelés gyakorlata is, hiszen nem csak egy érdemjegy formájában
minősít, hanem megfogalmazza az elért eredményeket és a további teendőket is. Fontos a tanulók
önértékelése is, amikor a félévi és év végi értékelés részeként maguk értékelik saját munkájukat, elért
eredményeiket.
Az integrált nevelés, oktatás személyiségfejlesztő hatása nagyon nagy. A Tág Világ Iskola tanulói az
iskolai élet minden mozzanatában – az egésznapos foglalkoztatásban résztvevők szabadidőben is együtt élnek sajátos nevelési igényű társaikkal. Számukra egyértelmű a sérült emberek elfogadása,
tisztelete. Megtanulják, hogy mindenki felelős a másikért, mindenki tud segíteni és szorulhat
segítségre.
b)
A közösségfejlesztés feladatai
A közösségfejlesztés kiemelt nevelési feladat, hiszen a gyerekek mindig valamilyen közösség (család,
iskola, nemzet stb.) részei. Fontos, hogy a tanulókban kialakuljon a közösségért érzett felelősség
tudata, és az érzés, hogy a közösségért tudnak tenni valamit.
Az iskolai élet keretein belül, az egész napos iskolai gyakorlatban számtalan lehetőség adódik erre.
A Tág Világ Iskola tanulásszervezésekor gyakran alkalmazza a kooperatív (páros, csoportos) tanulás
gyakorlatát. Ezekben a helyzetekben szükséges a társak közötti együttműködés, a közös
felelősségvállalás, a közös tevékenység megvalósítása. Ezáltal fejlődik a véleményformálás, az érvelés,
a vita és az elfogadás tudománya.
Tanulási helyzetekben együttműködésre törekszenek a tanulók, így egymás legyőzése helyett egymás
segítése, társuk teljesítményének elismerése válik értékké.
Közösségfejlesztő hatású a sérült gyerekekkel való folyamatos törődés, felismerve, hogy ők is a
közösség teljes értékű tagjai. Ehhez a tanítók, tanárok példaértékű magatartása is szükséges.
Fontos, hogy a tanulók felelősek saját környezetükért, annak kialakításában, rendben tartásában részt
kell vállaljanak. A közösség érdekében végzett munka elismerése a társak és a pedagógusok részéről
egyaránt fontos.
A tananyag összeállítása is kínál lehetőséget arra, hogy más közösségek (más népek meséi, indián
legendák, stb.), más sorsú emberek életével megismerkedjenek a gyerekek, ezzel fejlesztve
elfogadásukat, nyitottságukat.
Fontos, hogy érezzék, a közösség tagjaiként tudnak segíteni nehezebb körülmények között élő
társaiknak. A Tág Világ Iskolában gyakoriak a gyűjtések beteg, szociálisan hátrányos helyzetű,
nevelőotthonban élő, vagy menekült gyerekek megsegítésére.
Az osztályközösségek alakítását szolgálják az osztályonkénti évnyitó kirándulások, az évzáró
rendezvények, az osztály szintű kirándulások, színház- és múzeumlátogatások.
A Tág Világ Iskola program fontosnak tartja a különböző évfolyamra járok egymás közötti
kapcsolatainak az erősítését, az iskolaközösség alakítását is.
E célt szolgálja az érkező elsősök ünnepélyes avatása, amikor minden osztály közös játékkal, kis
ajándékkal várja az elsősöket. Ez a cél a végzős tanulók búcsúztatásakor is, amikor hasonló módon,
szintén minden osztály elbúcsúzik a ballagóktól.
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Szokássá vált, hogy a magasabb évfolyam osztályai patronálják a kisebbeket, ezáltal jobban
megismerhetik egymást. Bevált gyakorlat a testvérosztályok együttműködése.

3.

Gyermek és ifjúságvédelem, szociális hátrányok enyhítése

Általános feladatok
Hátrányos helyzetet jelenthet a családok anyagi helyzete, a munkanélküliség, az ingerszegény
környezet, a családok szerkezetében bekövetkező változások (válás, új kapcsolat), és esetenként a nem
megfelelő nevelési eljárások alkalmazása, a családon belüli agresszió.
Fontos, hogy a pedagógusok, a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek tudomást szerezzenek a
hátrányos helyzet meglétéről, okairól. Ebben segít például a beszélgető-kör, ahol az őszinte, elfogadó
légkör lehetőséget nyújt az egyéni problémák, helyzetek megfogalmazására. Kiemelt szerep hárul az
osztályfőnökökre, akiknek feladata az osztályban tanító valamennyi kolléga tájékoztatása, bevonása az
adott probléma kezelésébe. Egyéni helyzetek mérlegelése után érdemes a társak bevonása is,
amennyiben az nem sért személyiségi jogokat, és a társak, a közösség tud segíteni a fennálló probléma
kezelésében.
A hátrányos helyzetű tanulók esetében kiemelten fontos a szülői házzal való kapcsolattartás, az
elfogadó, bizalomra építő együttműködés kialakítása, fenntartása, a közös feladatok, teendők
megfogalmazása. Erre alkalmat nyújtanak a szülői beszélgetések, a szülőkkel közös iskolai programok.
E mellett szükséges lehet különböző támogató lépések, szolgáltatások biztosítása, amelyek csökkentik
a meglévő hátrányaikat, javítják a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét
Az egész napos nevelés, oktatás segíti a szociális hátrányok leküzdését, lehetőséget teremt az
esélyegyenlőség megvalósítására. A minden tanulónak egységesen nyújtott egész napos iskolai
szolgáltatásokból nem maradnak ki azok a gyermekek sem, akik egyébként, társadalmi helyzetükből
adódóan nem jutnának hozzá a tanórán kívüli programokhoz. Az egész napos iskolában tágulnak a
terek, a tanulás mellett a szocializáció, a közösségi nevelés, a kulturális, művészeti, sport és egyéb
szabadidős tevékenységek is megjelennek, biztosítva minden tanuló számára az egyenlő hozzáférést.
Anyagi nehézségek esetén fontos az étkezési támogatás, tankönyvtámogatás, alapítványi támogatások
biztosítása. Segítséget jelent a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok figyelemmel követése és
a szülők informálása a különböző támogatási lehetőségekről.
Családi helyzetből adódó hátrányok esetén szükség lehet családsegítő szakemberek, pszichológusok,
szociális munkások bevonására. Fontos az együttműködés megvalósítása a szülők, az osztályfőnökök,
pedagógusok, a gyermekvédelmi felelős, a Családsegítő Szolgálat, Nevelési Tanácsadó valamint a
segítő szakemberek között.
Konkrét teendők
-

A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű diákok felderítése, figyelemmel kísérése.
Állandó kapcsolat biztosítása a szülői (gondozói) házzal (fogadóórák, nyílt napok,
családlátogatások).
Szakemberek segítségével esetmegbeszélések, problémafeltárás, stratégia kidolgozása.
Veszélyeztetett gyerekekkel kapcsolatos intézkedések a megbízott gyermekvédelmi felelős
segítségével.
Kapcsolattartás hivatalos szervekkel (Családsegítő, Nevelési Tanácsadó, iskolaorvos).
A szociális hátrányok enyhítése alapítványi, illetve pályázatokon nyert támogatások
felhasználásával.
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-

Gyerekek segítési szándékainak és lehetőségeinek felhasználása.
Nevelési és oktatási helyzetek során egyéni körülményeikhez való alkalmazkodás.

A programunk az egész napos nevelésből adódóan nagy súlyt fektet a gyerekek szabadidejének
tartalmas megszervezésére (művészeti, kézműves tevékenységek, sport- és játékfoglalkozások,
szakkörök, iskolán kívüli programok: színház, mozi, múzeum stb.… látogatások)
A szülőkkel való egyeztetés alapján, igény szerint biztosítja:
-

a szükséges ügyelet ellátását,
az iskolai étkezés lehetőségét, az egészségügyi ellátást (vizsgálatok, szűrések, aktuális oltások),
erdei iskola, sí tábor szervezését,
nyári tábor működtetését,
úszásoktatás megszervezését.

4.

A Tág Világ Iskola hagyományos rendezvényei, programjai

Az iskola működési rendjét az éves munkaterv rögzíti, de ennek állandó elemei a következők:
-

Évnyitó kirándulások: iskolai csapatépítés (szeptember első hete)
Elsősök ünnepélyes avatása (évnyitó napja)
Őszi kertendezés és társadalmi munka szülőkkel (szeptember)
Sport nap (október)
Projektnap (november)
Luca napi vásár (december)
Múzeumi napok (január)
Farsang (február)
Projektnap (március)
Tavaszi kertrendezés és társadalmi munka szülőkkel (április)
Erdei iskola (június)

Az iskolai programok kiegészülnek az osztályok témáihoz kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal, múzeumlátogatásokkal, kirándulásokkal.
Az iskolai programok költségeinek egy részét a Tág Világ Iskola alapítványa fedezi. Amennyiben a kiadás
a szülőket terheli, szükséges a kiadás elfogadtatása, jóváhagyása. Ennek híján a programot nem lehet
a tanulók számára kötelezővé tenni.
Erdei iskola
A Tág Világ Iskola tanulói minden év végén, júniusban egy hetet töltenek külső helyszínen, amit az
osztálytanítók választanak ki. A témához igazodva a konkrét tanulási célokon (tanulók a tantervben
meghatározott tananyagtartalmakat iskolán kívül sajátítják el egy előre kialakított program alapján)
kívül fontos szerepet kap a tájegység megismerése, és a szociális kompetenciák fejlesztése is. Az erdei
iskola önköltséges, ezért az osztálytanítók a programok tervezésénél és a szálláshely foglalásánál
pályázatok, támogatók segítségét is igénybe veszik.
Az erdei iskola témái:
1.
2.
3.
4.

évfolyam: A falu
évfolyam: Az erdő
évfolyam: Honfoglalás
évfolyam: 1000 lépés Magyarországon
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A Tág Világ Iskola első hat évfolyama egész napos iskolai foglalkozást biztosít. Az oktató-, nevelőmunka
8.30-16 óráig tart. A nap beszélgető-körrel kezdődik, ezt követik a különböző tanítási blokkok és órák,
hosszabb szabadidősávokkal megszakítva. A délelőtti tanítási időszakban egy legalább 30 perces lehetőleg szabad levegőn töltött -, játékos testmozgás a napirend része.
Délutánra a pihentetőbb, kisebb szellemi koncentrációt igénylő kézműves, mozgásos, dramatikus
foglalkozások kerülnek. A tanórák egész napra történő elosztása lehetővé teszi az egyenletes terhelést,
és a tanórák közé a hosszabb pihenések beiktatását.
Nagy súlyt fektet a program a szabadidő hasznos eltöltésére. A gyerekeknek osztálykeretek között
biztosít lehetőséget színvonalas kézműves, dramatikus és zenei tevékenységekre, kötetlen játékra.
Az első négy évfolyamon nincs rendszeres, napi házi feladat. A tanulók heti egy alkalommal kapnak
otthoni feladatot, annak érdekében, hogy szüleik is részesei lehessenek az iskolai tanulásnak, nyomon
követhessék gyermekük fejlődését.
Az önálló délutáni tanulás 4. osztálytól kezdődően része a napirendnek, osztályonként eltérő
időszükséglettel.
Az évközi szünetek a pihenés, a feltöltődés lehetőségét kell, hogy biztosítsák, ezért ezekre az
időszakokra házi feladatot nem kapnak a tanulók.

5.

A Tág Világ Iskola pedagógusa

Azok a pedagógusok vállalhatnak részt a Tág Világ Iskola munkájában, akik az alapelvekkel
egyetértenek, azok megvalósításához megfelelő felkészültséggel, elkötelezettséggel rendelkeznek.
Ennek megítélése a szakmai vezető feladata.
A pedagógusok, gyógypedagógusok munkakörük ellátásához szükséges végzettséggel rendelkeznek.
Feladataikat a munkaköri leírás részletesen tartalmazza.
A tantestület, mint szakmai műhely
A Tág Világ Iskola pedagógiai programját és helyi tantervét a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó
Program alapján dolgozta ki, tantárgyi programjait, ismerethordozóit, tankönyvcsaládját, differenciált
tananyagait, munkakártyáit, részben a Gyermekek Háza programjából átvéve, részben a programban
dolgozó tanítók, tanárok, gyógypedagógusok – a pedagógiai programnak alárendelten – hozták, hozzák
létre. A pedagógusok munkáját együttműködés, közös megbeszélések, tapasztalatcserék, kölcsönös
hospitálások jellemzik.
A tantestület akkor tud szakmai műhellyé válni, ha minden pedagógus a pedagógiai program
tulajdonosának tekinti magát, képes sajátjaként gondolkodni az iskolai helyzetről.
Ez a szemlélet azt is feltételezi, hogy a programot érintő döntések közösen születnek. Az együtt
kialakított pedagógiai koncepció biztosítja, hogy általánosan elfogadott pedagógiai értékek mentén
folyjon a napi munka. Ez a működés meghatározza, erősíti az elkötelezettség, a felelősség érzését. A
közös gondolkodás, célmeghatározás a versengés helyett az együttműködésre, egymás segítésére
helyezi a hangsúlyt.
Az értekezletek rendje
A Tág Világ Iskola pedagógusai havonta egy alkalommal tartanak megbeszéléseket, ahol a programot
érintő szakmai és szervezeti kérdések, teendők közös megbeszélése történik. A megbeszélések során
esetmegbeszélésre is sor kerül, ekkor egyes pedagógiai helyzetek, tanulókat, tanulócsoportokat,
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osztályokat, pedagógusokat, szülőket érintő kérdések, helyzetek szakmai megbeszélése, értékelése, a
megoldási lehetőségek számbavétele történik.
A megbeszélések és az esetmegbeszélések nagymértékben segítik a közös gondolkodást, az egységes
szemléletet, a közös felelősség kialakulását. Ezeken a fórumokon az iskola összes pedagógusa,
gyógypedagógusa részt vesz.
Együttműködés a pedagógusok között
Nagyon fontos, hogy a tantestület minden tagja érezze, hogy számíthat kollégái segítségére. Ehhez a
szemlélethez azonban nagyfokú bizalom szükséges. Minden tanítónak, tanárnak éreznie kell, hogy
kollégája segítő, együttműködő szándékkal lép be a terembe. Nem az ellenőrzés, a hiba keresése,
hanem a közös gondolkodás, az aktuális helyzetek optimális megoldása a cél.
Az egyéni bánásmód megvalósítása, a differenciáló tanulásirányítási módszerek alkalmazása bizony
nem könnyű feladat. Eleinte komoly segítséget jelent egy kolléga jelenléte, segítése, építő jellegű
észrevétele, tanácsa. Fontos, hogy a felmerülő problémákat, nehézségeket ne kelljen takargatni,
bátran lehessen segítséget kérni bármely kollegától.
Segítő párok a Tág Világ Iskolában
Az iskolába kerülő új pedagógusok segítését szolgálja a segítő párok rendszere. Tapasztalat, hogy a
programba kerülő új kollegák bizonytalanok a differenciáló munkaformák alkalmazásának módjaiban,
kevés a tapasztalatuk a személyre szabott, egyéni bánásmód megvalósításában. Fontos, hogy
segítséget kapjanak megtanulásához, napi alkalmazásához. Ehhez személyes odafigyelést, törődést
szükséges biztosítani számukra.
Minden programba kerülő új pedagógus – nem csak a pályakezdő – munkáját segítő támogatja. A
„segítő” a differenciálásban jártas, sok gyakorlati tapasztalattal rendelkező tanító, tanár.
Rendszeresen hospitálnak egymás óráin, gyakran közösen vezetnek tanórákat. A tapasztalatokat
megbeszélik, végiggondolják.
A kidolgozott gyakornoki rendszer az eddig is jól bevált segítő-párok rendszerére épül.
A szakmai vezető
A Tág Világ Iskola szakmai programjának vezetője a Tág Világ program pedagógiai alapvetésének
kidolgozásában részt vevő és azt a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó programba adaptáló, az
alapelvek megvalósításában aktívan közreműködő pedagógus, akinek fő feladatai a következők:
-

Szervezi, és figyelemmel kíséri a Tág Világ Iskola pedagógiai alapvetésének gyakorlati
megvalósulását.
Szervezi, és szakmailag koordinálja a Tág Világ Iskola szakmai programját érintő feladatok
kidolgozását.
Felelősséget vállal a programban dolgozó pedagógusok szakmai munkájáért.
Óralátogatásaival, szakmai tanácsaival segíti kollégáit.
Az új tanítók, tanárok felkészítését megszervezi, programba kerülésüket szakmailag indokolja,
melyet a munkáltató figyelembe vesz.
A Tág Világ Iskola munkáját érintő szakmai kurzusokon a program bemutatását, menedzselését
intézi.
Kapcsolatot tart a Gyermekek Háza pedagógiai vezetőjével.

A pedagógusok munkaidejének szabályozása, nyilvántartása:
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A köznevelési törvény értelmében az alternatív programmal működő iskolák meghatározhatják a
pedagógusok munkaidejének – az általánostól eltérő – szabályozását. A Tág Világ Iskola az átvett
Gyermekek Háza alternatív program alapján a következő módon szabályozza a programban dolgozó
pedagógusok munkaidejét:
A kötött munkaidő teljes állás esetén – az egész tanévre rugalmasan elosztva – heti 32 óra. Ennek
számontartása havi munkaidő nyilvántartás alapján történik. A nyilvántartás tartalmazza az iskolában
eltöltött időt, valamint lehetővé teszi a programhoz kötött, de az intézményen kívüli helyszínek
feltüntetését, annak érdekében, hogy az iskolán kívüli programok nyilvántartása is megoldott legyen.
A neveléssel – oktatással lekötött munkaidő a tantárgyfelosztásban szabályozott. A kötött munkaidő
fennmaradó részét rugalmasan kezeljük. Az igazgató – egyeztetve a szakmai vezetővel és a
pedagógusokkal – a fennmaradó idő egy részét szabályozza, annak érdekében, hogy az iskolai feladatok
ellátása (nevelés-oktatást előkészítő, neveléssel-oktatással összefüggő feladatok, tanulói felügyelet,
eseti helyettesítés) zökkenőmentes legyen. A kötött munkaidő ezen felüli részének beosztása
rugalmasan, az aktuális feladatokhoz igazodva történik. A tanórán túli elfoglaltságok rögzítése a
digitális naplóban történik.

C.

Együttműködés a szülőkkel

A Tág Világ Iskola célkitűzése, hogy a szülők és a pedagógusok egymás feladatait átlátva és elfogadva,
közösen, együtt neveljék a gyerekeket.
A beiskolázás során a program vezetője tájékoztatja a szülőket a program működéséről, a program
óratervéről.
A szülőket a program tanítói, tanárai a tanév végén értesítik, tájékoztatják arról, hogy a következő
tanévben milyen eszközökre, tankönyvekre, oktatást segítő kiadványokra lesz szükség, és ezek közül
mit biztosít az iskola, és mi hárul a szülőkre.
A iskolánk nyitott iskola, a szülők előtt nyitottak az ajtók, aktív részesei lehetnek az iskolai életnek. A
nyílt napokon, vagy előre egyeztetett időpontban, tanulás közben figyelhetik meg gyermekeiket.
Kérdéseikkel, problémáikkal bármikor megkereshetik a tanítókat, szaktanárokat illetve az
osztályfőnököket.
A program pedagógusai évenként több alkalommal szerveznek "szülői beszélgetéseket", ahol az
osztályt, vagy egy korosztályt érintő kérdéseket tudnak közösen megbeszélni.
A félévi értékelés után minden szülőnek módjában áll gyermeke aktuális helyzetéről, tanulási
eredményéről konzultálni. A tanév végi értékelések, bizonyítványosztás előtt családi beszélgetést
tartanak a pedagógusok, amelyen a tanulókkal, a szülőkkel együtt beszélik meg a tanév tapasztalatait,
az egyes tanulók fejlődését.

D.

