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I. BEVEZETÉS
Az intézmény adatai a szakmai alapdokumentumban foglaltak alapján:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21§ (3) bekezdése szerinti tartalommal,
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 123.§ (1) bekezdésében leírtak szerint
kiadott szakmai alapdokumentum alapján:
- Hivatalos neve: Szegedi Gregor József Általános Iskola
- Típusa: általános iskola
- Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása
- OM azonosítója: 029664
- Székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 61-63.
- Az intézmény alapításának időpontja: 1963. szeptember 1.
- Fenntartó neve: Szegedi Tankerületi Központ
Köznevelési és egyéb alapfeladatai:
- Általános iskolai nevelés-oktatás.
- Nappali rendszerű iskolai oktatás.
- Alsó tagozat, felső tagozat.
- Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása
- (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,
érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos- látási fogyatékos).
- Integrációs felkészítés.
- Képességkibontatkoztató felkészítés.
- Egyéb köznevelési foglalkozás.
- Könyvtár: iskolai könyvtár.
Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos előírások:
- az intézmény oktatási funkciót tölt be,
- az iskolai évfolyamok száma: 8,
- az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 530 fő.
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II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA
A Szegedi Gregor József Általános Iskola bemutatása
A Szegedi Gregor József Általános Iskola Szeged kertvárosi övezetében helyezkedik el, épületét
1963-ban adták át. Az eredetileg Rózsa Ferenc Sugárúti, később Fő Fasori Általános Iskola 2008.
július 1-én vette fel Gregor József világhírű operaénekes, Szeged díszpolgára nevét. Az épület előtt
a kezdetektől álló kiscsikót ábrázoló szobornak köszönhető, hogy a köznyelvben „Csikós
Iskolaként” emlegetik. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Szegedi Tankerületi
Központja, mint fenntartó és működtető vesz részt az intézményi munka feltételeinek
biztosításában. A Suli-Host Kft. az étkezés lebonyolításának felelőse. Az eredményes szakmai
munkának köszönhető, hogy az iskola tanulólétszáma az elmúlt években folyamatosan nőtt,
beiskolázása biztonságos, egyenletes. A felmerülő és diagnosztizált tanulási zavarok korrekciójára
a pedagógusok munkáját fejlesztő gyógypedagógus segíti. Az iskolában kiemelt terület az
idegennyelv-oktatás, amely már 1. osztályban elindul és csoportbontásban kerül oktatásra 4.
évfolyamig. A 4. osztály végén a megelőző 4 év teljesítménye és egy írásbeli szintfelmérő teszt,
valamint a szaktanárok és osztályfőnökök véleménye és javaslata alapján heti 5, vagy 3 órában,
nívócsoportban folyik tovább a nyelvoktatás. Az iskola tehetséggondozó és felzárkóztató
tevékenységének egyik fontos eleme, hogy magyarból és matematikából megteremtette a
nívócsoportos oktatás rendszerét, körülményeit, tárgyi, szakmai feltételeit. Másik kiemelt terület
a zenei tehetség kibontakoztatása, mely a Gregor Program keretein belül valósul meg. A Program
részét képezi az ének-zene tárgy nívócsoportos oktatása 2. évfolyamtól 7. évfolyamig, valamint az
énekkar. Ehhez kapcsolódóan hangszeroktatást a Pro Musica Művészeti Iskola végzi a 2008/2009es tanévtől együttműködési megállapodás keretében. A mindennapos testnevelés tanórai keretein
belül hagyományos a 3. évfolyamban az úszás oktatása, melyet választható változatos
sporttevékenység egészít ki. Az iskola törekszik hagyományai megőrzésére és ápolására. Városi