A Tág Világ Iskolába való jelentkezés, iskolaváltás szabályai

1. Az iskola alapító okirata szerint egy osztályba legfeljebb 24 tanuló vehető fel.
2. A program pedagógiai vezetője februárban tájékoztatót tart az érdeklődő szülőknek, akiknek
ezután módjukban áll több bemutató foglalkozást végignézni. Ezt követi márciusban a leendő
elsősök számára szervezett ismerkedési játszó délelőtt.
3. A beiratkozás időpontja megegyezik a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott időponttal.
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4. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
5. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- a gyermek lakcímkártyáját;
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
6. A Tág Világ Iskolába felvett gyerekek névsorának összeállítása – a programban dolgozó
pedagógusok véleményének kikérése mellett – az osztálytanítók és a szakmai vezető jogköre.
7. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a tanuló anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
8. Az iskolába jelentkező tanulók átvételéről a szakmai vezető javaslata alapján az iskola igazgatója
dönt. A tanuló ebben az esetben vehető fel, ha a szülő elfogadja a háromoldalú (szülő, iskola,
fenntartó) együttműködési megállapodást és az érintett osztály létszáma az új tanuló felvételével
sem haladja meg a 24 főt.
9. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
10. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján
kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.
11. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból,
amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a
tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a
vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán
teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az
előző évfolyamra beiratkozni.
12. A felvételi eljárás különös szabályai: A felvételi kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni
a azt a tanulót, akinek különleges helyzete azt indokolja. Különleges helyzetűnek tekintjük a
jelentkezőt akkor, ha testvére is az iskolánkba jár, vagy ha szülője az iskola alkalmazottja.

E.
Az intézményi döntési folyamatokhoz kapcsolódó tanulói részvételi jogok
gyakorlásának rendje
A Köznevelési törvény szerint az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük
megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben
meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a
nevelőtestület segíti.
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját
közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és
jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
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az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
a házirend elfogadása előtt.

Az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola
vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét.
A DÖK munkáját a tanulók által képviselt tanulói érdekképviselet útján valósítjuk meg. Iskolánkban a
DÖK munkáját segítő nevelő és az iskola minden nevelője is arra tanítja a gyerekeket, hogyan kell
ésszerűen közösségben élni és dolgozni. A DÖK munkáját a DÖK Működési Szabályzata határozza
meg, amelyet évenként a munkatervvel egészítenek ki, mivel a gyermekközösség nem állandó,
hanem változik, fejlődik, a kilépő 8.osztályosok és az érkező 1.osztályosok miatt.
Havonta egy alkalommal megbeszélést tartunk az osztályok delegált tanulóival, akik a közösséget
érintő feladatokat és problémákat megbeszélik. Meghatározzák a programokat és részt vállalnak azok
lebonyolításában. Működésükkel, szervező tevékenységükkel az osztályközösségek számára
információt nyújtanak, pedagógiai mozgást teremtenek, amelyeknek a nevelő hatású feldolgozása az
egyes személyiségek és a közösségek számára is nélkülözhetetlenek. Az osztályközösségek és a
nevelőtestület között kölcsönös információáramlás alkotó közéletet teremt.
Az önkormányzás gyakorlása:





programalkotás,
javaslatok kidolgozása a cselekvéshez
a tevékenység megszervezése és irányítása sajátos közvélemény-formáló hatással
az egyes résztvevők közösségi szerepének gyakorlása.

A diákönkormányzat munkájának tartalma s különböző közösségi tevékenységek szervezése, az
öntevékeny törekvések összefogása. Kiterjed a rend, a fegyelem, a közösségi élet akcióinak
önszervezésére, szervezése, lebonyolítása, a tanulói közvélemény befolyásolása sajátos eszközeire.
A DÖK segítő pedagógus munkáját az irányítás, a koordinálás, a kölcsönös tájékoztatás, a folyamatos
visszajelzés a gyerek felé és a tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviselete jellemzi.
A programok sokoldalúak a tanulók igényeit és a lehetőségeket összehangolva valósítjuk meg.

F.

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
o osztályozó vizsga,
o pótló vizsga,
o javítóvizsga.
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
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-

3.
4.
5.
6.

7.

8.

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
o osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
o javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a választott
kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők munkaközösségei, illetve a
szaktanárok állapítják meg.
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
ÍRÁSBELI
1-4. évfolyamon

Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Informatika
Dráma és tánc
Testnevelés és sport

X
X
X

SZÓBELI

X
X
X
X
X

X

5-8. évfolyamon
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Erkölcstan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Természettudományi gyakorlatok
Ének-zene
Vizuális kultúra
Hon- és népismeret
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GYAKORLATI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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G.

A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok

Az Egészségügyi Világszervezet által megfogalmazott definíció utal az egészségnevelés lényegére „az
egészség alapvető emberi jog, az élethez szükséges erőforrás – mely egyben társadalmi befektetés is.”
A tanulási időszak a legintenzívebb szocializációs időszak, ezért az iskolában eltöltött 8 év alatt a
legeredményesebb a beavatkozás, tehát az iskola keretet adhatnak az egészségesebb életvitel
készségeinek, magatartásmintáinak kialakításához és gyakorlásához.
Az iskolai egészségnevelés céljai





a tanulók kapjanak kellő ösztönzést és tudást az egészséges életvitelhez,
legyenek képesek arra, hogy törődjenek többet az egészségükkel, és mindehhez
rendelkezzenek információkkal és lehetőségekkel,
tudják mellőzni az egészségre ártalmas viselkedésmódokat,
a tanulók rendelkezzenek a változtatás képességével,
az egyén váljon az egészségügyi szolgáltatások értő felhasználójává.

Az iskola gyakorlata az egészségnevelés terén
Tanulóink egészséges életmódra való nevelését, harmonikus testi, lelki fejlődését nemcsak tanórai
keretben, hanem az iskola által a családok részvételével megszervezett „Egészségnap” és a sport
napok, valamint sportversenyeken való részvétellel igyekeztünk biztosítani.
A sajátos nevelési igényű diákok részére szervezett ügyességi, valamint sportversenyek megrendezése
megannyi lehetősége a folyamatos és hatékony testi, lelki, értelmi fejlődésnek. Nyáron szervezett
iskolai táborok nagy népszerűségnek örvendenek. Az egészséges életmódra való nevelés országos
programjai (pl. Blend-a-med) mellett számos felvilágosító előadást (drogprevenció,
szenvedélybetegségek, AIDS, életvitel, közlekedés, elsősegélynyújtás stb.) szervezünk a gyerekeknek
tiszteletben tartva az életkori sajátosságokat.
Az egészséges életmód, életszemlélet szempontjai az iskola pedagógiai rendszerébe, összes
tevékenységébe beépülnek:













önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,
az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, a testi higiénia,
az értékek ismerete, a neveltségi szint javítása,
az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,
a betegségek kialakulása és a gyógyulás folyamata,
a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében,
a személyes krízishelyzetek felismerése, és kezelési stratégiák ismerete (személyes biztonság,
közlekedéskultúra),
a tanulás és a tanulás technikái,
az idővel való gazdálkodás szerepe,
a szenvedélybetegségek elkerülése,
a tanulási környezet alakítása,
a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége (környezeti ártalmak, zaj-,
légszennyezés, hulladékkezelés).

Az egészségnevelés iskolai területei:
Iskolai programok
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Ezek megszervezésében a tantestület a diákokkal és a családokkal együtt szoros kapcsolatban van a
szakemberekkel, szem előtt tartja az olyan fontos témákat, mint az egészséges személyiségfejlődés
elősegítése, az egészséges táplálkozás a dohányzás, az alkoholfogyasztás és kábítószer használatának
megelőzése, vagy a szexuális nevelés problémaköre. A sajátos nevelési igényű tanulók és a hátrányos
helyzetű gyerekek kezelésében a legfontosabb az integráció megvalósítása a közös együttlétek és
programok megszervezése kapcsán.
A mindennapos testmozgás
Ennek megvalósítását szolgáló program a fizikai teljesítmény hosszú távon való javítását szolgálja,
valamint ezzel összhangban a szellemi képességek fejlesztését, karbantartását. A harmonikus testi-lelki
fejlődés elősegítése érdekében intézményünk biztosítja a mindennapos testmozgás és sportolás
lehetőségét.
Az egészségfejlesztő testmozgás hatékonysága érdekében fontos pedagógiai és egészségügyi
szempontok figyelembe vételével szervezhetők meg a következő feladatok:





a mindennapos testedzés részese legyen minden tanuló,
a hátrányos helyzetű tanulók számára is jelentsen sikerélményt a számukra szervezett mozgás
és sport lehetőség,
a testedzés legyen összefüggésben az életkori sajátosságokkal, tartalmazzon ennek
megfelelően elegendő játékos elemet,
a sport legyen a személyiség és a közösségfejlesztés hatékony eszköze, szolgálja az
életminőség javítását.

Tanórán kívüli sportfoglalkozások








szabadidős foglalkozások alkalmával szervezett sportos játékok, mozgást igénylő versenyek,
tömegsport foglalkozások évfolyam, illetve iskolai szinten,
DSE foglalkozások,
sportszakkörök,
kirándulások, túrák, erdei iskolák,
évfolyami és iskolai szintű sportversenyek, vetélkedők,
iskolai sportnapok.

Az egészségnevelés lehetőségei tanórai foglalkozásokon
Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez, ezeket a szaktanárok
megtalálják és felhasználják az oktatás-nevelés folyamatában (lásd a környezetnevelés tantárgyi
lehetőségeit).
Az osztályfőnöki órák alkalmak a koncentrált-egységes és folyamatos ismeretátadásra, az interaktív
gyakorlatok, illetve esetelemzésekre.
Egészségnevelés az osztályfőnöki munkában (javasolt tematika)
1. évfolyam






Helyes napirend
Saját test megismerése
Testünk tisztántartása
Testrészek tisztántartása
Helyes fog- és szájápolás
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Öltözködési szokások
Ruházatunk tisztántartása
Érzékszerveink megóvása
Helyes táplálkozás
Egészségügyi intézmények megismerése, baleset megelőzés

2. évfolyam











Egészséges életrend, napirend
Testünk fejlődése
Betegségek megelőzése
Személyes higiéné
Helyes fog- és szájápolás, a fogorvos munkájának megismerése
Aki más, mint én – a fogyatékkal élők elfogadása
Táplálkozási szokások, élelmiszercsoportok megismerése
Érzékszerveink, főbb belső szerveink
Egészség és sport kapcsolata
Egészségünkre káros környezeti hatások

3. évfolyam











Egészséges életmód
Életműködésünk főbb jellemzői
Leggyakoribb gyermekbetegségek
Önismeret
Táplálkozás – táplálkozási ártalmak
Környezeti ártalmak, légszennyezés
Hogyan előzhetjük meg a betegségeket?
Másság elfogadása – életkori sajátosságok
Lelki egészségünk – társas kapcsolatok
Családi elvárások – egyéni törekvések

4. évfolyam











Egészséges táplálkozás
Életmentő vitaminok
Táplálkozási betegségek
Leggyakoribb fertőzőbetegségek, légúti betegségek, allergia
Kapcsolatom a társaimmal
A kiskamaszkor testi jellemzői, változások
A stresszmentes életmód
Önismeret, jellemhibák tudatos javítása
Testünk energiájának helyes felhasználása, sport
Szervezetünkre káros és veszélyes anyagok elkerülése (drog, alkohol, dohányzás)

5. évfolyam


Mi minden értendő az egészség fogalmán? Mi tesz engem egészségessé? Az óra központi
témája annak megértetése a gyerekekkel, hogy az emberek különbözőképpen gondolkodnak
arról, hogy mit is jelent az egészség, valamint egészségesnek lenni. A gyerekekhez el kell,
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hogy jusson, hogy az egészség nem csupán valamilyen betegség hiányát jelenti, tehát a fizikai
egészséget, hanem a lelki, érzelmi kiegyensúlyozottságot, valamint szociális jóllétet is.
Mindez magában rejti azt, hogy egészségesek többféleképpen is lehetünk. Az órán a
gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy átgondolják, mi teszi őket és általában az
embereket egészségessé, mit tehetnek saját maguk az egészségükért, valamint ki segíthet
abban, hogy egészségesek maradjanak.
Mi is az az életmód? Az óra fő témája annak átgondolása a gyerekekkel, hogy mit is értünk
életmód alatt. Az életmódnak többféle összetevője van, mint például az, hogy mennyit
mozgunk, hogyan táplálkozunk, mennyire fontos számunkra a személyes higiénia, de az is,
hogy milyenek emberi kapcsolataink, a közérzetünk, milyen az önbecsülésünk, vagy hogyan
tudjuk a kockázatokat környezetünkben felismerni és elkerülni. Az óra során a gyerekek
végiggondolhatják, hogyan is él az ő családjuk, milyen az életmódjuk, van-e különbség egyes
családtagjaik életmódja között.
Mitől egészséges az én életmódom? A jó egészségi állapot, valamint az egészséges életmód
szorosan összefüggnek egymással. Sokféle életmód létezik, melyek valójában egyénre
szabottak is. Az emberek társadalmi hovatartozásuk, szokásaik, vallásuk, de testi adottságaik
alapján is különböző életmódokat élnek, amelyek közül mind lehet egészséges.
Életmód és táplálkozás. Célunk, hogy rávezessük a gyerekeket arra, hogy a táplálkozás
életmódunk egyik nagyon fontos összetevője, és különösen fontos az egészségünk és
boldogságunk szempontjából. A gyerekek egyheti étrendjük megírásával alkalmat kapnak
arra, hogy áttekintsék, hogyan táplálkoznak és melyek családjuk étkezési szokásainak
jellegzetességei. El kell fogadtatni a gyerekekkel, hogy végső soron ők felelősek a tápláléknak
a kiválasztásáért, amely a szervezetükbe kerül. Hangsúlyozni kell, hogy nem azt várjuk tőlük,
hogy étkezésüket teljes mértékben megváltoztassák, hanem azt, hogy tudatosságra
próbáljanak törekedni táplálékuk megválasztásában.
Az életmód és a biztonság megőrzése Biztonságérzetünk több tényezőből tevődik össze. A
testi vagy fizikai biztonság mellett a lelki biztonság fontosságát is ki kell emelnünk. Meg kell
tanulniuk, hogy nemcsak a testüket, hanem az érzéseiket is meg kell óvni a fenyegetettségtől
és sérüléstől. Ugyanakkor az erős érzelmi hatások (pl. izgalom, idegesség, kétségbeesés,
fenyegetettség) viselkedésmódunk alakulását befolyásolhatják, gyakran okozhatnak
különféle baleseteket is, azáltal, hogy elnyomják a tudást, tapasztalatot, az előzőleg már jól
begyakorolt készségeket és akár azokat a szabályokat is, amelyeknek korában
engedelmeskedtek.
Az életmód és a veszélyes anyagok Rengeteg veszélyes anyag létezik a környezetünkben, pl. a
cigaretta, az alkohol és a pszichoaktív szerek. El kellene jutni odáig, hogy a gyerekek maguk
fogalmazzák meg, miért is veszélyesek számukra azok az anyagok, amelyeket megneveztek.
Tudatosítani kell a gyerekekben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos döntéseik hatását is
későbbi életükre.
Az életmód és a kapcsolatok Kapcsolatrendszerekben élünk, saját kapcsolatrendszereinknek
mi vagyunk a középpontjában. Korábban már megfogalmazódott, hogy kapcsolataink
minősége is életmódunk jellemzője. Ezen az órán arról esik szó, hogy milyen típusú
kapcsolataink lehetnek, miként formálódnak ezek a kapcsolatok, valamint milyen hatással
vannak ezek hétköznapjainkra. Az óra lehetőséget ad arra, hogy a tanulók áttekintsék saját
kapcsolatrendszereiket. A gyerekek megfogalmazzák a családi kapcsolatrendszerben való élés
előnyeit és esetleges hátrányait.
Az életmód és a növekedés A gyerekek emlékezzenek arra, hogy életmódjukat mennyi
minden befolyásolhatja. Ezek között az egyik legfontosabb tényező az életkor változása.
Növekedésüknek ebben a szakaszában a gyerekek életében is ugyancsak sok változás megy
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végbe. Egyre önállóbbakká válnak, egyre több döntést hoznak meg egyedül, mely
életmódjukra is hatással van, vagy lehet. Az óra ezekre a növekedéssel kapcsolatos
változásokra próbál rávilágítani, hangsúlyozva, hogy a változás életünk természetes
velejárója, melynek egyaránt vannak jó és rossz pillanatai.
Az életmód és a környezet Ezen az órán megpróbáljuk feltárni és tisztázni mit értünk
„környezet” kifejezésen. A beszélgetés során megfogalmazhatják, mi az, amit szeretnek
környezetükben, mi az, amire vágynak, mi az, amire szükségük van, és mit nem szeretnek
benne. Fontos annak az áttekintése, hogy milyen kapcsolat van életmódunk, környezetük,
valamint egészségünk között.
Hogyan befolyásolhatom az életmódomat? A tudatosság szerepe az életmódon illető
szokások tekintetében. Az elmúlt órákon sokat beszélgettek az életmódról, az életmód
összetevőiről, egészséges életmódról, valamint, hogy milyen is a mi életmódunk. Ezen az
órán lehetőség nyílik arra, hogy végiggondolják mi az, ami változtatásra szorul az
életmódjukban, és mi az, aminek a megváltoztatását vállalni is tudják.

6. évfolyam














Amiről én döntök, és amiről nem A gyerekek ebben az életkorban egyre önállóbbá válnak,
egyre több önálló döntést hoznak meg, ami valójában felelősségérzetük növekedésével is kell
hogy járjon. Csoportosíthatják döntéseiket aszerint, hogy életük mely területével
kapcsolatosak.
Légy bátor IGEN-t mondani! Az óra középpontjában a döntések meghozatalát befolyásoló
tényezők áttekintése áll. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy döntéseink
meghozatalánál több mindent számba veszünk. Döntéseinket így sok tényező
befolyásolhatja, melyek segíthetik vagy éppen megnehezíthetik aj döntést.
Légy bátor NEM-et mondani! Az óra célja különböző kommunikációs technikák elsajátítása, a
kommunikációs készségek fejlesztése. Ebben a korban kiemelkedő fontosságú az
egészségkárosító szokások kialakulásában a csoportnyomás.
Amiről én döntök: mit eszem? Fontos szót ejteni két olyan tényezőről, mely életünk több
területén nagy fontossággal bír, és hatással van ránk: ezek a divat és a reklám. Az óra
keretében ezek hatását vizsgáljuk az étkezéssel kapcsolatos döntéseinkre. Átgondolhatják a
gyerekek, hogy mi is lehet a reklámok célja, valamint mik azok a stratégiák, melyeket a
reklámozók előszeretettel használnak. Hogyan hat a divat az étkezésünkre? Miért járunk
például előszeretettel gyorséttermekbe, ahelyett, hogy nyugodt körülmények között otthon,
például családunk körében étkeznénk? Mi az, ami vonz bennünket? A válasz nehéz, de talán
a témáról való beszélgetés felhívja a figyelmet a reklámok és a divat káros hatásaira. Fontos,
hogy a gyerekekkel el tudjuk fogadtatni társaik eltérő, megkötött étkezési szokásaikat (pl.
cukorbetegség, tejérzékenység, speciális diéta stb.).
Amiről én döntök: mozgás és személyes higiéné Ebben az életkorban a rendszeres
testmozgás szinte mindenki számára természetes, a gyerekeknek alapvető igényük van rá. Az
életkor előre haladtával azonban a fiatalok egyre kevesebbet mozognak. A téma egyidejűleg
alkalmat ad arra is, hogy a személyi higiénével kapcsolatos néhány kérdésről is
beszélgessenek.
Amiről én döntök: veszélyes anyagok, dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás I.-II.
Mindkét óra célja, hogy a tanulók azokban a helyzetekben, amelyekben valamilyen legális
vagy tiltott – anyaggal kínálják őket, megfelelő döntéseket tudjanak hozni.
Amiről én döntök: környezet Az óra legfőbb feladata az egyén és a környezet közötti
kölcsönhatás tudatosítása a gyerekekben. Életmódunk több összetevője, mint például
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táplálkozásunk vagy esetleges egészségkárosító szokásaink többnyire saját döntéseink
eredményeképpen formálódnak. Hangsúlyoznunk kell, hogy mi is formáljuk vagy
formálhatjuk közvetlen környezetünket.
Ezek a döntések, de HOGYAN? Életünk során döntések sokaságával kell szembenéznünk, de
hogyan hozzuk meg döntéseinket? Az óra témája a különféle döntési technikák
megismertetése a gyerekekkel. Tudatosítani kell bennük, hogy egy probléma megoldására és
a döntésre mindig többféle lehetőség van. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy érzelmeink
is gyakran befolyásolják döntéseinket, így gyakran a racionalitás ellenére is cselekszünk. A
döntéshozás gyakran nagyon nehéz, de ez életünk természetes velejárója.
Mai döntések – holnapi következmények Ez az óra megpróbál rávilágítani az önvizsgálat
szerepére későbbi döntéseink meghozatalában. A hangsúly itt arra tevődik át, hogy fontos-e
felülvizsgálni korábbi döntéseinket, hasznos lehet-e az számunkra, tanulhatunk-e belőle
valamit. Szó kell, hogy essék itt az egyes döntéseinkkel kapcsolatos felelősség kérdéseiről,
valamint a döntéshozatal lehetséges következményei felmérésének fontosságáról is.

7. évfolyam












Változások kora – Hogyan nézek ki? Ezen életszakaszban a gyerekek rövid idő alatt egy sor
alapvető test, érzelmi és társas kapcsolati változáson mennek keresztül, mely gyakran
elégedetlenséget szül önmagukkal szemben. Az óra megpróbálja kideríteni, mennyit tudnak
és értenek meg a gyerekek a növekedéssel járó testi változásokról. Fontos az érzelmekre
összpontosítani, mivel sok fiatalban új, erőteljes érzelmek támadnak változó testükkel
kapcsolatban.
Változások kora – Hogyan érzem magam? Tulajdonságok, társas kompetenciák: Mi
befolyásolja a jóllétemet? Melyek azok a társas és egyéb helyzetek, amelyekben
maradéktalanul jól érzik magukat és melyek azok, amelyekben nem.
Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem? Családi mindennapok. Családi
elvárások – egyéni törekvések (konfliktusok, megoldások, szabályok, örömök). A család még
ebben az életkori csoportban is kiemelkedő fontosságú. A 13 év körülő gyerekek egészen
másként látják önmagukat, mint családtagjaik őket. Ez a körülmény nem kevés feszültség és
összeütközés forrása. A családi konfliktusok másik csoportja ahhoz a problémához kötődik,
hogy a serdülő szemében fokozatosan veszít a család a tekintélyéből. A feszültségek gyakran
vezetnek valamilyen egészséget veszélyeztető magatartásforma kipróbálásához.
Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? Ki lehet barát? Elég jó-e nekem? Elég jó
vagyok-e neki? Tulajdonságok, szociális kompetenciák. A kortárskapcsolatok ebben az
életkorban mindennél nagyobb jelentőséggel bírnak a gyerekek életében. A társas élet egyik
központi motívuma, hogy milyen irányzathoz tartoznak. Az irányzathoz tartozás
meghatározza öltözködésüket, zenei ízlésüket. Ennek mentén szerveződnek, illetőleg
szilárdulnak meg a barátságok.
Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek Ez az óra a társas kapcsolati
problémakört hivatott körüljárni. Fontos, hogy az adott közösségen (osztályon) belüli
átrendeződések, melyek a társas alakzatban beálltak, ne sértsenek semmilyen személyes
érzékenységet.
Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 7. osztályban vagyunk, egyre több
esetben indokolt feltételezni, hogy szerelmek szövődnek. Mit érez az, aki szerelmes, mit
gondol, hogyan látja a másikat, mit képzelünk majdani szerelmünkről? Ezekről a fontos
kérdésekről kötetlen formában érdemes beszélgetni. Szépirodalmi mű is képezheti ennek a
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beszélgetésnek az alapját. Fontos lenne, ha szó kerülne a szerelem testi vonatkozásairól is,
hiszen ez amúgy is a gyerekek mindennapi fantáziálásának fontos részét képezi.
Kihívás vagy szenvedély: veszélyes anyagok Ebben az évben ismét szükséges a veszélyes
anyagokról beszélni. A gyerekek már tudják, hogy vannak legális és tiltott veszélyes anyagok,
azt is tudják, hogy azok milyen szempontból jelentenek veszélyt saját életükre. A gyerekek
mondják ki saját aggályaikat például az illegális anyagok használatával kapcsolatban, vagy
esetleg számoljanak be saját létező tapasztalataikról.
A veszélyes anyagok és a kapcsolatok: A serdülőkor igazi létkérdéseiről van szó: Mindenben
egyformának kell-e lenni? Hogyan tudunk tartozni valahová úgy, hogy megőrizzük egyéni
vonásainkat? A veszélyes anyagok használata általában a kortárscsoport nyomására kezdődik
el. Annak megbeszélése szükséges, hogy miért nehéz elütni a többségtől, mi kell ahhoz, hogy
megbecsülésre tegyünk szert a kortárscsoportban.
Biztonság a változásokban: Ez idő tájt tovább folytatódik a testi-lelki kapcsolati átrendeződés.
Mit okoznak ezek a változások? Az egyéni tapasztalatok azt mutatják, hogy segítségre van
szükség ahhoz, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Mi és ki segíthet ebben?
Előretekintés/visszatekintés: Ez az óra egyfajta leltárkészítés, valamint végigtekinti, hogy
milyen további változásokra számíthatunk.

8. évfolyam
















Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései: Fontos tudni, hogy már ebben a
korban is lehet tenni a környezetért. Bátorítani kell őket, hogy vegyék észre, értékeljék és
tegyenek valamit a környezet javítása érdekében.
Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan: A gyerekekben tudatosítani kell, hogy ők maguk
is tehetnek valamit környezetükért, szépíthetnek, javíthatnak rajta. Ezeket egyszerű
feladatokkal is megvalósíthatják az iskolában, családban, lakóhelyen.
Alternatív étrendek: E téma ismereteket nyújt a gyerekeknek az étkezési szokásokról.
Kultúrtörténeti összefüggésben is tárgyalhatjuk, hogy ezek milyen hatás gyakoroltak az
emberek életére.
Változtassunk! Táplálkozás: Az egészségfejlesztés sok esetben kíván életmódváltoztatást.
Beszéljék meg a gyerekek, hogy miért lehet szükség az étrend megváltoztatására? Elemezzék,
lehetőleg kisebb csoportokban, hogy milyen nehézségek támadtak e változások
megvalósítása során, valamint milyen haszonnal jártak.
Lásd az összefüggést (testmozgás), nem késő elkezdeni! Ebben az életszakaszban gyakran
nem „menő” az, aki mozog. Vizsgálják meg a gyerekek, hogy mi minden jó származhat a
gyakori, fárasztó testmozgásból, milyen közös élményekben lehet részük, hogy elérhető-e ez
a jó érzés bármi egyéb módon. Érdemes ezt az órát valamikor az osztálykirándulást,
megelőző időszakban tartani vagy közvetlenül az után, amikor lehet utalni az együttes
erőfeszítés, játék előnyeire is.
Látsz-e változást életmódodban? A 8. osztály az összefoglalások, áttekintések időszaka. Az
egészségfejlesztés terén is ezt tesszük: a saját élményeket hangsúlyozva áttekintjük, hogy mi
is változott életmódunkban az elmúlt 4 év során, örülünk-e. Fontos megérteni, hogy a
változások elkerülhetetlenek.
Min változtatnál? A 8 .osztály az áttekintések és összefoglalások mellett egyben arra is
alkalmat ad, hogy jövőre vonatkozó elképzelések fogalmazódjanak meg, továbbtanulási,
illetve élettervek is.
Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban, munkánkban)? Érdemes megvizsgálni, hogy ki
az, akit ma sikeresnek tartunk, milyennek látjuk a sikeres ember életét? A sikeres ember

35

Tág Világ Általános Iskola pedagógiai programja




milyen jellemzőit tudják a gyerekek azonosítani? Vajon mindenki számára ugyanazt jelenti-e
a sikeresség? Milyen más mérce képzelhető el?
Mit ajánlasz a mai ötödikeseknek? Visszatekintés az elmúlt évekre. Főbb változások, múltbeli
döntések. Ezek alapján mit javasolhatunk?
Életed 10 év múlva Ezen az órán a gyerekek egy rövid fogalmazást írhatnak. Ez a fogalmazás
képezheti alapját annak a beszélgetésnek, amely a pályaválasztásról, a jövőképről, a
vágyakról és a realitásokról szól majd.

H.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai
feladatok
A laikus elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítatásának célja










A diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát
Ismerjék fel a vészhelyzeteket
Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit
Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat
Az életkori sajátosságoknak megfelelő segélynyújtással, élettannal, anatómiával kapcsolatos
alapfogalmak megismerése
Képességfejlesztés
A tanulók kapjanak bepillantást a mentőszolgálat felépítésébe és működésébe
Készség szinten sajátítsák el mikor, és hogyan kell mentőt hívni
Alakuljon ki együttműködés az iskola és a mentőszolgálat között

Képességfejlesztés
A pedagógiában jártas emberek számára ma már egyértelmű, hogy a tényanyag oktatása mellett
elengedhetetlen a képességek kialakítása és fejlesztése. Képesség alatt az egy bizonyos típusú vagy
tartalmú tevékenység elvégzésére való egyéni felkészültséget értjük. Két nagy részre tagoljuk, a
szaktudás alatt a diszciplináris tájékozottságot és rutint értjük, míg a kompetencia alatt a természetes
közegben, természetes könnyedséggel elsajátítható és alkalmazható tudást.
Az alábbi kompetenciák fejlesztését tűztük ki célul:





Probléma felismerés;
Gyors és szakszerű cselekvés
Embertársaink iránti érzékenység;
Bajba jutottakkal szembeni együttérzés;

A laikus elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátíttatásának terve
S.

Cím

Téma

1.

Az elsősegély
nyújtás

2.

Vérzések

Az elsősegélynyújtás
fogalma, Elsősegélynyújtási
kötelezettség, A
segítségnyújtás
fokozatai
A vérzések Vérzések
típusai, A
vérzéscsillapítás

Szemléltetés,
gyakorlat,
irodalom
képek, DVD

Szakkifejezés

anatmómiai ábra,
számítógépes
ábrák; Gyak.:

Hajszáleres
vérzés, vénás
vérzés,
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Tantárgyi
kapcsolat

Elsősegélynyúj
tás,

Szüks.
eszközök
Számítógép és
projektor vagy
írásvetítő, DVD
lejátszó

Biológia: az
ember
keringési

Anatómiai
ábra,
számítógép és
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lehetőségei, Fül-, orr, szájvérzés,
Egyszerűbb kötözési
módok

fedőkötés
készítése,
nyomókötés
készítése,
fejkötés
készítése; Irod.:
Internet
szakkönyv
Szeml.: imitátor;
Irod.: szakkönyv

3.

Légutak

Szabad légutak
vizsgálata, légúti
akadályok
eltávolítása, szabad
légutak biztosítása

4.

Utcai balesetek

Helyszínbiztosítás,
betegvizsgálat,
állapot stabilizálás,
mentőhívás

Szeml.: imitátor;
Gyak.:
helyszínbiztosítás
stabil
oldalfektetés,
mentőhívás;
Irod.: szakkönyv

5.

Mozgásszervek
sérülései

A csontrendszer
sérülései, ellátásuk

6.

Égési sérülések

Égési sérülések
típusai, égési
sérülések ellátása,
népi babonák az égési
sérülések ellátására

Szeml.: imitátor,
számítógépes
ábrák, képek;
Gyak.: kéz
kötözése
háromszögletű
kendővel Irod.:
szakkönyv
Szeml.: digitális
képek, imitátor
Gyak.: fedőkötés
Irod.: szakkönyv 3

7.

Mérgezések

Mérgezések fogalma,
gázmérgezések,
gyógyszermérgezés,
alkoholmérgezés

Szeml.:
számítógépes
animáció Gyak.:
szituáció Irod.:
szakkönyv 3

8.

Vegyszer
okozta
sérülések

Vegyi anyagok a
háztartásokban, vegyi
anyagok a bőrön,
vegyi anyagok a
tápcsatornában

Szeml.: digitális
képek Gyak.:
szimuláció Irod.:
szakkönyv 3
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artériás
vérzés,
artériás
nyomópont,
artéria, véna,
hajszálér,
fedőkötés,
nyomókötés
Hármas
érzékelés, fej
hátraszegés,
Heimlich-féle
műfogás,
Rautekféle
műfogás,
stabil
oldalfektetés
Helyszínbiztosí
tás,
eszméletlen,
reflexek,
légzésvizsgálat
,
keringésvizsgá
lat, stabil
oldalfektetés
Törés, ficam,
rándulás, nyílt
törés, zárt
törés

szervrendsze
re

projektor,
Betadine,
mull-lap, mullpólya

Biológia: az
ember
légzési
szervrendsze
re

Mull-lap,
polifoam vagy
takaró

Biológia: az
ember
vázrendszer
e

Háromszögletű
kendő,
Betadine,
mulllap, mullpólya,
számítógép

Elsőfokú égés,
másodfokú
égés,
harmadfokú
égés,
negyedfokú
égés,
folyadékveszté
s
Mérgezés,
szénmonoxid,
széndioxid,
hemoglobin,
metilalkohol,
etilalkohol

Biológia: az
ember
kültakarója

Számítógép ás
projektor,
mulllap, mullpólya,
Betadine

Biológia: az
ember
emésztő
szervrendsze
re Kémia:
szénmonoxi
d,
széndioxid,
alkoholok
Biológia: az
ember
kültakarója,
az ember
emésztő

Számítógép és
projektor

Sav, lúg,
sósav, kénsav,
salétromsav,
akkumulátorsa

Polifoam vagy
takaró

Számítógép és
projektor
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v, vízkooldó,
hypo

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Az Országos
Mentőszolgálat
szervezeti
felépítése
Magyarország
mentőtörténel
me
Központi
Irányító
Csoport
munkája
Mentőautók
felszereltsége
Gyakorlati
számonkérés
Elméleti
számonkérés

I.

szervrendsze
re Kémia:
savak és
lúgok,
kémhatás

Szeml.:
számítógépes
ábrák
Szeml.: látogatás
a
Mentőmúzeumba
Szeml.: látogatás
a Központi
Irányító
Csoportnál
Szeml.: egy
mentőautó
megtekintése
Segélynyújtási
szituációk
Feladatlap és záró
kérdőív kitöltése

Eszközök, felszerelések jegyzéke

A Tág Világ Iskola a gyerekek nagyfokú önállóságára, tevékenykedő, fölfedező tanulására építő
ismeretszerzést helyezi előtérbe. Ehhez elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és megfelelő
minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésre.
A tanulást segítő képességek fejlesztése érdekében is rengeteg játékot, eszközt használnak a diákok és
a tanítók.
A felsőbb osztályokban az élményszerű tanulás, a sok tapasztalás változatlanul fontos. A különböző
megfigyelésekhez, kísérletezésekhez, az önálló ismeretszerzéshez szintén sokféle tanulást segítő
eszközre, kézikönyvre van szükség.
A Tág Világ Iskola állandóan, minden lehetőséget megragadva igyekszik bővíteni eszköztárát.
Az iskola helyi tanterve részletesen, az adott évfolyamra lebontva tartalmazza a gyakran alkalmazott
tanszerek és taneszközök felsorolását.
A szabadidő-tevékenységekhez szükséges eszközök folyamatos beszerzését a Tág Világ Alapítvány
segíti.
A szabadidő eltöltéséhez szükséges a többfunkciójú teremberendezés. Puha szivacsok, párnák, takarók
segítik a gyerekek pihenését.
A kulturált étkezés feltételei adottak. A higiéniás körülmények jók, a pedagógusok figyelmet fordítanak
a higiéniás szabályok betartására, a kulturált étkezési szokások kialakítására, megőrzésére. Az
osztályteremben a poharak, tányérok, szalvéták és az evőeszközök a gyerekek által könnyen elérhető
helyen vannak.

38

Tág Világ Általános Iskola pedagógiai programja
A tanulók életkorához igazodó egyéni és társasjátékok, szerepjátékokat segítő felszerelések,
építőkockák és egyéb építőjátékok, mesekönyvek, ifjúsági regények, színes ceruzák, színezők,
rajzlapok, gyurmák az osztályterem e célra kialakított sarkában, szabad polcokon vannak.
A szabadtéri játékok, labdák, tollas- és pingpongütők, ugráló kötelek, homokozó játékok az
osztálytermi felszerelés részét képezik. Fontos lenne az iskola udvarán játszótér kialakítása, ezt – a
pedagógusok, gyerekek és szülők összefogásával – a közeljövőben kívánja az iskola megvalósítani.

J.
A program eredményességének vizsgálata, a nevelő, oktató munka
ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere
A program szakmai vezetője, az iskola pedagógusai és felkért szakemberei folyamatosan figyelemmel
kísérik, ellenőrzik:
-

Az alapelvek megvalósulásának szintjeit,
A programból való kilépés mutatóit,
Az integrált oktatás, nevelés hatékonyságát,
A program pedagógiai munkájáról érkező visszajelzéseket.

Az alapelvek megvalósulásának ellenőrzése
Biztos alapkészségek kialakítása:
-

A helyi tantervben feltüntetett követelmények elérésének vizsgálata.
Központilag összeállított mérések alkalmazása.
Kompetencia mérések

Egyéni fejlesztés biztosítása;
-

Differenciált mérőlapok alkalmazása.
A követelményrendszertől való eltérés (pozitív, negatív irányban) rögzítése, összevetése a
kognitív képességek vizsgálatának eredményességeivel.
Központi mérések sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó részei.

Az önálló, felfedező tanulás megvalósulása;
-

Önálló munkavégzés, feladatmegoldás minőségének ellenőrzése.
Kézikönyvek, tanulást segítő eszközök, munkakártyák célszerű alkalmazásának megfigyelése.
Beszámolókra, kiselőadásokra való önálló felkészülés értékelése.
A tanulási technikák alkalmazásának ellenőrzése.

A társakra való odafigyelés, a kooperatív tanulás gyakorlásának kialakítása;
-

Páros és csoportos tanulási helyzetek megfigyelése.
Közös feladatmegoldás, munkavégzés minőségének értékelése.
Egymásra való odafigyelés, helyes érvelés és vita szintjeinek megfigyelése.

Az önálló szabadidő-felhasználásra nevelés színvonala
-

Az egésznapos foglalkoztatásban résztvevők önálló egyéni és társas szabadidőfelhasználásának megfigyelése

A programból való kilépés, a „tovább menet” vizsgálata
-

A 7-8. évfolyam tanulmányi eredményeinek alakulása.
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-

-

A továbbtanulási mutató, a különböző gimnáziumba, szakiskolákba felvett tanulók aránya.
Utóvizsgálatok: A Tág Világ Iskolában végzett tanulók hogyan állják meg helyüket új iskolai
környezetükben? (Tanulási szokások, ismeretek, készségek és képességek szintjei, tolerancia,
stb.)
A sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedése, eredményessége.

A program pedagógiai munkájáról érkező visszajelzések
-

Kölcsönös óralátogatások, hospitálások, az oktatási-nevelési folyamatok megfigyelése, a
hatékony tanulásszervezés közös alakítása érdekében.
Szülői vélemények (kérdőívek) tapasztalatai.
Alternatív iskolák, programok látogatása, a látogatók fogadása, tapasztalatok egybevetése.
Más, egésznapos foglalkoztatást is alkalmazó iskolák tapasztalatainak megismerése,
összevetése saját tapasztalatainkkal.
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III.

Az iskola helyi tanterve
A.

Választott kerettanterv megnevezése, az iskola óraterve

1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az
alábbi tantervre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet


1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,
valamint



2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”.

2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai
és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott
kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
3. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B
változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
Ének-zene 1-4. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam
Biológia-egészségtan 5-8. évfolyam
Fizika 5-8. évfolyam
Kémia 5-8. évfolyam
Ének-zene 5-8. évfolyam

A változat
A változat
A változat
A változat
A változat
A változat

A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes témákhoz
tartozó órakeretek meghatározása az alábbi ütemezésben történik:.
-

2016 augusztusára: Az első, második, negyedik és az ötödik évfolyamon.
2017 augusztusára: A harmadik és a hatodik évfolyamon.
2018 augusztusára: A hetedik évfolyamon.
2019 augusztusára: A nyolcadik évfolyamon.