szinten rangos versenyeink: a Móra Ferenc Tankerületi olvasási és szövegértési verseny, amelyet
1993-tól rendezünk meg 100-120, 3-6. osztályos tanuló részvételével. A Víz Világnapja területi
verseny 2000-től kerül megszervezésre felső tagozatos vegyes csapatok (5-8. osztály) részvételével.
A verseny 2016-tól már tankerületi szinten kerül megrendezésre, 10-12 általános iskola
részvételével.
Iskolánk ÖKO iskola, mindennapi életünkben kiemelt szerepet kap a környezettudatos szemlélet.
2019-ben első alkalommal nyertük el az „Energiatudatos iskola” címet, a Virtuális Erőmű Program
keretében. 2020-ban már „Energiahatékony iskola” és a „Haladó Kerékpárosbarát Munkahely”
címek elnyeresése bizonyította eredményes környezetvédő munkánkat.
2018-ban fenntartónktól a Szegedi Tankerületi Központtól innovációs tevékenységünk
elismeréseként „Innovatív Iskola” címet vehettünk át.
2011 óta kínai nyelvoktatás folyik iskolánkban. A 7. évfolyam tanulói már második idegen
nyelvként tanulhatják felmenő rendszerben a kínai nyelvet, amit kiegészít egy kezdő és egy haladó
kínai csoport, a Konfuciusz Intézet biztosította szakmai háttérrel. Az iskola eszközparkjának
jelentősebb bővítésére 2011-ben (fenntartói pályázat) 9 db interaktív tábla beszerzésével nyílt
lehetőség. A 2015/2016-os tanévben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ sikeres pályázati
tevékenységének köszönhetően 14 db új számítógéppel és 7 db monitorral bővült az informatika
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terem felszereltsége. Az iskola nyitottságát, elérhetőségét külső szemlélők számára honlapunk
biztosítja. (www.gregor-iskola-szeged.hu) A szülőkkel való kapcsolattartás aktív, szinte
naprakész, ami iskolánk erőssége is.
A Szegedi Gregor József Általános Iskola épülete 1963-ban készült el. Az elvárások az épület
funkcionális működését tekintve nagymértékben megváltoztak. Szerencsés, hogy az elmúlt évek
során két nagyobb beruházás az alap problémák kezelését tette lehetővé. Az intézmény
gazdaságosabb működését segítette elő a nyílászárók teljes cseréje és a homlokzat-felújítással
összekötött külső szigetelés. 2015-ben az elektromos hálózat felújítása óriási előrelépést jelentett.
A rendszer biztonságos működését, az egyre növekedő terhelés ellátását tette lehetővé az új iskolai
elektromos hálózat. A felújítási program részeként „megszületett” az Iskolarádió is, ami már
hosszú évek óta szerepelt az intézmény megvalósításra váró tervei között. Az iskola tornaterme
2019-ben teljesen megújult, sportpadlót kapott. Cserére kerültek a nyílászárók, korszerűsítették a
világítást. Lényeges azonban az a tény, hogy a megnövekedett létszám és a mindennapos
testnevelés belépésével, már nem képes ellátni megnyugtató módon az iskola testnevelés óráinak
megszervezését, kapacitásbővítésre van szükség. A testnevelés órák megszervezésének
támogatására, valamint a heti rendszerességű gyógytorna órák körülményeinek megteremtéséhez
2019-ben tornaszobát alakítottunk ki.
Iskolánk udvara zöld sziget. Kiváló lehetőséget biztosít a gyerekeknek a feltöltődésre, kötetlen
játékra. Az ÖKO szakkör támogatásával az udvar védett területére virágnaptár és fűszerkert került
telepítésre. A Szegedi Gregor József Általános Iskola a kötelező felszerelés- és taneszköz
jegyzékben foglaltakkal rendelkezik. A tantermek technikai eszközökkel történő ellátása, az
eszközpark frissítése folyamatos feladat. Iskolánk könyvtára a gyerekek közkedvelt szabadidős
terepe. Nemcsak a magyar nyelv és irodalom órák könyvtárhasználati ismereti óráinak helyszíne,
hanem kutatómunkára, játékra, kreatív időtöltésre is alkalmas hely.

III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
Az alapelvek az intézmény önmeghatározásának legfontosabb elemei, a preferált értékek
meghatározása, melyek áthatják a teljes nevelési-oktatási folyamatot az egyén- és
közösségfejlesztés terén.

1.1. Alapelveink
Gyermekközpontúság
Az intézmény minden dolgozója törekszik a gyermekek testi, lelki, erkölcsi és szellemi fejlődéséhez
szükséges optimális feltételek kialakítására;
- a nyugodt tanuláshoz egészséges, esztétikus környezetet, bensőséges, családias légkört
teremteni.
- az egyéni fejlődéshez, felzárkóztatáshoz, tehetségkibontakoztatáshoz szakmai, módszertani
segítséget adni
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az életkori sajátosságuk figyelembevételével, egyéni bánásmóddal, személyes kapcsolatok
ápolásával és toleranciával harmonikus légkört teremteni
- odafigyeléssel, együttműködéssel, segítőkészséggel, empátiával bizalmat kiépíteni
- valódi, működő közösségeket kialakítani
Cselekvőképes tudás megalapozása
Pedagógiai munkánk középpontjában a kulcskompetenciák fejlesztése áll. Olyan alapismeretek
elsajátíttatására törekszünk, melyek megalapozzák a továbbépíthető tudást, az egész életen át tartó
tanulást. Ehhez elengedhetetlen a tanulás tanítása; a tanulást segítő technikák megismertetése, az
egyéntől függő ideális külső (csend, fény stb) és belső (jutalom, kíváncsiság, versenyhajlandóság
stb) feltételek felismertetése, hogy az önálló ismeretszerzésre képessé váljon a tanuló.
Esélyegyenlőség a tanulásban
A gyerekek eltérő családi háttérrel, különböző készségekkel, képességekkel, testi adottságokkal
rendelkeznek. Törekszünk, hogy ezek megismerésével adekvát tanítási módszereket
alkalmazzunk, hogy diákjaink saját fejlődési ütemük szerint alakulhassanak. Hátrányaik,
lemaradásuk ne legyen frusztráló számukra. Az egyéni sajátosságukhoz alkalmazkodó,
egyértelmű és igényes követelményeket állítunk eléjük. Az adaptív tanulásszervezés az egyéni
sajátosságok ismeretében a különbségeket igyekszik csökkenteni (tapasztalati tanítás, indirekt
tanulásszervezés, kooperatív technika stb). Törekszünk a tanulói autonómia kialakítására.
Nyitottság és kooperáció
A nevelőmunkában szorosan együttműködünk tanítványaink kisebb közösségeivel, bevonjuk őket
az iskolai élet számos területén. Szorosan együttműködünk családjaikkal, gondoskodunk a hiteles,
pontos tájékoztatásról.
Autonómia
A törvényes kereteken belül az autonómia szakmai önállóságot jelent a pedagógus számára. A
tanulók számára a személyiség kibontakoztatásának biztosítéka.
A pedagógus koordinátori, munkatársi szerepe
A pedagógus ismeretközlő szerepe háttérbe szorul, az ismeretközlést az IKT eszközök jelentős
részben átveszik. A pedagógus oktató munkája átalakul:
-

innovatív módszerekkel a tanulási motiváció felkeltésére, fenntartására irányul,
koordinátorként szempontokat ad az információk szűréséhez,
munkatársként működik, részt vesz a közös munkában,
kommunikációja nem egyirányú, érvek és ellenérvek mentén dolgozik,
aktivitásra sarkallja tanulóit,
szervezőként, segítőként vesz részt a közös munkában,
tekintélye a kölcsönös kapcsolaton alapul az egyenrangúság elvével összhangban,
ugyanakkor a pedagógiai légkör kialakításában, a fegyelmezett munkaszervezésben vezető
szerepet játszik.
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Nemzeti identitás, humanizmus
Alapvető értéknek tartjuk a szülőföld és a haza szeretetét, az országunk iránti elkötelezettséget. A
nemzeti identitás fejlesztéséhez tartozónak tartjuk országunk nemzetiségeinek elfogadását,
kultúrájuk megismertetését. Ugyanakkor a határainkon kívül élő magyarság gondjait, céljait és
eredményeit is figyelemmel kísérjük. Törekszünk a magyartól a magyarországi át az európai és a
globalizálódó világ problémáira fogékony polgárok nevelésére.
Demokratizmus és felelősségtudat
Az iskola dokumentumai a hatályos rendelkezések (törvények, rendeletek, fenntartói utasítások)
alapján, demokratikus úton kerülnek elfogadásra. Betartásuk és betartatásuk az iskolai demokrácia
alapja. A helyi dokumentumokban nem szabályozott területekről hozott döntések a tanulók –
szülők – pedagógusok hármas illetékessége. Így a helyi szükségletek rangsorolása, az iskolai
programok tervezése, a tanulói igények felmérése a szülői közösségek, a diákönkormányzat, a
munkaközösségek illetve a tantestület kompetenciája. A döntések felelősséget rónak az
érintettekre a demokrácia szabályai szerint. A pedagógus felelőssége a tanítás során a
legfejlesztőbb képzés biztosítása, a tanuló számára pedig, hogy használja ki azokat. A szülő
igényelje és ösztönözze gyermekét a biztosított szolgáltatások igénybevételére. Ezek az elvek az
iskolában hozott döntésekben érvényre kell, hogy jussanak.
Az értékteremtő munka iránti igény kialakítása
A munka fontosságának, életünkben betöltött szerepének elismertetése a nevelő munka fontos
területe. Az életkori sajátosságok figyelembevételével a hasznos tevékenységek, a „gyermeki
munka” bevezetésén át vezet az út az értékteremtő munka iránti igény és a munka szeretetének
kialakítása felé.
Környezettudatosság
Valljuk az egyén felelősségét a világ közös, globális problémáinak megoldásában. A természet
védelme, az ökológiai szemlélet kialakítása és az egészséges életmód a biztonságos jövőnk
alapfeltétele.
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1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Értékek
Családias iskola