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, illetve az
egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az egyes tantárgyak
tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi ajánlásokat
használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az előbbi ütemezésnek
megfelelően a nevelőtestület dönt.
Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják 1-3. évfolyamon szakköri
formában, 4. évfolyamon óraterv szerint és szakköri formában
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Tantárgyi struktúra és óraszámok
Kötelező tantárgyak és óraszámok 1–4. évfolyamon
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Informatika
Dráma és tánc
Testnevelés és sport
Felhasznált órakeret

1. évf.
7

2. évf.
7

3. évf.
7

5
1
1
2
2
1

5
1
1
2
2
1

5
1
1
2
2
1

1
5
25

1
5
25

1
5
25

4. évf.
6
2
5
1
1
2
2
1
1
1
5
27

5. évf.
4

6. évf.
4

7. évf.
3

8. évf.
4

3
4

4
3

4
3

4
3

2

2

2

2

1
2

1
2

1

1

1
1

2
2
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1

2
1
1
5
1
28

2
1
1
5
1
31

2
1

Kötelező tantárgyak és óraszámok 5–8. évfolyamon
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Erkölcstan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Hon- és népismeret
Természettudományi gyakorlatok
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Felhasznált órakeret

1
1
1
2
1
5
1
28
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A Tág Világ Általános Iskola óraterv
Iskolánk egész napos iskolaként működik, a tanulókat naponta 8-tól 16 óráig foglalkoztatjuk,
ami az óraközi szünetekkel is számolva napi 8 óra foglalkozást jelent a tanulók számára. Az
egy osztályra fordított időkeret azonban ennél több, mert a tanórán kívüli foglalkozások
egymással párhuzamosan is zajlanak. Az egy osztályra fordított órakeret azonban nem haladja
meg a köznevelési törvényben engedélyezett heti időkeretet.
Évfolyamok
NAT műveltségi területek

Tantárgyak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

7

7

7

6

4

4

3

4

2

3

4

4

4

5

4

3

3

3

Történelem és államp. ism.

2

2

2

2

Hon és népismeret

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Biológia-egészségtan

2

1

Kémia

1

2

Fizika

2

1

2

2

1

2

Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv

Angol

Matematika

Ember és társadalom

5

Erkölcstan

1

5

1

5

1

1

Osztályfőnöki
Környezetismeret

1

1

1

1

Természetismeret
Ember a természetben

Term. tud. gyakorlatok

2

2

Földünk és környezetünk
Művészetek

Ének

2

2

2

2

Dráma és tánc

1

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Kötelező óraszám összesen

25

25

25

27

28

28

31

31

Tanórán kívüli tevékenységek

15

15

15

13

12

12

9

9

Egy tanulói iskolai óráinak száma hetente
A párhuzamos
Egyéni vagy kiscsoportos
tanórán kívüli
képességfejlesztés
tevékenységek miatt Szakkör
az osztályra
Sportfoglalkozás
fordítható órakeret

40

40

40

40

40

40

40

40

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Az osztályok heti időkerete
A köznevelési törvényben egy osztályra engedélyezett heti
időkeret

47

47

47

47

47

47

47

47

52

52

52

55

51

51

56

56

Az ötödik évfolyamon az informatika tantárgy a természettudományos tantárgyakban
integráltan jelenik meg.
Iskolánkban a tanórán kívüli foglalkozások között jelenik meg az önálló tanulás, projektekhez
kapcsolódó csapatmunka, illetve ide tartoznak az egyéb szabadidős tevékenységek
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B.

A választott kerettanterv feletti óraszám

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számát az
alábbiak szerint használtuk fel:
NAT műveltségi
Tantárgyak
területek
Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

1

1

2

2

2

2

1

Angol
1

Matematika

1

1

1

Tört. és áll. ism.
Ember és társadalom

Erkölcstan
Osztályfőnöki
Környezetismeret
Természetismeret

Ember a természetben

Biológia-eg.
Kémia
Fizika
Term. tud. gyak.

Földünk és környezetünk
Ének
Művészetek

Dráma és tánc

1

1

1

1

Vizuális kultúra
1

Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Felhasznált órakeret

2

2

3

3

2

3

3

3

Felhasználható órakeret

2

2

3

3

2

3

3

3

C.
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának
elvei
Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép,
feladatgyűjtemény) használunk a tananyag felhasználásához, melyet az oktatásért felelős
miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön túl néhány
tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége, szaktanárok határozzák meg az iskola
helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév második
szülői értekezletén tájékoztatja az iskola. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai
munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:



a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;
az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több
tanéven keresztül használhatók;
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a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be;
a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk
közelíteni.

Az iskola – pénzügyi lehetőségeihez mérten – saját költségvetési keretéből, illetve egyéb
támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskola számára.
Ezeket a taneszközöket a nehéz helyzetű tanulók – a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
nevelő és az osztályfőnök javaslata alapján – ingyenesen használhatják.
Az információs bázis a minőségelvű rendszer fontos eleme, amely segít a biztonságos
tankönyvkiválasztásban. Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg
kifogástalan, tehát megbízható és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe. A
tankönyvválasztás olyan piaci jellegű szabályozó, amely elősegíti, a jövőben még inkább
megvalósítja a minőségelv érvényesülését.
Az iskolai tankönyvhasználat sarkalatos pontjai:







a tanár és a tankönyv közötti összhang, azonosulás vagy alkalmazkodás
a tankönyv szerepe a pedagógus felkészülésében, tanmenet és óraterv készítésében
a tankönyv tanórai kiaknázásának lehetőségei
a tankönyv mint közös nevező a számonkérésben, értékelésben
a tantestület egysége, illetve a módszerek tudatosítása
a szülők bevonása a tankönyvek értékeinek kibontakoztatásába

A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segíthetnek abban,
hogy a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket.
Taneszközök használata
Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy
elsajátítsa az alapvető oktatási és IKT eszközök kezelését.
Minden pedagógus képes legyen a számítógép nyújtotta lehetőségeke felhasználni pedagógiai
folyamatokban.
Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelésoktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk.
Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai
munkával, módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul.
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D.
A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
1.

Bevezetés

a)
Nevelési célok
A nevelési célok az iskolai élet minden tevékenységét meghatározzák, áthatják. A tantárgyak fejlesztési
követelményei, tananyagtartalmai, a kompetenciafejlesztés, a szabadidős tevékenységek céljai mind
összhangban vannak a nevelési célokkal, feladatokkal.
A Tág Világ Iskola személyiségközpontú iskolának vallja magát, így természetes, hogy működésének
minden területén nagy súlyt helyez a tanulók személyiségének fejlesztésére, a nevelésre. Arra
törekszünk, hogy a nevelés az iskolai élet minden mozzanatába beépítve, állandó cél legyen. Ennek
megvalósítására kiváló lehetőséget biztosít az egész napos nevelés. A személyiségfejlesztés, a nevelés
feltétele a tanulók ismerete. A tanórákon alkalmazott személyes tanulási helyzetek jó lehetőséget
nyújtanak az egyéni tanulási sajátosságok megismerésére. A reggeli beszélgető-körök, a szabadidős
tevékenységek, közös játékok mind segítik a gyerekek megismerését, és erre alapozva nevelésüket.
Kiemelt nevelési feladataink a következők:
b)
A kulcskompetenciák kiemelt fejlesztése
Az iskolai oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy a diákok megszerezzék azokat a
kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek saját sorsuk, lehetőségeik alakításához. Ez a
folyamat igen differenciált, a tanulók egyéni lehetőségeihez szükséges igazítani.
Az iskolai tevékenységek, tananyagtartalmak, módszerek alkalmazása során programunk kiemelt
figyelmet fordít az anyanyelvi, az idegen nyelvi kommunikáció, a matematikai, természettudományos,
a digitális kompetenciák folyamatos, differenciált fejlesztésére.
A Tág Világ Iskola pedagógusai által alkalmazott tevékenység központú tanulásszervezés, a felfedező,
problémamegoldó tanulási helyzetek, a kooperatív tanulás, a beszélgető-körök sokasága jó terepet
jelent a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztéséhez. A differenciált, egyéni sajátosságokhoz igazodó
tanulásszervezés biztosítja, hogy minden egyes tanuló esetében saját szükségleteinek megfelelően
történjen a kulcskompetenciák fejlesztése. Az esztétikai, művészeti kifejezőképesség fejlesztésére
mind a tanórai (dráma, tánc, ének – furulya, hon és népismeret, etika, média stb.) kereteken belül,
mind a szabadidőben nagy súly helyeződik. Az egész napos ellátás bevezetése az 5. évfolyamon, majd
felmenő rendszerben az 5. 6. évfolyamon (2017-18. tanév) minderre további lehetőséget teremt.
A tanulási folyamat nem tanítás, hanem tanulásközpontú szervezése folyamatos terepet biztosít az
önálló tanulási kompetencia fejlesztéséhez. Iskolánk tudatosan, - helyi tantervében évfolyamokra
bontott módon tervezi és - valósítja meg a tanulási technikák tanítását.
A szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciák
fejlesztésére kiválóan alkalmas a tanulók együttműködésére, kölcsönös felelősségére építő kooperatív
tanulási helyzetek sokasága, az önálló döntésen, egyéni felelősségen alapuló rétegmunka gyakorlata,
valamint az integrált nevelésből adódó, társakért érzett felelősség kiemelt szerepének hangsúlyozása.
A tanórai lehetőségeken túl az aktív diák-önkormányzati élet terepet biztosít a tanulókat és a
közösséget érintő helyzetek demokratikus megoldásának gyakorlására. A szociális érzékenységet
fejlesztő tevékenységek rendszeresek a programban (gyűjtések, támogatások szervezése).
A kompetenciaterületek nagy részben fedik egymást, egymásba fonódnak. A személyközpontú iskolai
szemlélet, a problémamegoldó, kreatív, a tanulók önállóságára és együttműködésére építő,
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differenciáló adaptív tanulásszervezési gyakorlat, az elfogadó, a különbségeket értékként kezelő
légkör, az integrált nevelés megvalósítása jó terepet biztosít a kulcskompetenciák fejlesztéséhez.
c)
Erkölcsi nevelés
Meghatározó feladat a tanulók erkölcsi nevelése, az erkölcsi értékek belsővé válásának segítése. Az
erkölcsi nevelés során nem felejtkezhetünk meg arról, hogy tanulóink különböző értékrenddel
érkeznek az iskolába. Cél, hogy az iskolai tevékenységek során személyes példával közvetítsük az
alapvető magatartási normákat, elvárt viselkedést. A Tág Világ Iskola alapelvei: az elfogadó, egyéni
sajátosságokhoz igazodó nevelési és oktatási környezet, az elfogadó, toleráns magatartás minden
tanuló felé, a tanulók egyéni helyzetéből kiinduló fejlesztés, a társak együttműködése tanulási és egyéb
helyzetekben, az integráció, a sérült társak segítése mind jó alapot jelentenek az alapvető erkölcsi
értékek közvetítésére, megélésére. A különböző tantárgyak, az erkölcstan, az osztályfőnöki órák, a
szabadidős tevékenységek keretein belül rengeteg lehetőség adódik az erkölcsi értékek közvetítésére.
d)
Hon és népismeret, európai azonosságtudat
Elengedhetetlen, hogy tanulóink ismerjék nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ismerjék meg a haza
földrajzát, irodalmát, történelmét.
Ennek érdekében a nemzeti ünnepeket a tanulók életkorához igazítva, érthető, élményt biztosító
módon ünnepelik az osztályok (pl. események dramatizálása, feldolgozása, színhelyek végigjárása stb.).
A tanítók, tanárok törekednek arra, hogy a tanulókban kialakítsák, ápolják a hazaszeretet érzését, a
nemzeti önismeretet és más népek iránt érzett tiszteletet.
A tantárgyak kínálta lehetőségeket kihasználva, a pedagógusok lehetőséget biztosítanak forrásmunkák
elemzésére, önálló kutatásokra, dokumentumelemzésekre, közös beszélgetésekre. A tananyaghoz,
ünnepekhez kötődő kiállítások, múzeumi tárlatok megtekintése része ennek a folyamatnak.
Az erdei iskolák szervezésénél szempont, hogy a tanulók a témákhoz kapcsolódóan az ország
különböző területeit megismerjék.
Európai Uniós tagországként fontos, hogy a diákok ismerjék a közös Európában rejlő lehetőségeket,
felkészüljenek az esetleges nehézségekre is. Mivel ők az Európai Unió polgáraként fogják felnőtt
életüket leélni, már iskolás éveik alatt olyan ismeretek, tapasztalatok birtokába kell jutniuk, amelyek
segítik megtalálni helyüket az európai nyitott társadalmakban. A Tág Világ Iskola 4. évfolyamán a
Helyem a világban témában a tanulók a világ különböző tájain élő gyerekek életével ismerkednek meg,
a Földet érintő globális kérdéseket kutatva az alapvető emberi és gyermeki jogok megértéséig jutnak
el.
Milyen szükségleteink vannak, mi jelenti a biztonságot számunkra, mi adatik meg mindannyiunknak,
és mi csak keveseknek? Mit tehetünk azért, hogy a jövőnk fenntarthatóbb és mindenki számára jobb,
élhetőbb legyen? Játékos feladatokkal, a csoportmunkával, az egyéni kutatással, izgalmas
olvasmányokkal, filmélményekkel értik meg a lényeget, hogy az emberi jogok mindannyiunkat
érintenek, mindannyiunk számára elengedhetetlenek, és mindannyiunkat megilletnek.
A gyerekjogi témát követően tanulóink a világ sokszínűségét kulturális és vallási nézőpontból is
megvizsgálták: az eredetmítoszok olvasgatásától a legnagyobb és legelterjetebb egyházak, vallások
alapvető jellegzetességeinek, ünnepeinek, szokásainak megismeréséig nagy utat járnak be. Eközben
meglátogatnak egy bazilikát, zsinagógát, krisna templomot, tanulnak Buddháról, az iszlámról.
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e)
Tudatos, aktív állampolgárrá nevelés
Társadalmi elvárás, hogy a tanulók elsajátítsák, gyakorolni tudják az aktív, sorsáért, közösségéért
felelősséget vállalni tudó léthez szükséges tudásokat, készségeket. Erre a tantárgyi keretek – Ember és
társadalom műveltségi terület – számos lehetőséget kínálnak.
E mellett szükséges az olyan iskolai, tanórai környezet, amely az aktív állampolgári léthez fontos
tevékenységek gyakorlására alkalmasak. Demokráciát csak demokratikus légkörben lehet tanulni.
A demokratikus iskolai, tanórai lét, a pedagógusok – diákok együttműködésére, egymás tiszteletére
építő helyzetek segítik a tudatos „iskolapolgárra”, majd állampolgárrá nevelést. Ha a diákok nem
csupán a pedagógusok utasításainak végrehajtói, hanem saját iskolai életük, tanulásuk szervezői
lesznek, megtapasztalják a döntések és felelősségek súlyát, összefüggéseit.
A tanulók aktív részvételére építő, döntési és felelősség vállalási helyzeteket biztosító
tanulásszervezési gyakorlat, az elfogadást erősítő kooperatív munka alkalmazása rengeteg lehetőséget
kínál az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (tolerancia, döntés,
együttműködés, kommunikáció, érvelés, elfogadás stb.) gyakorlására.
Az egésznapos nevelési környezetben megvalósuló kötetlenebb társas együttlét, a beszélgető-körök
erősítik az elfogadást, a társak helyzetének megértését, a felelősségvállalás, a kommunikáció, érvelés
és érvek elfogadásának fejlesztését.
Kiemelten fontos az iskolai élet demokratikus megszervezése, a diákképviselet, a diák önkormányzat
működtetése. A közös szabályalkotás, éves és havi tervek összeállítása, a diákok véleményének
kikérése és tiszteletben tarása az adott csoportot, osztályt, iskolát érintő kérdésekben elengedhetetlen
a tudatos állampolgárrá neveléshez.
f)
Énkép, önismeret
A iskolánk pedagógusai kiemelten fontosnak tartják, hogy segítsék a gyerekeket önmaguk
megismerésében, reális értékelésében, elfogadásában.
A tanítók, tanárok értékelő munkáját a pozitívumok kiemelése, az elért eredmények megerősítése
jellemzi. A hibák elfogadása, azok közös végiggondolása, kijavítása természetes. Fontos a belátás
erősítésére az ítélkezés helyett. Az árnyalt, szöveges értékelés, a tanulói önértékelés komoly segítséget
jelent ehhez.
A tanulók gyakran értékelik önmagukat, elért eredményeiket, az ennek érdekében tett erőfeszítéseket.
Gyakran adódik lehetőségük arra, hogy ők döntsék el, milyen tanulási formában dolgozzanak, milyen
nehézségű feladatot, tevékenységet válasszanak. Ezek a döntések feltételezik és fejlesztik a reális
önismeretet. A tanórák végeztével, nagyobb tananyagrész lezárásakor mindig adott a lehetőség a
tanulók számára saját munkájuknak elemzésére. Fontos a társaktól és a szülőktől érkező értékelés is.
Az első évfolyamtól a tanulók félévi és év végi értékelésének része a tanulói önértékelés.
g)
A családi életre nevelés
A családnak kiemelkedő szerepe van a tanulók testi, lelki egészségének, önismeretének, erkölcsi
érzékének, magatartási szokásainak kialakításában, formálásában. A család nyújt érzelmi elfogadást,
biztos szocializációs hátteret a gyermekek számára. Ugyanakkor társadalmi jelenség a családok
szétesése, gyakoriak a válások, jellemzőek az egyszülős családok. Ez a helyzet indokolttá teszi, hogy az
iskola segítse a tanulókat a családi helyzetek értelmezésében, segítse a családi életre nevelést. Az
önismeret fejlesztésével, együttműködő tanulási és nevelési helyzetekkel, konfliktusok, nehéz
helyzetek megoldási módjainak tanításával segíthető a kapcsolatok kialakítása, ápolása. A
beszélgetések, az erkölcstan és más tantárgyak tartalmai, a közös osztályprogramok, filmelemzések
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segíthetik a felelősségen alapuló párkapcsolatok kialakítását. A közös felelősségen alapuló helyzetek
átélése, a társaknak nyújtott segítés érzése is tudatosíthatja a párkapcsolatok fontosságát. A
konfliktushelyzetek természetes módon való értelmezése, a konfliktus kezelési technikák megismerése
lehetőséget biztosít a kapcsolatokban adódó nehézségek, problémák kezelésére. A családi értékek –
biztos párkapcsolat, gyermekvállalás, nevelés, egymás segítése – tudatosítására minél többféle módon
igyekszünk alkalmat teremteni.
h)
Testi és lelki egészség
Az iskolára egyre nagyobb felelősség hárul az egészséges életmódra való nevelés területén. Nem csak
a betegségek megelőzésére szükséges figyelni, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére,
tiszteletére is. Az integrált nevelés biztosítja, hogy tanulóink elfogadják, tiszteljék sérült társaikat.
A pedagógusok személyes példájukkal, őszinte beszélgetésekkel, a dramatikus helyzetek kínálta
átéléssel segítsék a gyerekeket abban, hogy képesek legyenek, életmódjukra vonatkozóan helyes
döntéseket hozni. Segíteni kell a tanulókat a káros függőséghez vezető szokások (dohányzás, alkohol
és drogfogyasztás) kialakulásának elkerülésében. Tájékoztató előadások, őszinte beszélgetések, filmek
elemzése, mind-mind lehetőséget kínálnak erre.
A pedagógusok továbbképzése fontos annak érdekében, hogy felkészülten, támogatást nyújtva tudják
kezelni ezeket a helyzeteket.
Az önértékelés fejlesztése, a döntési helyzetek gyakori átélése segít abban, hogy a fiatalok saját
értékeik szerint cselekedjen. Tudatosítani kell bennük, hogy felelősek saját döntéseikért. Erre a
drámapedagógiai módszerek alkalmazása is lehetőséget teremt.
A pedagógusok személyes példáikkal ösztönzik a tanulókat az erőszakmentes kommunikáció
elsajátítására, használatára. A beszélgető-körök, az együttműködésen alapuló kooperatív tanulási
helyzetek kitűnő alkalmat biztosítanak ennek gyakorlására.
Szükséges foglalkozni a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel is. A felgyorsult világ, a televízióból
a gyerekekre áradó, számukra sokszor feldolgozhatatlan, érthetetlen információk tömegével szemben
kell kialakítani a felelősségteljes, örömteli párkapcsolat igényét.
A kamasz gyerekek könnyebben nyílnak meg a kötetlen beszélgető-körökön, ahol kiemelt cél, hogy
őszintén szót válthassanak az őket érintő kérdésekről. A cél, hogy a tanulóknak olyan kapcsolata
alakuljon ki a tanárokkal, hogy szükség esetén bizalommal forduljanak hozzájuk.
E mellett gyakran tartanak különböző szakemberek, orvosok, pszichológusok előadásokat. Ezek az
előadások inkább ismereteket nyújtanak, és szintén nagyon fontosak.
i)
Önálló szabadidő-felhasználásra nevelés
A szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére nevelés nagyon fontos feladat. Új társadalmi kihívást jelent,
hogy szűkülnek a közösségi terek, a szabadidő eltöltésének lehetőségei individualizálódnak, hódítanak
a számítógépes játékok.
Az egész napos foglakoztatás során a diákok szabadidejük jelentős részét az iskolában, társaik között
töltik. Ez jó lehetőséget teremt a közösségi terek bővítésére, a társakkal együtt töltött szabadidős
tevékenységek értékként való megélésére.
A szabadidő eltöltését is tanulni kell. Az egésznapos iskola időbeosztása, szervezeti formái alkalmat
nyújtanak a szabadidő célszerű eltöltésének megismerésére, gyakorlására. A reggeli beszélgető-kör, a
közös beszélgetés, egymás felé fordulás, a napi feladatra való hangolódás színtere. A délelőtti,
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mozgással, szabad levegőn töltött idő, az ebéd utáni pihenés, olvasás, mesehallgatás is a hasznos
szabadidő eltöltésére mutat példát.
A szabadidős foglakozások során a pedagógusok által kezdeményezett mozgásos-, népi- társas- és
egyéb játékok lehetőséget biztosítanak a közös tevékenységek örömének átélésére. A szabadidő során
cél, hogy többféle lehetőségek közül tudjanak a diákok választani. A délutáni kézműves, dráma, zene
és sport foglakozások a szabadidő hasznos, fejlesztő eltöltésére biztosítanak lehetőséget. A Tág Világ
Iskola tanulói úszni járnak minden évfolyamon heti egy alkalommal.
j)
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A hátránnyal élő, nehéz helyzetben lévő emberek segítése alapvető társadalmi feladat. Az iskola sokat
tehet ezért. Az integráló, együttnevelő, befogadó iskolák kiváló helyszínek a felelősségvállalás
megtanulásához. Az integrált nevelés során a gyerekek együtt élnek társaikkal, az iskolai lét minden
helyzetében együtt vannak, napi szinten találkoznak egymás örömeivel, nehézségeivel. Természetes
úton, a mindennapokban tanulják az optimális segítés módjait, az elfogadást, az empátiát.
Megtapasztalják a másik emberben rejlő értékeket. A nehéz szociális körülmények között élő gyerekek
iránti felelősségvállalás kialakítása is igen fontos. A tantárgyi kereteken túl, fontos személyes élmények
kialakítására törekedni.
k)
Környezettudatosság
Az iskola feladata, hogy segítse a környezettudatos magatartás kialakítását, törekedjen arra, hogy a
tanulók átlássák a természet, a társadalom, a fogyasztói szokások összefüggéseit, és felelősséget
érezzenek egyéni és közösségi tetteikért. Kisiskolás kortól kezdve tudatosítani kell tanulóinkban, hogy
tevékenyen részt tudnak venni környezetük megóvásában. A saját környezet rendben tartása, a
szelektív hulladékgyűjtés, a közösen végzett udvar, erdő stb. takarítások, az állatok védelme, téli
etetése mind arra adnak lehetőséget, hogy a diákok érezzék, ők is sokat tehetnek természeti értékeink
védelmében. A különböző világnapok (pl. víz, tiszta levegő, fák, állatok) közös, aktív megünneplése
ugyanezt a célt szolgálja.
Fontos figyelmet fordítani a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a
gyerekek érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet minőségi
változásainak megismerésére, elemi szintű értékelésére, a környezeti értékek felismerésére és
megbecsülésére, kialakul a felelősség érzése. Fontos a tanulókban kialakítani, hogy a személyes
felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt meghatározó
erkölcsi alapelv.
l)
Pályaorientáció, felkészülés a felnőtt életre
Az iskolának feladata, hogy felkészítse tanulóit a további iskola- és pályaválasztásra. Fontos az egyéni
adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, a különböző pályák,
foglalkozások tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezető utak tartalmának minél szélesebb
megismerése, a lehetőségek és a vágyak összehangolása.
Lehetőség szerint ismerjék meg a tanulók a különböző foglalkozásokat, ha lehet gyakorlati kipróbálás
útján is.
Fontos tudatosítani a fiatalokban, hogy életük során pályamódosításra is kényszerülhetnek, így az
egész életen át tartó tanulás fontosságára is utalunk.
A sajátos nevelési igényű tanulók továbbtanulását a szülők a gyógypedagógus segítségével gondolják
végig. A különböző szakiskolák lehetőséget biztosítanak arra, hogy az érdeklődők mélyebben
megismerhessék az iskola működését, és az elsajátítandó szakmát.
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A pályaorientáció kialakítása hosszabb folyamat, a különböző tanórai, tanórán kívüli területek, iskolai
és családi tevékenységek összehangolásán alapul.
m)
Gazdasági nevelés
Új kihívásként jelenik meg az iskolai gyakorlatban a gazdasági, a gazdálkodás, a pénz világára vonatkozó
tapasztalatok, ismeretek tudatosításának, rendszerezésének igénye. Társadalmi elvárás, így része a
felnőtt életre való felkészítésnek, hogy a tanulókban kialakuljon az értékteremtő munka, a pénzügyi
javakkal való ésszerű gazdálkodás igénye.
Az iskolai nevelésnek fontos szerepe van abban, hogy a diákok – életkori sajátosságaikhoz igazított
módon – tapasztalatokat szerezzenek a gazdasági élet különböző területeiről. Segíteni kell a tanulókat
abban, hogy tudatos fogyasztóvá váljanak, legyenek képesek mérlegelni saját fogyasztói
magatartásukat, tanuljanak meg a pénzzel ésszerűen bánni. Fontos, hogy el tudjanak igazodni a
fogyasztási javak, marketinghatások és a valós igényeik és lehetőségeik között.
A gazdasági nevelés során érdemes kihasználni a tantárgyak nyújtotta lehetőségeket, és a beszélgetőköröket is. E mellett az iskolai élet különböző területein – vásárok szervezése, osztálypénzzel való
gazdálkodás, pénzügyi tervek készítése – adódnak lehetőségek a gazdasági ismeretek mélyítésére.
A jótékony célú iskolai rendezvények bevételeinek célszerű felhasználásának végig gondolása,
megszervezése, elosztása szintén fejleszti az erőforrásokkal való felelősségteljes magatartás
kialakítását. Az évente megrendezésre kerülő bolhapiacon pedig – felnőtt segítség mellett –, közvetlen
tapasztalatokat szerezhetnek a diákok a gazdasági életről.
n)
Médiatudatosságra nevelés
A médiatudatosságra nevelés első feladata a tanulók megismertetése a média működésével,
hatásmechanizmusival, a média és a társadalom közti kapcsolatokkal, a média befolyásoló szerepével.
Különbséget kell tenni a valóságos és a virtuális világ között. Fontos tudatosítani a tanulókban a
különbséget a nyilvános és a bizalmas információk között, kiemelten fontos foglalkozni a személyiségi
jogok védelmével. Segíteni kell a diákokat abban, hogy a média világából származó információkat
tudatosan értelmezzék, lássák át a médiasztárok helyzetét, tudják kiválasztani a valós emberi
értékeket. A médiatudatosságra nevelés a média tantárgy keretein túl, több iskolai helyzetben is
megvalósulhat. A mindennapi beszélgető-körök, a dráma és egyéb művészeti szakkörök, a szabadidős
tevékenységek, az iskolaújság szerkesztése, kisfilmek összeállítása rengeteg lehetőséget kínálnak a
média tudatos használatának alakítására.
o)
Tanulás tanítása
A tanulás tanulása, a tanulási szokások és stratégiák kialakítása nagyon fontos. A pedagógusok
feladata, hogy segítsék a tanulókat a tananyag elsajátításában. Pedagógusaink vallják, hogy a tanulók
felelősek saját tanulásukért. Az eredményes tanuláshoz jól alkalmazható technikák szükségesek. Ezért
a gyerekek az iskolába kerülés első pillanatától kezdve a különböző tanulási szituációk önálló, illetve
társsal közös megoldására vannak késztetve. A program tanítói, tanárai tudatosan tanítják a diákoknak
az önálló tanulás technikáit. Fokozatosan alakítjuk ki az önálló feladatválasztás, feladatvégzés
algoritmusait, a különböző eszközök, segédkönyvek, szótárak helyes használatát. Egyénre szabott
tanulási módszerek segítségével tanítjuk az ismeretelsajátítás lépéseit, pl. a jegyzetelést, a
kézikönyvek, segédanyagok használatát. A kooperatív tanulási helyzetek segítségével alakulnak az
együttműködésen alapuló tanulási szokások, a közös felelősségvállalás.
Kiemelt feladat az önellenőrzés képességének kialakítása. Egy pedagógiai folyamat sem nélkülözheti a
visszacsatolást, a megerősítést, a hibák javítását. Iskolánk az ellenőrzés, a hibák javításának
folyamatába bevonja a tanulókat.
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2.

A pedagógiai feladatok tantervi megvalósítása

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli
különbségek pedagógiai kezelése. Az óvoda iskola közötti átmenetet elősegítve az időigényesebb
tevékenység és tanulásszervezési módok dominálnak. Itt fontos szerepe van az egyéni érdeklődésnek,
illetve hangsúlyosabbá válik az egyéni különbségek kezelése.
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások
által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből következő
motiválási és a tanulásszervezés folyamat.
Kiemelt fejlesztési feladatok a bevezető és kezdő szakaszban
Énkép, önismeret
Az iskolába kerüléssel járó változásokat (tanulási mód, környezet, tevékenység) lassú átmenettel
segítik elő a pedagógusok. Olyan módszereket és eljárásokat alkalmaznak, amelyek biztosítják a
törésmentes átmenetet az óvodából az általános iskolába.
A tanító a biztonságérzetet fokozó tapintatos és szeretetteljes bánásmódja lehetővé teszi, a gyerekek
felfedezzék belső értékeiket. A pedagógus feladata, hogy kialakítsa a tanulókban az ismeretszerzés
pozitív élményét, elősegítse a gyerekek fejlődő önállóságát a tanulás terén.
A cél, hogy az iskolába lépő gyermek lassan el tudja különíteni teljesítményét és személyiségét.
Közös tevékenységek sorozatával sajátítják el a tanulók az alapvető magatartási normákat,
szabályokat, és szokásokat, amelyek megalapozzák és elősegítik szocializációjuk sikerességét.
Hon és népismeret
Tanítóink minden lehetőséget megragadnak, hogy a haza fogalmát megtöltsék tartalommal, a nemzeti
kultúránk értékeinek megismerésével ösztönzést adnak a nemzeti hagyományok ápolására.
Megteremtik a feltételeket a hazaszeretet tevékenységekben megnyilvánuló gyakorlásához. Mindezek
mellett ráhangolják a tanulókat a hazánkban élő nemzetiségek és népcsoportok iránti figyelem
felkeltésére, kulturális értékeikre való ismerkedésre, és elfogadásukra, megbecsülésükre és
tiszteletükre.
A jól megalapozott nemzeti azonosságtudat előkészítése, az egyetemes kultúra iránti érzékenységet,
amely megteremti az európai identitástudat kialakulását.
Környezettudatosságra nevelés
A kisiskolás környezeti nevelésben kiemelt szerepe van az átélt élethelyzeteknek, a személyes
tapasztalatoknak. A tanítók az iskolába lépő gyermek óvodából hozott tapasztalataira építve, a
mindennapi élet élményeit megélve, azokból általánosítva alakítják ki, formálják a környezettudatos
magatartás elemeit. Különös figyelmet fordítanak a tanulók öntevékenységére, ötleteire, építő kreatív
feladatokra.
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
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Ebben a szakaszban a tanulási tevékenység legfontosabb eleme az olvasás, írás megtanulása,
használatának eszközzé fejlesztése.
Nevelés oktatás egyik kiemelt feladata ebben a szakaszban, hogy a tanulók eljuthassanak egy olyan
pontra, ahol a tanulók saját olvasásuk szerint értelmezik a szöveget, és felépítik magukban annak képi
világát.
Az értő olvasás élménye elvezeti oda a gyerekeket, hogy a szöveg nemcsak irodalmi élményt nyújthat,
hanem aktív ismeretforrás is. Mindez olyan tudáshoz, juttatja őket amely, utat nyújt számukra újabb
feladatok megoldásához.
Az aktív állampolgári léthez szükséges alapokat a közösségben végzett feladatok ellátása, a közösségért
vállalt szerepeknek megfelelő viselkedés megtanulása, az együttműködési képesség kialakítása készíti
elő.
A tanítási órákon megvalósuló demokratikus életvitel, a tanulók aktív részvételéve a tanulás-tanítás
folyamatából elősegíti az állampolgári nevelést. A kommunikációs kultúra nélkülözhetetlen elem lesz
a különféle ismeretforrások beépülése, felhasználása a tanítási órába.
A tanulás tanítása
Az érdeklődésre, a kíváncsiságra építve alakítják tanulóink egyéni tanulási tevékenységét úgy, hogy a
már megszerzett tudást folyamatosan mozgósítják és új helyzetekben használják fel.
A tanulás folyamatában egyaránt érvényesül a direkt és indirektebb tanítói irányítási mód azért, hogy
a tanulók kötetlen szervezésű és társas tanulási helyzetekben is kipróbálhassák képességüket.
Feladatunk mindezek mellett az elemi tanulási technikák tapasztalati úton történő megismerése és
kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások kialakítása.
Életkornak megfelelő tájékozottság kialakítása a médiumok szerepéről.
Testi és lelki egészség
A mozgáskultúra szervezett fejlesztése mellett (mindennapos testnevelés) kiemelt figyelmet fordítunk
a szabad levegőn szervezett mozgásra és a kötetlen játékra.
Az egészséges tanulási környezet kialakítása mellett fontos feladatunk a szorongásmentes légkör
megteremtése, valamint a gyerekek testi-szellemi fejlődésének otthoni nyomon követése, hogy a
tanító a védő-segítő feladatait teljekörűen elláthassa.
Olyan pedagógiai eljárásokat alkalmazunk, amelyek hatására az intoleranciákat felváltja az osztályban
az elfogadás, a türelem, az együttműködés készsége, a kölcsönös megbecsülés
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástartalmak
megalapozásának folytatása.
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és
egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium hetedik-nyolcadik évfolyamán
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folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is
összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó
tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra,
pályaorientációra.
Átfogó képet nyújtanak a munka világáról. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak mellett bemutatjuk
az oda vezető utat, és az emberi alkotások használati, esztétikai, formai és etikai, értékeit.
Az önismeret fejlesztése, alakítása nagyon fontos eleme lesz a pályaválasztásnak.
Kiemelt feladatunk a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolásával a helyes
pályaorientáció kialakítása.








mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk
hozzájárulni,
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása,
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.

Énkép és önismeret
A tanulók alapvető erkölcsi normák iránti fogékonyságából adódóan, a megélt tapasztalatokra építve
feladatunk a tanulók reális önismeretének továbbfejlesztése, az alapvető erkölcsi értékek tudatosítása,
a társadalmi, természeti környezettel való harmonikus viszony formálása:




önmegismerés, önkontroll
felelősségteljes magatartás
saját fejlődésük irányítása

Hon és népismeret
Fokozatosan előtérbe kerül az önálló tanulás, erősödése révén a történelmi változások figyelemmel
kísérése, az egyéni vélemények megfogalmazása, a demokratikus polgári lét magatartásformáinak
kialakítása.
Kiemelt fejlesztési területek:










személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelése
a nemzeti identitástudat erősítése
elemi szintű jogi ismeret
szociális érzékenység
társadalmi problémák iránti nyitottság
környezetért érzett felelősség
más kultúrák megismerése és elfogadása
a demokratikus intézményrendszer használatához szükséges kompetenciák kialakítása
helyi hagyományok, a lakóhely társadalmi, természeti környezetének ismerete
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Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra
Az Európai Unió tagországaként a különböző kultúrák megismerése, elfogadása, a másság tisztelete.
Információk szerzése a nemzetközi együttműködési lehetőségekről.
Önálló vélemény formálása korunk társadalmi, gazdasági, történelmi folyamatairól, eseményeiről,
jelenségeiről, személyeiről. Érvek, ellenérvek gyűjtése a kialakított véleményhez.
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
A társadalmi együttélés szabályait, követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. Kialakítjuk a
korosztályhoz illő aktív állampolgársághoz szükséges részképességeket.





konfliktuskezelés képessége
együttműködés képessége
közéleti szerepvállalás
felelősség a DÖK munkájában

Gazdasági nevelés
Tapasztalati úton alakítjuk ki a tanulóinkban hogy az időbeosztás és a fegyelem és a rend fontos eleme
a hatékony munkavégzésnek.
Tudatosítjuk a tanulókban, hogy az érdeklődés nagyban befolyásolja a munka minőségét.
Beépítjük a helyi tantervbe a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás-elemeket.
Környezettudatosságra nevelés
Feladatunk egy olyan környezettudatos magatartás kialakítása, annak érdekében, hogy a felnövekvő
nemzedék képes legyen a környezet megóvására.
Fontos, hogy lássák a tanulók, hogy az ember része a természetnek, azzal megbonthatatlan egységet
alkot, ezáltal a természet pusztítása, pusztulása az emberi létet is veszélyezteti. Feladatunk minden
egyes ember felelősségének hangsúlyozása ebben a bonyolult rendszerben.
Különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére.
A veszélyeket fel kell tudni ismertetni a tanulókkal, amelyhez elsősorban fejleszteni kell a kritikus
gondolkodásmódot, a környezetkímélő magatartás normáit.
A humánbiológia a környezeti nevelés kiemelt fontosságú része.
A tanulás tanítása
A tanulók sajátos tanulásmódjait, stílusát, szokásait, valamint a megismerés életkori és egyéni
jellemzőit figyelembe véve kell megalapozunk a tanulás fejlesztését.
Olyan gondolkodási képességek kialakítására törekszünk, amelyek olyan használható tudást nyújtanak
a tanulóknak, amelyek elősegítik az egyén egész életen át tartó tanulását.
A különböző tanulási stratégiák és módszerek megismerése mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy tanulóink képesek legyenek kreatívan és kritikusan felhasználni az információs társadalom
technológiáit.
Testi és lelki egészség

55

Tág Világ Általános Iskola pedagógiai programja
Az alsó tagozatos alapokra építve a hangsúly az önálló életvitel kialakítására, a helyes döntéshozásra,
a megelőzésre tevődik.
Fontos elem a vészhelyzetek egyéni és közösségi szintű kezelése. Segítséget nyújtunk a káros szokások
kialakításának a megelőzésében.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Átfogó képet nyújtanak a munka világáról. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak mellett bemutatjuk
az oda vezető utat, és az emberi alkotások használati, esztétikai, formai és etikai, értékeit.
Az önismeret fejlesztése, alakítása nagyon fontos eleme lesz a pályaválasztásnak. Kiemelt feladatunk a
tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolásával a helyes pályaorientáció kialakítása.







mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk
hozzájárulni,
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása,
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.

Minden iskolánkban dolgozó pedagógus számára kiemelten fontos az alábbi pedagógiai feladatok
megvalósítása:












fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe;
mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk
hozzájárulni;
az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az
együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban;
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása,
a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük;
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák
megismertetésével és gyakoroltatásával;
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a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat;

E.

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

Napjainkban felértékelődött a sportolás szerepe, az egészséges életmód, a jobb életminőség
kialakításában.
A Tág Világ Iskola mindennapos testnevelési programja a testnevelés órákon és a délutáni sportórákon
túl tartalmaz az alsó tagozatban mozgásfejlesztő órákat, 5-6 osztályban tartásjavító foglakozásokat,
minden osztályban úszásoktatást, 7-8. osztályban különböző szabadidős sportágakat. Ezen felül
tervezünk a szabadidő hasznos eltöltésére különböző programokat, amelyekbe a szülőket is bevonjuk.
(turisztika, gyalogtúra, táborozás, korcsolyázás, szánkózás)
Programunk fő célja a mindennapos testmozgás változatos lehetőségének biztosítása, mellette olyan
programok szervezése, amelyek bővítik, kiegészítik, változatosabbá teszik a mindennapos
testnevelést.
Pedagógiai, módszertani kapcsolódási pontok
A mindennapos testnevelés programja része az iskola egészségnevelési programjának. A program
pedagógiailag, módszertanilag szorosan kapcsolódik az intézmény nevelési programjához – ezen belül
az intézmény által kidolgozott helyi tantervhez és szociális kompetencia oktatásához -, így a testnevelés
és sport sajátos eszközeivel járul hozzá, hogy kialakuljon az egymás iránti tisztelet, önfegyelem,
tolerancia, szolidaritás, csapatszellem, kudarctűrés, valamint fejlődjön a szabályok megértése és
betartása.
Intézményünk mindennapos testnevelési programjának tartalmi elemei
•
•
•
•
•
•
•

tantervi testnevelés órák
1-8. osztályban heti egy délutáni sport óra szabadtéri sportpályán
1-8. osztályban heti két úszás
1-4. osztályban heti egy mozgásfejlesztő óra
5-8. osztályban heti 1 tartásjavító óra
1-8. osztályban heti 1 óra szabadidősport
a programot egyéb mozgáslehetőségek egészítik ki

A délutáni sportórák célja
Az önfeledt játékpercek biztosítása. Alakítsuk ki bennük az igényt a rendszeresen végzett testmozgásra.
Töltsék szabadidejüket megfelelő közösségben, éljék át a csapathoz tartozás örömét, a közös
felelősség élményét.
Az alsó tagozatos mozgásfejlesztő órák célja
Fejlődjön az ideg-, az izom- és a csontrendszer, egyensúlyérzékelés, koordináció, térbeli tájékozódás.
A mozgásfejlesztés több célra irányul: nagymozgásokra és a sportmozgásokra. A nagymozgások
gyakoroltatása segítse elő a fejlődésbeli egyenlőtlenségek csökkentését, és a finommotoros mozgást
kívánó írástanulást is készítse elő. A sportmozgások célja, hogy növeljék, fejlesszék a testi
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teljesítőképességet
mozgásformákat.

és

alakítsák

az

adott

sportághoz

szükséges

speciális

képességeket,

A tartásjavító órák célja
A mozgásszervi elváltozások megelőzése, kezdődő mozgásszervi elváltozások javítása, a helyes
testtartás tudatosítása, kialakítása, a testtartásért felelős izmok erősítése, nyújtása. Tudatosítsuk a
tanulókban a helyes testtartás fontosságát, azt, hogy életük minőségét befolyásolja a mozgás
szervrendszerük állapota.
A hatékonyság érdekében megvalósítandó egészségügyi és pedagógiai szempontok










Minden gyermek minden nap kapjon lehetőséget a testmozgásra
Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési és
légző rendszer megfelelő terhelése;
A program fontos része a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló
gyakorlatanyag és izületvédelem szabályainak betartása;
Az eltérő adottságú tanulók számára is jelentsen örömöt, sikerélményt;
A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes
testmozgásprogramban;
A lehető legszélesebb körben ismerkedjenek meg a szabadidősportokkal, egészségmegőrző
sportokkal, azok alapjaival, amelyek közül kiválasztva a számára megfelelőt, később javulhat
életminőségük, testi és lelki egészségük
A program fontos része a megfelelő mennyiségű játék, versengés;
Évente felmérésre kerül a tanulók fizikai állapota a „Netfit” mérések alapján;

F.
A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás
szabályai
A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, hogy
minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást.
Ugyanakkor tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára heti 2226 óra tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből adódóan a pedagógusok
szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért általában nincs lehetőség.
A választható foglalkozások közé tartoznak a délutáni sportfoglalkozások, a tanévenként – a
humánerőforrás függvényében meghirdetésre kerülő – különböző szakkörök.

G.
A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban
történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő
formái
1.

A tanulók ellenőrzése-értékelése

Iskolánkban a tanítás-tanulás folyamatában az értékelés a tanár és a tanuló közös ügye. A tanulók
fejlődésének nyomonkövetése folyamatosan jelen van szóbeli és írásbeli értékelés formájában. Az
iskola fontosnak tartja a tanulók fejlődésének nyomonkövetését, a szülők felé a rendszeres
visszajelzést.
Az értékelés folyamatának szerves része a tanulók önmaguk és a kooperatív osztálymunkában a
csoporttagok kölcsönös értékelése. Az értékelés alapja a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődése a
vállalt célok és feladatok tükrében, ezzel egyben felelőssé válnak tanulásuk eredményességéért. A
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konkrét tantárgyi értékelést a követelményeknek való megfelelés határozza meg. Minden esetben az
érdemjegyek mellett személyre szabott szöveges értékelés jelenik meg.

2.

A szöveges értékelés szerepe

A szöveges értékeléssel árnyalt és differenciált képet adunk a tanulókról, miközben lehetővé válik és
alapvető elvként a gyakorlatban érvényesíthető a tanulók érdeklődésének, adottságainak,
tulajdonságainak, életkori sajátosságainak, saját fejlődési ütemének, otthoni körülményeinek,
pillanatnyi állapotának figyelembe vétele. A hangsúly az érés, fejlődés, tanulás folyamatjellegének
elfogadásán van. A tanuló önmagához képest mért fejlődését állítja a középpontba. A személyre
szabott differenciált értékelés ösztönző hatású, a tanuló megtapasztalhatja a pedagógusnak az ő
személyére irányuló figyelmét, pozitív, biztató hozzáállását. A tanuló sokféle tevékenységére,
megnyilvánulására reagál, felszínre hoz olyan értékeket is, amelyek fontosak az egész
személyiségfejlődés szempontjából. Természetesen a követelményekhez viszonyított előmenetele is
értékelésre kerül. Iskolánkban szöveges értékelés készül félévkor, év végén, valamint az éves témák
lezárásánál.
Tanév végén és félévkor az összegző értékelés a tanév során megírt értékelő lapok eredményei alapján
történik, ezek az optimális szinteket röviden tartalmazzák, az ahhoz és önmagához viszonyított fejlődés
együtt jelenik meg, több alternatíva közti választás lehetőségét biztosítva, személyre szabottan.
Az éves szöveges értékelés évfolyamonként portfólió jelleggel jelenik meg.

3.

A szöveges értékelés kiindulópontjai és követelményei

•

az értékelés elsősorban a gyermeknek szól, így a szöveg megfogalmazásában is erre törekszik

•

segíti a helyes önértékelést

•

lehetőséget ad a szülői reflektálásra

•

ítélet és minősítés helyett fejlődési állapotot ír le

•

összhangban van a kerettantervben, a pedagógiai programban és a helyi tantervben
megfogalmazott célkitűzésekkel

•

személyhez szóló, motiváló

•

javaslatokat tartalmaz, fejlesztési célokat jelöl meg

•

tudatos tervezés és folyamat eredménye

A pedagógus szerepe a szöveges értékelésben
Pedagógusainak természetes igénye a szöveges értékelés írása, hiszen módszertani sokszínűségük,
személyközpontú pedagógiai megközelítésük eleve nyitottá teszi őket a differenciált, egyénre szabott
értékelésre.

4.

A szöveges értékelés műfaja

Iskolánkban a szöveges értékelés előzetes szempontok alapján, szabadon fogalmazott szöveg
formájában jelenik meg. Az értékelési adatbankból a pedagógus szabadon kiválaszthatja az aktuálisan
legfontosabbat az osztály, a csoport vagy a tanuló szempontjából. Az értékelés kitér az alapkészségek,
a gondolkodási képességek és a szociális készségek elemeire is. Differenciált és személyre szabott, így
nyelvezetében E.sz./2. személyben fogalmazódik meg, a tanári értékelés mellet megjelenik a tanulói
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önérékelés is “Ahogy én látom…” és a szülői értékelés is. A tanuló értékelését a tanár néhány soros
gondolata “Üzenet” zárja, ez egy személyes hangvételű, fontos gondolatot tartalmazó üzenet.
Alapkészségek
•

írás, olvasás, számtani műveletek elvégzése, megértés, beszéd

Gondolkodási képességek
•

kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás,
érvelés, kritikus gondolkodás

Szociális készségek
•

felelősség, önértékelés, együttműködés, tisztesség, őszinteség, tolerancia, konfliktus
megoldás

Információ kezelés
•

információ keresés, szelektálás, felhasználás, újraalkotás, konstruálás, begyűjtés

5.

A szöveges értékelést szempontsorok

Társas kapcsolatok - együttműködés, konfliktuskezelés, szabálytartás, felelősségtudat, önbizalom,
érdekérvényesítés, közösségben való hely, kezdeményező képesség, szokásrendhez való viszony stb.
Tanulási tevékenységek jellemzői - önálló munka, páros munka, kooperatív csoportmunka
Tantárgyi jellemzők
Magyar nyelv és irodalom - beszédtechnika, olvasás, szövegértés, szövegfeldolgozás, írás, nyelvtani
ismeretek, helyesírás, szókincs, memoriterek
Matematika - számfogalom, alapműveletek, számtulajdonságok, szöveges feladatok, geometria,
függvények, sorozatok, becslés, mértékváltás
Környezetismeret - megfigyelések, tapasztalatok rögzítése, élettelen természet, élő természet, az
emberi élet természetvédelem
Művészeti tevékenységek - kézművesség, tanult technikák alkalmazása, kreativitás, színhasználat,
konstruálás, ritmikus képességek, éneklés, dallamírás, hangszer, forma -, arányérzék,
Mozgás, sport - mozgáskoordináció, gyakorlatok elsajátítása, csapatsportok, úszás, futás

6.

Komplex témák értékelése 1.- 4. évfolyamban

1. évfolyam
1.

Titkos út - értékelés ideje: február vége

2.

Állatok világa - értékelés ideje: április vége

3.

A falu - értékelés ideje: június vége

2. évfolyam
1.

Én/A család - értékelés ideje: október vége

2.

Az erdő élővilága - értékelés ideje: június vége
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3.

Mesék világa - értékelés ideje: április vége

4.

Népek meséi - értékelés ideje: június vége

3. évfolyam
1.

Testem - értékelés ideje: október vége

2.

A tűz - értékelés ideje: november vége

3.

Csillagos égbolt - értékelés ideje: február vége

4.

Léghajóval a világ körül - értékelés ideje: április vége

5.

Honfoglalás - értékelés ideje: június vége

4. évfolyam
1.

Helyem a világban - értékelés ideje: január vége

2.

Magyarország - értékelés ideje: június vége

7.

Projektértékelés

Iskolánkban minden évfolyamon több, különböző témákat feldolgozó projektmunka folyik. A
projektzáró előadások után a tanulók kiállítást rendeznek az iskolában az adott témáról, és projektzáró
értékelést kapnak. Az értékelésben a konkrét tananyagtartalmak tantárgyi tudásának értékelése
mellett a kulcskompetenciák, alapkészségek értékelése is megjelenik.
•

a komplexitás kezelésére való képesség

•

anyanyelvi kompetencia

•

matematikai/logikai kompetencia

•

természettudományos kompetencia

•

digitális kompetencia

•

szociális kompetencia

8.

Portfólió jellegű értékelés

A témák végén kapott szöveges értékelés, a féléves és az év végi összegző szöveges értéke-lés, a tanuló
egyéni munkáival, rajzaival, projektmunkáival, önértékeléseivel, szülői értékelőkkel, írásbeli tesztjeivel
kiegészülve egy olyan komplex dokumentumgyűjteményt alkot, amely alapján a tanuló egyéni
fejlődése végig követhető a Tág Világ Iskolában eltöltött éveiben. A portfólió értékelése a tanulói
önértékelésre támaszkodik, fejlesztheti a tanulók döntésképességét és önértékelését, az önreflexió, a
metakognició képességét a tanítási-tanulási folyamatban.
Az ötödik évfolyamtól a féléves és az év végi szöveges értékelés az iránymutató.

9.

Az értékelés funkciói és alkalmazása

Diagnosztikus érékelés - helyzetfelmérés, információt ad a tanuló vagy a csoport tanulási
folyamatának tervezéséhez.
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Formatív értékelés – fejlesztő értékelés, a tanulás folyamatában folyamatosan jelen lévő funkció,
amely tanárnak, tanulónak és a szülőnek ad információt és korrekciós lehetőséget.
Szummatív értékelés - a tanítás-tanulás végén összegzi az eredményeket.

10.

Az értékelés típusai
Diagnosztikus(feltáró)

• előzetes készségek és
tudás felmérése
• tanulók jellemzői
alapján a tanítási mód
kiválasztása
• tanulási problémák
esetén az okok
meghatározása

Az értékelés
funkciója

•
Az értékelés
időpontja

•
•

11.

minden év eleji
felmérés
tanárváltás
tanulási problémák
setén a probléma
felmerülésekor

Formatív(fejlesztő)

Szummatív(összegző)

• visszacsatolás a
tanulóhoz és tanárhoz
• a hibák azonosítása a
tananyagon belül
• összefoglalás előtt,
illetve folyamatosan

• a tanulók minősítése
• az ismeretek alkalmazásában
elért jártasság, gyakorlottság
ellenőrzésére
• a továbbhaladáshoz szükséges
legfonto- sabb jelenségek,
fogalmak, összefüggések,
törvények ismerete,
értelmezése
• -a továbbhaladás feltétele a
helyi tanterv minimum
követelményeinek teljesítése

•
•

az oktatás során
témaközi és témazáró
értékelések

•
•
•
•

a szakasz végén
év végi felmérés
félévkor
témaegységek lezárásakor

A teljesítményértékelés, mérés alapelvei

Szóbeli beszámoló - a kérdés, feladat pontos, konkrét meghatározása, szóbeli és írásbeli értékeléssel
Diagnosztikus mérés - szövegesen értékeljük, érdemjeggyel nem minősítjük, a mérés során tapasztalt
hiányok pótlására egyéni fejlesztési terv készül, melyről a szülőket értesítjük, szükség esetén gyakorló
órákat biztosítunk
Formatív mérés - szövegesen, százalékokban és érdemjeggyel értékelünk
Szummatív mérés: előzetesen bejelentés után íratjuk, egy nap legfeljebb kettő íratható, a feladat
megfogalmazása egyértelmű, a feladat elvégzésére éppen elegendő időt biztosítunk, indokolt
esetben a beszámolás más módja is elfogadható

12.

A tanulók szóbeli és írásbeli beszámoltatásának rendje, formái:

A Tág Világ Iskola pedagógusai a tanulói teljesítmények, az egyéni haladás folyamatos megfigyelését,
elemzését tartják célravezetőnek. A differenciáló tanulásszervezési eljárások, a kiscsoportokban
végzett munka, az egyéni fejlesztés mind lehetőséget teremt erre. A diagnosztizálást, a hibák
korrigálását, a tanulói feladatvégzés folyamatos, segítő megfigyelése biztosítja.
Az első évfolyamon célzott írásbeli beszámoltatás nincs. Tantárgyi méréseket a tanulók a második
évfolyamtól kezdődően írnak. Az írásbeli beszámoltatás fontos elve, hogy időben differenciáltan, az
adott tananyagrész biztos elsajátítása után történik. A sajátos nevelési igényű tanulók mérőlapjai a
rájuk vonatkozó, szükség szerint csökkentett ismeretanyagot, tevékenységet tartalmazzák. Célszerű a
beszámoltatást a nagyobb témakörök lezárásakor elvégezni. Minden évfolyamon lehetőség biztosított
javító dolgozat írására.
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Az írásbeli beszámoltatások minősítése a szerezhető és a szerzett pontszám feltüntetésével és
szöveges értékeléssel zajlik.

A százalékos teljesítmény és az osztályzás összefüggése a következő:
90 - 100%

jeles

75 - 89%

jó

56-74%

közepes

40-55%

elégséges

0-39%

elégtelen

Az alsó tagozaton szóbeli beszámoltatás ritkán fordul elő (versek, memoriterek számonkérése).
Helyette önként vállalt kiselőadások megtartása, gyűjtőmunkák ismertetése történik.
A felső tagozaton az adott tantárgytól függően szóbeli beszámoltatás is történik, de ennek rendje,
formája nem szabályozott. A szóbeli beszámoltatás alkalmazásánál az iskola pedagógiai elvei a
meghatározók (megerősítés, differenciálás, egyéni lehetőségek figyelembevétele).

13.

Vizsgák rendje

Hetedik és nyolcadik évfolyamon a tanulók szóbeli beszámolók, vizsgák keretében is számot adnak
tudásukról. A vizsgák szervezésekor cél a fokozatos terhelés megvalósítása.
Hetedik évfolyam első félévének zárásakor a diákok maguk által választott tantárgyból tesznek szóbeli
vizsgát. Év végén – a vizsga előtt két, három héttel - véletlenszerűen kihúzott tantárgyból vizsgáznak a
tanulók. Így elkerülhető, hogy rangsor alakuljon ki a tantárgyak között, erősíteni lehet az összes
tantárgy folyamatos évközi tanulásának fontosságát.
Nyolcadik osztályban a tanulók önálló témában előadást készítenek. Az előadás elkészítésére - amely
írásos anyagból és egy témához kapcsolódó tárgyból áll - az egész tanév a diákok rendelkezésére áll.
Cél, hogy megvalósuljon az önálló adatgyűjtés, a gyűjtött anyagok fel-dolgozása, rendszerbe
szervezése, az ismeretszerzési folyamat tudatos megvalósítása. Munkájukat egy általuk felkért
konzulens pedagógus segíti.
Az első félév zárásakor a diákok általános tájékozottságukról, érdeklődésükről adnak számot.
Beszámolnak az általuk választott tervezett előadásról, megindokolják, miért az adott témát
választották, hol tartanak az adatgyűjtésben. Év végén történik a mestermunkák bemutatása. A
tanulók 15-20 percben számolnak be diáktársaiknak, pedagógusaiknak, a meghívott vendégeknek az
elkészített mestermunkáról, bemutatják az elkészített alkotásukat. A mestermunka jól szolgálja a
kulcskompetenciák fejlesztését.

14.





Az ellenőrzés-értékelés formái, helye a tanítás-tanulás folyamatában

Szóbeli
beszélgetés
visszajelzés
csoportbeszámoló (egy
téma feldolgozás után)
összefüggő felelet (egy
téma anyagából)






Írásbeli
tesztek tudáspróbák (iskolai
és házi)
témazáró
feladatlapok
szintfelmérés
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Gyakorlati
gyűjtőmunka,
projektmunka
munkadarab
kísérletek
rajzok
mérések elvégzése
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vitában, megbeszélésben,
stb. való eredményes
részvétel
prezentáció, kiselőadás,
8. évfolyamos előadások
(egy-egy témában)







megfigyelések adatainak
rendezett lejegyzése
írásbeli beszámolók,
nyomtatott programok és
feladatlapok kitöltése
munkafüzetek kitöltésének
tényei, vázlatok,
gondolattérképek,
kivonatok, táblázatok,
diagramok összeállítása





műszaki ábrázolás
mozgások végzése
számítógépes alkalmazás

A teljesítmények rendszeres értékelése minden pedagógus oktató-nevelő munkájába beépül. Az
osztályozás és írásbeli értékelés rendszere évfolyamtól, tantárgytól függően változik. A szóbeli és
írásbeli számonkérést a helyes arányok megtartásával alkalmazzuk. A félévi felmérések elrendelése az igazgatóval egyeztetve - a munkaközösségek döntési jogkörébe tartozik.

15.
Az értékelés jelölésrendszere. A szöveges értékelés, az érdemjegyek és
az osztályzat
Iskolánkban az értékelés formái
-

szóbeli értékelés
szöveges értékelés
százalékokban kifejezett értékelés
ötfokozatú érdemjegy

Minden évfolyamon félévkor, év végén, ill. a témák lezárásakor szöveges értékelést alkalmazunk
A tanuló írásbeli teljesítményét tanév közben 2. évfolyamtól százalélokban kifejezve értékeljük (a
százalékos értékelés átváltható érdemjegyekké), szóbeli beszámoló esetén szöveges értékelés kapnak
Iskolánkban az egyéni teljesítmény és a tanuló magatartásának/szorgalmának megítélésére nem
használunk jelölésrendszert (mint pl.: piros pont, fekete pont, csillagok, repülő stb.), mivel ezen
jelrendszer motivációs céllal történő megjelenése kiválthat szorongást, izgalmat, félelmet, akár a
teljesítmény visszatartó hatása is lehet.
A százalékos teljesítmény és az osztályzás összefüggése a következő:
90 - 100%

jeles

75 - 89%

jó

56 - 74%

közepes

40 - 55%

elégséges

0 - 39%

elégtelen

Érdemjegyek kialakítása
Az érdemjegy visszajelentő, informatív értékű tanulói részteljesítmény, az adott témához tartozó
tantervi követelmények összehasonlításának eredménye. Alsó tagozatban 2. évfolyamomtól félévkor
és év végén jelenik meg.
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Az egy tantárgyból félévente szerzendő jegyek minimális száma 5 érdemjegy/félév legyen, amennyiben
a tantárgy óraszáma eléri az évi 72-t (2 óra/hét). Ha az évi óraszám ennél kevesebb, elegendő 3
számonkérésből származó érdemjegy.
Osztályzatok - érdemjegyek
Kitűnő: csak tanév végén adható, ha a tanulónak az év folyamán abból a tantárgyból vagy csak jeles
érdemjegyei voltak, vagy akinek bár nem minden érdemjegye jeles, de egyébként erre tehetsége,
hozzáállása és versenyeredményei méltóvá teszikAz adott félév során szerzett érdemjegyek matematikai átlaga:
jeles

(5)

4,6 – 5,0

jó

(4)

3,6 – 4,5

közepes

(3)

2,6 – 3,5

elégséges

(2)

1,6 – 2,5

elégtelen

(1)

1 – 1,5

Osztályzatok kialakításának alapelvei
Az osztályzatot és a szöveges értékelést a tantervi követelményeknek megfelelően állapítjuk meg.
A pedagógus saját hatáskörében folyamatosan lehetőséget biztosít az osztályzatok javítására (félévkor,
év végén), hiszen hosszútávú célja, hogy a tanuló elsajátítsa az ismeretanyagot és abból képességéhez
mérten a lehető legjobban számot tudjon adni
Az órai aktivitást is figyelembe vesszük. Az év végi értékelésnél az egész éves munkát vesszük
figyelembe. Számít az érdemjegyek javuló tendenciája. Az osztályzat megállapítása nem pusztán
matematikai átlagszámítás, hanem megfontolt pedagógiai mérlegelés alapján történik.
Osztályzatok - érdemjegyek tartalmi követelményei

jeles (5)

jó (4)

közepes (3)

Ha a tanuló a tantervi követelményeknek eleget tesz.
Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes.
Pontosan, szabatosan fogalmaz.
Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt.
Tud szabadon, önállóan beszélni.
Bátran mer visszakérdezni.
Ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget.
Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak.
Kisebb előadási hibákat vét, definíciói „bemagoltak”.
Ha a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget
tesz, nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul.
Ismeretei felszínesek.
Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni.
Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát.
Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között.)
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elégséges (2)

elégtelen (1)

Ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak
eleget, de a továbbtanuláshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal
rendelkezik.
Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért.
Ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud
eleget tenni.
A minimumot sem tudja.

A digitális napló használata esetén a szülők egyéni kód segítségével, elektronikus felületen
tájékozódnak gyermekük tanulmányi eredményeiről.

H.

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit,

Az eredményesebb oktatás érdekében csoportbontásban tani ́tjuk a gyermekeket idegen nyelv/angol
tantárgyakból. A csoportok kialaki ́tása a szaktanár/munkakö zö sség-vezető feladata.
Lehető ség szerint minden osztályban biztosi ́tjuk a csoportbontást, kivétel ez alól a 10 főnél kisebb
létszámú osztály.
A csoportszervezésnél nem a képesség szerinti, hanem a projektekben kialakított kiscsoportos bontás
érvényesül.
Erkö lcstan, illetve hit és vallásoktatás tantárgyak esetében a tanuló választása alapján alkalmazzuk a
csoportbontást.

I.

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
1.

Az iskola egészségnevelési elvei

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban a projektekben, illetve
osztályfőnöki órákon, másrészt az egyéni foglalkozás alkalmával – az alábbi képességeket és
készségeket:










érzelmek alkotó kezelése,
stressz kezelés,
önismeret, önbecsülés megerősítése,
célok megfogalmazása és kivitelezése,
konfliktuskezelés,
problémamegoldás, döntéshozás,
kortárscsoport nyomásának kezelése,
segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése,
elutasítási készségek fejlesztése.

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi érzékenység
fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények kialakítása, melyek
elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét.
Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk:
o

egészséges táplálkozás,
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o
o
o

rendszeres testmozgás,
higiénés magatartás,
tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától.

Fenti célok és feladatok megvalósítására készült az iskolánk Egészségterve. Az ebben foglaltak
megvalósítását magunkra nézve kötelezőnek érezzük, jó gyakorlattá kívánjuk fejleszteni.

2.

Egészségterv

Bevezetés
Az egészség fenntartása tudatos tevékenység, amelyik legfontosabb módon az
egészségmagatartásban nyilvánul meg, ahogy az emberek ismereteiken alapuló hozzáállásuk szerint
saját egészségük megőrzéséhez viszonyulnak. A magatartás, így az egészségmagatartás kialakulása is
hosszú, az egész életen át tartó szocializációs folyamat eredménye. Ezt kívánja pozitívan befolyásolni
az egészségfejlesztés, az a tevékenység, amely alkalmassá teszi az egyént arra, hogy egészségi állapotát
képes legyen fenntartani, javítani, visszaállítani, fejleszteni. Ez az egyéneket és a közösségeket is
megcélozva, az egészséget támogató döntések elősegítésével, tehát mikro-, mezo- és makroszinten is
dolgozva, komplex módon a leghatékonyabb. Az egészségfejlesztés fontos alapelve, hogy az ott
történjen, ahol az egyének, közösségek élnek, vagyis a mindennapi élet különböző színterein. Ahhoz,
hogy a több szinten zajló fejlesztések egymásra épüljenek, és egymás hatását erősítsék, érdemes az
egészségterv módszerét alkalmazni.
Az iskolai egészségterv önálló adatgyűjtés, tartalomanalízis, és a színtérhez kapcsolódó adatközlők,
partnerségi csoportok, egészségfórum delegáltjai közreműködésével születhet meg.
Az iskoláskorú korosztály az egészségügy viszonylag elhanyagolt területe, hiszen ebben az életkorban
a kimutatható, egyértelmű megbetegedések aránya viszonylag alacsony. Ugyanakkor mindazok az
önkárosító magatartásformák, amelyek a mai, legnagyobb népegészségügyi jelentőségű
megbetegedések legsúlyosabb kockázati tényezői, kamaszkorban alakulnak ki, mint a dohányzás, kóros
alkoholfogyasztás, drogokkal való visszaélés, mozgásszegény életmód, kóros táplálkozási szokások,
pszichés zavarok kialakulása1. Ezeknek a problémáknak az áthidalásában fontos küldetése van az
iskoláknak, az ott dolgozó szakembereknek, az egészségfejlesztőnek. A személyiség egészére átgondolt
ráhatás révén szükséges a pozitív szemléletet kialakítani. Az utóbbi évek kedvező és kedvezőtlen
tapasztalatai hazánkban is egyértelművé tették, hogy a nemzet fizikai állapotromlásának megállítása,
az egészségkárosodás megelőzése, a káros szenvedélyek elleni eredményes harc, a felnövekvő
generáció egészséges életvitelének kialakítása a nevelési-oktatási intézményekre nagymértékben
támaszkodik.
Új kihívások vannak jelen mind a pedagógiai, szociális, és egészségügyi vonalon, amelyek egységes és
átgondolt cselekvési programot sürgetnek.
Az iskolai egészségterv színterei
1. Hagyományos tanórai oktatásszervezésben
Egyaránt az egészségnevelés tartalmú tárgyakba (pl. emberismeret, biológia, földrajz, etika,
természetismeret, testnevelés), valamint az egyéb nem ilyen célú tantárgyakba is beépíthető az
egészség megőrzésével, fejlesztésével foglalkozó témák és tevékenységek.
Osztályfőnöki órákon belül kiemelt szerepet kell kapnia az önismeret, önértékelés, egészséges
táplálkozás, fizikai aktivitás, személyi higiéné, veszélyes anyagok (dohányzás, alkohol, drog),
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szexualitás, családi élet és társas kapcsolatok, konfliktuskezelés, egészséges és biztonságos környezet
témáinak.
2. Nem hagyományos tanórai keretben
A témához kapcsolódó projektjeink


Egészséges életmód (Healthy Living)

Évente két alkalommal megrendezendő iskolaszintű projektek jó lehetőséget nyújtanak a komplex és
átfogó, előre megtervezett egészségnevelési program megvalósítására. A tanévenként megvalósuló
erdei iskola szintén komplex lehetőséget biztosít az egészségnevelés számára.
Az iskolai egészségterv céljai
Az iskolai színterén a két fő célcsoport a tanulók és a pedagógusok. A különböző szükségletű,
élethelyzetű csoportra csak eltérő egészségterv készíthető. Ebben az egészségtervben a tanulók
képezik az elsődleges célcsoportot, míg a pedagógusok a másodlagost.
Globális cél: A társadalmi versenyképesség optimalizálása. Az egészségterv megvalósításával olyan
változások indukálódnak az autonóm módon szerveződő, korlátozott forrásokkal rendelkező,
színterekhez kötődő közösségekben, melyek hatásának összeadódásakor a társadalmi
versenyképesség felerősödik.
Specifikus cél: Javuljon az egészségi állapota, életminősége az itt tanuló diákoknak. Az egészségi állapot
és életminőség, mint rendezőelv segítse az iskolai dolgozókat. A közösség szellemi, anyagi
erőforrásainak bevonásával fokozza a kompetenciájukba tartozó nehézségek belátható időn belül
történő megoldásának esélyeit.
Működési cél: A helyzetfelmérés reális képet adjon az intézményről, a problématérkép iskolai színtéren
kialakult problémákat fejezzen ki. Ezeket a forrásigény és saját kompetencia alapján tematizálja, ahol
a közösség tagjai aktívan közreműködhetnek. Az irányított változtatási folyamatban partnerként
kooperáljanak a tanulók, szülők, pedagógusok és szakemberek. Ciklikusan működő folyamat alakuljon
ki.
Stratégiai célok:











Nyújtson pontos ismereteket az egészséget befolyásoló szokások kialakításához.
Fejlessze a tanulókban az egészséges életmód iránti igényét, annak érdekében, hogy a
felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen folyamatosan követni egészségi állapotát,
érzékelni a benne bekövetkező hatást, ez által képes legyen a veszélyeztető hatások
csökkentésére, az egészség megőrzésére.
Korosztályuknak megfelelő legyen a tanulók terhelése.
Az egészséges táplálkozás irányítása a lehetséges mértékben.
A tanulók mentális egészsége érdekében erősítse a türelmes, elfogadó magatartást a
pedagógus – tanuló együttműködésében és a gyermekek közötti személyes kapcsolatokban
is, cooping-készségük szélesedjen.
Egészségügyi szolgáltatás széles spektrumának biztosítása az iskolaorvos és iskolavédőnő
segítségével.
Alakítsa folyamatosan a pedagógusok, szülők pozitív attitűdjét, együttműködését az
egészségnevelési célok megvalósításában.
Biztosítsa a tanulók mindennapos testmozgását.
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Az iskola környezete, munkarendje segítse elő a higiénés szokások kialakítását, gyakorlását.
Fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó, segítőkész magatartást.
Tanítsa meg a tanulókat a reklámok helyes értelmezésére, minden lehetséges eszközzel
alakítsa ki bennük a kritikus, környezetbarát fogyasztói szokásokat.

Tanulók egészségnevelése – Az egészségnevelés iskolai területei
I. Kompetencianövelő stratégiák: - célpontja közvetlenül a diák.





A személyiség erejének, épségének növelése, benne az önértékelés fejlesztése és önbizalom
erősítése.
Tolerancia, empátia skálájának szélesítése.
Megterhelés- és konfliktustűrő képesség növelése.
Problémamegoldó kapacitás növelése, helyes konfliktuskezelési technikák elsajátítása.

Megvalósításának lehetőségei:
Mentálhigiénés foglalkozás keretein belül: - kompetens szakember bevonásával







Önreflexió alkalmazása, amelyben a serdülő saját viselkedésének, cselekvéseinek,
érzelmeinek értelmezése és elemzése folyik.
Csoportjátékokban pozitív interdependencia alkalmazása, a cél elérése érdekében egymás
segítése és támogatása.
Pozitív és negatív vonatkoztatási csoport alkalmazása, elsősorban a devianciákkal, káros
szenvedélyekkel való ellen-azonosulás, „milyen nem szeretnék lenni”-„kik közé nem
szeretnék tartozni”. Fontos a helyzetfelismerő és a „nemet mondás” gyakorlatainak
alkalmazását.
Relaxáció, relaxált állapot elérésének tanulása autogén tréninggel.
Fölérendelt célok állításának alkalmazása a konfliktushelyzetek felszámolására.

Egészségfejlesztő foglalkozások keretein belül –
A Nemzeti Alaptanterv az egészséges magatartásmódok kialakítása érdekében, az iskolai
egészségnevelés-oktatás folyamatába, több lényeges témát integrált, az egészséges magatartásmódok
(életmód) kialakítása, valamint az egészségkárosító magatartásmódok megelőzése érdekében.









humánbiológiai ismeretek,
személyi higiénés ismeretek,
egészséges táplálkozás ismeretei,
rendszeres testmozgás fontosságának, a helyes testtartás kialakításának ismeretei,
a partnerkapcsolatok nem és korspecifikus fejlesztése, családi életre nevelés témaköre,
balesetmegelőző ismeretek – elsősegélynyújtás,
egészség – betegség, alapvető ápolási ismeretek témaköre,
egészségkárosító magatartásformák, szenvedélybetegségek témakörei (alkohol, dohányzás,
bódulatkeltő anyagok, erőszakos magatartásformák).

II. Környezeti stratégia: Célpontban a személyiséget körülvevő rendszerek



A környezetből származó megterhelések és ártalmak csökkentése, szűrése.
A diákokat körülvevő támogató környezet aktívvá tétele.
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A család kompetenciájának támogatása.

Megvalósításának lehetőségei:






Önsegítés, kortárssegítés – a problématudat erősödik, ha a serdülő felnőtthöz fordul. Ez
elkerülhető a kortárssegítés esetén, mert az autonómiaérzés és az önhatékonyság
megmarad. Leginkább körülírt problémák esetén hatékony, mint a szexuális kockázati
viselkedés, alkohol-dohányzás-drog kipróbálására irányuló csoportnyomás elhárítása. A
kortárssegítésen belül az iskolai konfliktusok kezelésére diák mediátorok képzése és
alkalmazása a tanár-diák, valamint a diákdiák kapcsolatokban.
Szülőkapcsolatok befolyásolása – a gyermekek érdekében a szülők bevonhatóak az iskolai
életbe. A kutatás során igazolódott az a feltevés, mely szerint az elektronikus médiaeszközök
vannak célpontban a stressz levezetésére. Lényeges a szülői mediáció hogyanjával, annak
hatékonyságával foglalkozó összejövetelek, szülői értekezletek (akár összevontan is)
megtartása. Ilyen kapcsolódási pontok során továbbiakban a serdülőkori kríziseken való
gördülékenyebb átjutást, a sajátos problémák megoldási alternatíváit (fókuszban a romákkal
kapcsolatos élethelyzetek, előítélet, diszkrimináció és integráció), a segítségkérés és adás
módozatait is a szülők elé lehet tárni.
Nyitás a közösség felé – szociális facilitáció hatásának alkalmazása, együttműködés
különböző szervezetekkel, segítő és kulturális csoportokkal, egyházzal. A tanulók bevonása a
közösségi akciókba, a közösség aktuális és élő problémáinak megismerése, az összefogás
erejének tudatosítása kapcsolható oktatási célokkal is, legyen az akár állat-, növény-,
környezetvédelem stb. területe.

Megvalósítással kapcsolatos feladatok:
1. Minden osztályfőnök feladata a tanév elején felmérni, az osztályközösségben kik azok a
szülők, akik bevonhatók az egészségterv megvalósításába.
2. Alsóban az erkölcstan, a környezetismeret, dráma és tánc, életvitel és gyakorlat, testnevelés
és sport tantárgyak tanmeneteiben, tematikus terveiben jelenjen meg az egészségterv
megvalósítása.
3. Felsőben az erkölcstan, osztályfőnöki természetismeret, biológia-egészségtanéletvitel és
gyakorlat, testnevelés és sport tanórákhoz kapcsolódó tanmenetekben, tematikus
óratervekben jelenjen meg az egészségterv megvalósítása.
4. Az évente két alkalommal megrendezendő iskolaszintű projektek terveiben jelenje meg az
egészségterv megvalósítása.
5. Az erdei iskola programjában jelenjen meg az egészségterv megvalósítása.

3.

Az iskola környezeti nevelési elvei

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai között szerepel a környezeti nevelés, lehetőséget biztosítva, hogy
minden tantárgy nevelési céljaiba beépüljön a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása.
A NAT megvalósítását a választható kerettantervek, programcsomagok, oktatási programok segítik. E
kerettantervek környezeti nevelési célja, alapelvei, a NAT közös követelményeire épülnek, annak
megvalósítását segítik.
A felnövekvő nemzedékre hárul az a feladat, hogy képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására. Ehhez olyan tevékeny, kreatív gondolkodásmóddal rendelkező diákokra lesz
szükség, akik átlátják a természet, a társadalom, a fogyasztói szokások összefüggéseit, és felelősséget
éreznek egyéni és közösségi tetteikért.
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Kisiskolás kortól kezdve tudatosítani kell tanulóinkban, hogy tevékenyen részt tudnak venni
környezetük megóvásában. A saját környezet rendben tartása, a szelektív hulladékgyűjtés, a közösen
végzett udvar, erdő stb. takarítások, az állatok védelme, téli etetése mind arra adnak lehetőséget, hogy
érezzék, ők is sokat tehetnek természet értékeink védelmében. A víz, a levegő és az egyéb világnapok
közös, aktív megünneplése ugyanezt a célt szolgálja.
Nagy figyelmet szükséges fordítani a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának
fejlesztésére. Ha a gyerekek érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, képesek lesznek a
környezet minőségi változásainak megismerésére, elemi szintű értékelésére, a környezeti értékek
felismerésére és megbecsülésére, kialakul a felelősség érzése.
Fontos a tanulókban kialakítani, hogy a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás
egyéni és közösségi szinten egyaránt meghatározó erkölcsi alapelv.
A környezeti nevelés alapelvei









a környezetet teljes egészében szemléli, beleértve a természetes, épített és társadalmi
környezetet,
egész életen át tartó folyamat, mely a családban, az óvodában kezdődik, és minden szinten
folytatódik,
legyen interdiszciplináris, mely egy kiegyensúlyozott látásmódhoz vezethet,
tegye lehetővé azt, hogy a diákok bepillantást nyerhessenek más földrajzi területek környezeti
helyzetébe is,
irányítsa a diákok figyelmét az időszerű és valóságos környezeti helyzetre,
a problémák megelőzésében fektessen hangsúlyt az együttműködésre,
tegye érdekeltté és érzékennyé a tanulókat a környezeti problémák felfedezésében és ezek
okainak felderítésében,
alkalmazzon különféle tanulási helyzeteket, hangsúlyt helyezve a saját tapasztalatokra, a
gyakorlati tevékenységre és a társas készségek, mindenekelőtt a konfliktuskezelés, a döntés és
az együttműködés képességére.

Nevelési célkitűzéseink







a környezet értékeit megismerő és megőrző tudatos, a környezeti problémák iránti
érzékenység, a környezetvédelemért cselekvő magatartás kialakítása.
a környezeti nevelés színvonalának biztosítása a tanulási, tanítási folyamatban,
a környezeti nevelés fellelhetősége az iskolai oktatás minden részlegében,
az egészséges életmód középpontba állítása,
az iskolai környezet esztétikai és fizikai megóvása,
a tanulóink neveltségi szintjének változtatása.

A megvalósítás útjai és színterei






a környezeti nevelés elemeinek alkalmazása valamennyi tantárgyban és tanórán kívüli
foglalkozásban,
igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső terében, az iskola körül
(funkcionális és esztétikus dekoráció megvalósítása, derűs hangulatú, növényekkel díszített
belső terek, ápolt zöldövezet kialakítása, megtartása),
a helyes fogyasztási szokások kialakítása (étkezési, valamint vásárlási szokások),
odafigyelő, takarékos anyaghasználatra való nevelés (energiatakarékosság, papírújrahasznosítás, elemgyűjtés stb.),
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a lakókörnyezet (helyi és épített), valamint a közeli természeti környezet adottságainak
megismerése.

Tanórai keretben szervezett, az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra
jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a
hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző
módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A
szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk, így
az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat
szerezzenek, mert csak így lehet okosan, átgondoltan tenni a környezet megóvásáért.
Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei
Magyar nyelv és irodalom
Alsó tagozat:
A tanulók



ismerjék meg közvetlen természetes - és mesterséges ember alkotta környezetük értékeit
bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket);
egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék az
anyanyelv gazdagságát, szépségét, a szóbeli és írásbeli kommunikáció során.

Felső tagozat:
A tanulók






ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra
hatását és mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta környezettel való
kapcsolatteremtésbe;
törekedjenek az anyanyelv védelmére;
sajátítsák el a média elemzésének technikáit;
tudjanak vitát, beszélgetést folytatni.

A tanulókban




alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra törekvés;
növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet – és
természetvédelmi témák feldolgozásával;
fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével.

Történelem
A tanulók:




értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet;
tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a
közösségi normák alakulására;
ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete;
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értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az egyén,
az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában,
csökkentésében.

Idegen nyelv
A tanulók:




váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának
segítségével;
legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével más
országok hasonló problémáit;
ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit;

A tanulókban



alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben;
fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége és fedezzék fel ennek lehetőségeit.

Matematika
A tanulók










váljanak képesé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket
matematikai módszerekkel demonstrálják;
legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai
módszerek alkalmazásával;
tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni;
logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön;
tudják megfigyelni az őket körülvető környezet mennyiségi és térbeli viszonyait;
váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és
feldolgozására;
ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni,
tudjanak megfelelő következtetéseket levonni;
legyenek képesek reális becslésekre;
tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni.

A tanulókban



alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás;
alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket.

Fizika
A tanulók




váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára;
ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit;
ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat,
valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat;
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tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek
képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra;
mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak
felhasználni.

Földrajz
A tanulók





szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről;
érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi
folyamatok hatásainak eredményeit;
ismerjék meg a világ globális problémáit;
ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit.

Biológia
A tanulók







ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési
lehetőségeit;
ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet;
ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok között
az ok-okozati összefüggéseket;
ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat;
legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére;
sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat.

A tanulókban


alakuljon ki ökológiai szemléletmód.

Kémia
A tanulók





rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel;
törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására;
legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére;
értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint
becsüljék meg ezek gazdasági hatásait.

Ének-zene
A tanulók







ismerjék fel a természeti ill. a művészeti szépség rokonságát és azonosságát;
ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait;
fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban;
vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét;
tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt
akusztikus élményt jelentenek;
fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni.
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Etika
A tanulók



legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető
legkevesebb károsodást okozzák;
mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell
hagyniuk.

A tanulókban




alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától
függetlenül is értéket képviselnek;
alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban;
fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges
környezetért.

Rajz és vizuális kultúra
A tanulók










ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát;
ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit;
ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; tudjanak
példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira;
ismerjék a természetes alapanyagok használatát;
legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni;
legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően;
ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését;
tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre;
kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket.

Tánc és dráma
A tanulók




tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel;
legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok
segítségével (árvíz, erdőtűz stb.);
sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket.

Testnevelés és sport
A tanulók





fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják,
egészséges testi fejlődésüket;
legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű
tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia
fejlesztésében;
értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés
az egészségre veszélyes;

75

Tág Világ Általános Iskola pedagógiai programja




igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az
eszközök és a tornaszerek;
sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajtás,
gólyalábazás, zsákban futás);
tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását.

Technika és életvitel




tudjanak megfelelő életmódot kialakítani maguknak és majdani családjuk számára;
alakítsanak ki helyes szemléletet a családi és munkahelyi energiagazdálkodással kapcsolatban
Tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni.

Környezeti nevelés az osztályfőnöki munkában
Az osztályfőnöki munka legalább egy, de inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs program,
mely összefogja a szaktárgyak, illetve a hagyományos tanórai kereteket megbontó tevékenységeket.
Ebben fontos helyet kaphat a környezet megóvására való nevelés, a mindennapi problémák
felismerése, az életmódminták elemzése, a megoldások keresése (például táplálkozási szokások, a
különböző büfék kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és
energiatakarékosság a közvetlen környezetben).
Választható témaköri javaslatok:
5. évfolyam:
-

a közösségben elfoglalt hely
felelősségvállalás
saját környezetünk megteremtése

6. évfolyam:
-

környezeti hatások
természeti értékek
természetvédelmi, környezetvédelmi rendszerek

7. évfolyam:
-

fogyasztói társadalom
a hulladékról

8. évfolyam:
-

az energiáról

Környezeti nevelés a nem hagyományos tanórai keretben
Az itt folyó munka a tanév szerves része, mely speciális órarend szerint zajlik.
A témához kapcsolódó projektjeink:
a.
b.
c.
d.
e.

Állatok világa (World of amimals),
Ősz (Fall),
Környezetvédelem (Environment),
A Föld (The Earth),
Erdők, mezők és vizek (Where we live)
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Erdei iskola
 Többnapos, szorgalmi időben megvalósuló, a tanulói képességek fejlesztését, a tananyag
elsajátítását, a tanulók együttműködő, cselekvő tevékenységét célzó rendezvény.
 Kiemelkedő nevelési feladata lehet a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési
képességek fejlesztése, valamint a közösségi tevékenységhez kötődő szocializáció.
Környezeti nevelés a tanórákon kívül
Olyan programok szervezhetők, melyekre a tanórai keretek között nem kerülhet sor, melyekben
kimeríthetetlen szakmai és nevelési lehetőségek rejlenek;
Szakkörök:
Szervezhetők külön környezetvédelmi tematikával, vagy az egyes környezeti kérdésköröket
kapcsolhatjuk a különböző tantárgyi szakkörökhöz is;
A szakköröknek megfelelően a tanulóknak adott feladatok:
Egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört ajánlhatunk kutatásra vagy feldolgozásra. A tanulók
bevonása történhet pályázatok vagy kiselőadások által. A munka formája lehet dolgozat, rajz, fotó vagy
irodalmi alkotás;
Nyári-téli tábor:
Az évközi elméleti tananyag hasznosságát és alkalmazhatóságát mutathatjuk meg a gyerekeknek a
természetben. Itt olyan tudást kaphatnak a tanulók, amely felelősségvállalással, önálló munkával,
egymással dolgozni tudással jár együtt;
Jeles napok:
Olyan rendezvények, melyekkel helyi épített környezetünk, történelmi gyökereink és népi
hagyományaink megismerését célozzuk
Kiállítások:
Tematikus rendezvények az iskola helyi környezeti problémáinak bemutatására (pl. fotó, rajz,
ásványtani, helytörténeti kiállítás stb.).
Vetélkedők, tanulmányi versenyek:
Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözhetjük azért, hogy vegyenek részt ilyen típusú
megmérettetéseken is;

J.

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy nagyon eltérő családi környezetben élő tanulók kerülnek
be az iskolákba, a tanulók egyre több negatív hatásnak, veszélynek vannak kitéve. Ezért kiemelt
feladatunknak tartjuk a tanulók életkörülményeinek megismerését, a szülőkel való szoros
kapcsolattartást. Feladatunk az egyéni problémák felismerése, a problémák kezelésében történő
segítségnyújtás.
E területen feladatainkat az alábbiakban határozzuk meg:


Modern infokommunikációs technológiai eszközökkel felszerelt iskolai környezet kiépítése és
használatának biztosítása minden tanuló számára;
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A tanulók megismerése, amely kiterjed az otthoni környezetre, szülőkkel való
kapcsolattartásra, a tanuló világképére, értékrendére, életvitelére és szokásaira;
A szülők bevonásával osztályszintű közösségi programok szervezése;
Pedagógusaink drogprevenciós felkészítése;
Szoros szakmai kapcsolat kiépítése a pedagógiai szakszolgálattal, ezen belül kiemelten az
iskolapszichológus hálózattal;
Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának
igénybevétele;
A tanulók jogainak fokozott védelme;
Az egészségnevelési program keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az
osztályfőnök, a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás).

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzi, aki
folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, a pedagógiai
szakszolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

K.
A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanulók magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
1.

Általában alkalmazható jutalmazások, büntetések

A tantárgyi és versenyeredmények, magatartás és szorgalom elismerésére szolgáló jutalmazás
részletes elveit az SZMSZ tartalmazza.
Jutalmazások:
osztályfőnöki szóbeli dicséret
osztályfőnöki írásbeli dicséret
igazgatói elismerés
igazgatói dicséret ( írásban )
nevelőtestületi dicséret
Büntetésre főleg a házirend be nem tartása miatt kerülhet sor. Az iskola pedagógus-, és
tanulóközössége törekszik arra, hogy súlyosabb magatartási probléma esetén, a probléma észlelését
követően azonnal kerüljön sor az ún. “Válság protokoll” megbeszélésre és kezdődjön meg a probléma
kezelés.
“Válság protokoll” - színtere
•

tanuló és pedagógus (osztályfőnök)

•

tanuló, osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok

•

tanuló, osztályfőnök és az iskola szakmai vezetője

•

tanuló, osztályfőnök, szakmai vezető, külső mediátor
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2.

A magatartás és szorgalom minősítésének elvei

A magatartás és szorgalom követelményrendszerének megállapítása és módosítása a tantestület és a
diákönkormányzat véleménye alapján az osztályfőnöki munkaközösség feladata.
A magatartás értékelésének követelményrendszere
A "magatartás" kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára utal (tartás), és nem viselkedés csupán. A
magatartás osztályzat az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli fegyelmezettségét,
viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett felelősségérzetét értékeli.
A magatartás értékelésekor a munkaközösség áttekinti, hogy
o
o
o
o
o
o
o

a tanuló milyen mértékben fogadja el az iskola szellemiségét,
szabályrendszerét, erkölcsi alapelveit,
milyen mértékben jellemzi őt az önként vállalt fegyelmezettség,
mennyire tartja tiszteletben az emberi együttélés, a kulturált viselkedés normáit,
tiszteli-e a létrehozott szellemi értékeket, védi-e a közösség és tagjai vagyonát,
képességei szerint vállal-e szerepet az iskolai közösségek formálásában
közreműködik-e a kulturált iskolai környezet létrehozásában és fenntartásában.

A köznevelésről szóló törvény 46.§ (1) által megfogalmazott, a tanuló kötelességeit szabályozó
rendelkezéseit. Ennek alapján a tanuló kötelessége, hogy













részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon;
eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségének;
életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus
felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint –
közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben
tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében lezárásában;
megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az
iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait;
óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy
másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá –
amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült;
megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;
az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa;
megtartsa az iskolaszervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat,
a tanuló viselkedése tanáraival, tanulótársaival és az intézményben dolgozó felnőttekkel
szemben megfelelő legyen;
a tanulók feladatvállalása, öntevékenysége, az iskola közéletében betöltött szerepvállalása
helytálló legyen.

A magatartás osztályzat tartalmi követelményei
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Szempontok

példás (5)

Házirend
betartása

Az iskolai házirendet jól ismeri és
maradéktalanul
betartja.

Kötelességtudat, szorgalom

jó (4)

változó (3)

rossz (2)

A házirend legfontosabb követelményeit általában betartja.

A házirend előírásainak részben
tesz eleget.

A házirend előírásait rendszeresen megszegi.

Kötelességeit
képességeihez
mérten teljesíti.
Ellenőrzőjét mindig magánál hordja.

Kötelességtudata
megfelelő.
Ellenőrzőjét néha
otthon felejti.

Kötelességei elvégzésénél nem
megbízható, hozzáállása változó.
Ellenőrzőjét rendszeresen otthon
felejti.

Kötelességeit
elhanyagolja.
Ellenőrzője szinte
soha nincs nála.

Hatása a közösségre, tár-sas
emberi
kapcsolatai,
társaihoz való
viszonya

A közösségi munkában aktív, kezdeményező. Társaira
pozitívan hat.

Eleget tesz megbízatásainak, de
irányító szerepet
nem vállal, nem
kezdeményező.
Társaival
segítőkész.

A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt,
esetenként társai
munkáját is károsan befolyásolja.

Magatartásával a
közösség fejlődé-sét
súlyosan hátráltatja, a közös-ségi
élet rendjét
bomlasztja, társainak rossz példát
mutat.

Hiányzás

Nincs igazolatlan
hiányzása, nem
késik óráról.

Nincs igazolatlan
hiányzása, nem
késik óráról.

Többször elkésik a
tanítási órákról,
legfeljebb 1 igazolatlan napja van.

Az adott hónapban
egynél több napot
hiányzott
igazolatlanul.

A viselkedési normákat legtöbbször
betartja. Beszéde
általában tisztelettudó.

Viselkedésével
kapcsolatban
többször merül fel
kifogás a tanítási
órákon és a szünetekben is. Beszéde
néha indulatos.

Órai és órán kívüli
viselkedése kifogásolható, társaira
ártó hatással van,
zavarja társait.
Beszéde indulatos.

Osztályfőnöki ill.
igazgatói figyelmeztetésben,
intőben részesült.

Tanáraival, felnőttekkel szemben
tiszteletlen.

Udvarias, segítőkész, példamutató,
Viselkedés,
másokat is jobb
szóbeli
magatartásra öszmegnyilatkozáso tönöz a tanítási
k.
órákon és a szünetekben is. Beszéde
tisztelettudó.

Büntetési
fokozatok

Nincs büntetési
fokozata.

Írásbeli büntetési
fokozata nincs.

Osztályfőnöki, ill.
szaktanári figyelmeztetésben, intőben részesült az
adott hónapban.

Tanárokhoz,
felnőtt
dolgozókhoz
való viszony

Tanáraival, felnőttekkel szemben
udvarias, tisztelettudó, előzékeny.

Tanáraival, felnőttekkel szemben
tisztelettudó.

Tanáraival, felnőttekkel szemben
nem mindig tisztelettudó.
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Megjelenés,
öltözködés

Konszolidált,
korának megfelelő,
másokat nem sértő
az alkalomhoz illő.

Elfogadható.

Az alkalomnak nem
mindig felel meg.
Kifogásolha-tó,
nem ízléstelen.

Erősen kifogásolható, az alkalomnak nem felel
meg.

Magatartásból és szorgalomból a tanulók 2-5-ig terjedő évközi érdemjegyekkel rendelkeznek, az
osztályzatok a féléves és év végi osztályozó értekezleten kerülnek megállapításra. A javaslatokat az
osztályfőnök terjeszti a munkaközösség elé, ahol mód van a szóbeli véleményütköztetésre, majd vita
esetén az osztályzat egyszerű szavazattöbbséggel kerül megállapításra. Szavazategyenlőség esetén az
osztályfőnök szavazata dönt.
Az értékelés legyen egyénre szabott.
A tanulókat ne csak egymáshoz, hanem önmagukhoz viszonyított fejlődésük alapján értékeljük,
minősítsük.
Ezzel is fontos szerepet kap az egyéniség fejlődésének, alakulásának a folyamatos figyelemmel
kísérése, ellenőrzése.
A magatartás értékelésénél figyelembe vesszük a tanulók késéseit, ellenőrzőjének elvesztését, vagy
rendszeres otthon felejtését, az igazolatlan órák számát. Az ezzel kapcsolatos eljárásokat a SZMSZ
tartalmazza.
A szorgalom értékelésének követelményrendszere
A szorgalom jegy egyéni képességeihez mérten a tanuló tanulmányi munkához való viszonyát,
munkavégzését, és kötelességtudatát értékeli.
Alapvető szempont, hogyan aránylik a tanuló teljesítménye saját képességeihez.
A szorgalom osztályzat kialakításának kritériumai
Szempontok

példás (5)

Tanulmányi
munka

Teljesítménye, szorgalma kiemelkedő.
Önálló, önmagát
ellen-őrzi, aktív.
Képessé-geinek
igyekszik a
maximumát
nyújtani. Hiányzás
esetén a házi
feladatot pótolja.
Szí-vesen versenyez,
több-letfeladatot
vállal.

jó (4)

változó (3)

hanyag (2)

Az iskolai tan-anyag
szintjén jól teljesít,
de ritkán vállal
többlet-feladatot.

Csak időnként
mutat törekvést,
állandóan ösztönözni kell a
tanulásra. Nem
teljesít képességeinek megfelelően.

Megbízhatatlan,
figyelmetlen, közömbös, feladatait
rendszeresen nem
végzi el. Valamelyik tantárgy-ból
elégtelen
osztályzatot kapott félévkor, ill. év
végén.
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Órai munka

Kitartóan,
érdeklődés-sel
figyel, aktivitása,
teljesítménye
állandó. Órákon
aktív.

Tanórákon általában aktív.

Órákon nem elég
aktív. Figyelme
ingadozó.

Órákon a tananyagból csak a
minimumot vagy
azt sem hajlandó
elsajátítani,
visszaadni.

Kötelességére
figyelmeztetni
kell. Változó szinten teljesít.

Rendszertelenül
dolgozik, figyel-me
szétszórt.
Felületes, érdektelenség jellemzi.
Órákon passzív.

Munkavégzés,
kötelességtudat

Rendszeresen,
Pontos, megbízható, megbízhatóan
kitartó, precíz.
dolgozik, de néha
ösztökélni kell.

Házi
feladatok

Házi feladatát
mindig gondosan,
pontosan készíti el.
Felszerelése
kifogástalan.

Házi feladatát legtöbbször gondosan,
készíti el. Felszerelése többnyire rendben van.

Házi feladata, felszerelése sokszor
hiányos.

Házi feladatát
rendszeresen nem
végzi el. Felszerelése többnyire
hiányos, vagy
nincs.

Írásbeli
munkák
külalakja

Az esztétikum, igényesség jellemzi.

Megfelelő.

Kifogásolható,
többnyire
igénytelen.

Igénytelen,
rendetlen, hiányos.

A magatartás és szorgalom érdemjegyének kialakítása
A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítését az osztályban tanító pedagógusok és a tanuló
közösen alakítja ki havonta, félévkor és év végén.
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IV.

Legitimációs záradék
A.

A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata

A Pedagógiai Programot a 2016/2017-es tanév tapasztalatai alapján 2017. május -júniusban felül kell
vizsgálni.

B.

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. hó
......... napján tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
diákönkormányzat képviselője

A pedagógiai programot/módosítását a szülői szervezet (közösség) ......... év .................. hó ........
napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség)
véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak
megfelelően gyakorolta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
szülői szervezet (közösség) képviselője
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A pedagógiai programot/módosítását az intézményi tanács ......... év .................. hó ........ napján
tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát
jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
intézményi tanács képviselője

C.

A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........
napján tartott értekezletén elfogadta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

.............................................
P.H.

A pedagógiai programot jóváhagyom.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

……………………………….
igazgató

P. H.
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D.

Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat

Jelen pedagógiai program vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. §
(1) bekezdése értelmében a Tág Világ Oktatási Kft, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört
gyakorolt.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult szerve/vezetője a pedagógiai programot
jóváhagyja.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
fenntartó képviselője
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