Célok
Örömmel járjanak a
tanulóink az iskolába

Cselekvőképes, korszerű
tudás

A továbbépíthető tudás
alapjainak lerakása
(kulcskompetenciák
kialakítása), segítség
tanulóink önfejlesztő
stratégiájának
kialakításában

Egészséges életmód

A testi és lelki egészség
ismérveinek
megismertetése, azok
fontosságának
felismertetése

Feladatok
Nyugodt, harmonikus,
toleráns légkör kialakítása,
értelmes fegyelem fenntartása.
Egészséges, esztétikus
környezet kialakítása.
A pedagógusok oktatási
módszereinek gazdagítása, a
tanulók testi, lelki, szellemi
adottságainak feltárása,
önismeretük fejlesztése, az
esélyegyenlőség biztosítása,
tehetséggondozás és
felzárkóztatás, a tanulás
tanítása
Az egészséges táplálkozás és a
mozgás iránti igény felkeltése
A tisztaság, ápoltság
igényének kialakítása
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Eszközök, eljárások
Egyénhez mért
elvárások, segítő
beszélgetések, tartalmas
közösségi programok

Visszacsatolás
Partneri mérések, a
diákönkormányzat
véleménye

IKT eszközök észszerű
használata, témahetek,
differenciálás, adaptív
tanulásszervezés,
pedagógus
továbbképzések
támogatása

Országos, városi és helyi
mérések,
versenyeredmények, a
tanulmányi eredmények
és a lemorzsolódás
alakulása

Drogprevenciós
programok,
mentálhigiéniai
felkészítés,
sportversenyek,
állóképességet fejlesztő
programok

Tanulóink bővülő
körében válik követendő
mintává az egészséges
életmód, fejlődik a
személyes tisztaság,
ápoltság igénye, a
mozgás egyre több
diáknak jelent
örömforrást.
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Környezettudatosság

A tanulók
környezettudatos
gondolkodásának
kialakítása, fejlesztése

Tanulóink ismerjék meg a
helyi és globális környezeti
problémákat
Óvják helyi értékeinket.
Legyenek tudatos vásárlók és
fogyasztók.

Ökoiskola-program.
Komplex környezeti
nevelési projekt
(együttműködés helyi
környezetvédő
szervezetekkel)
Szelektív
hulladékgyűjtés
megvalósítása iskolai
szinten

Egyre több diákunk vesz
részt környezetvédelmi
rendezvényeken
Tanulóink
szemléletmódjában
felismerhető értékként
jelenik meg a
környezettudatosság.

Nemzeti értékeink,
hagyományaink ápolása,
őrzése

A hagyománytisztelet,
egészséges nemzeti
öntudat fejlesztése, a
múlt értékeinek
megbecsülésére nevelés

A magyarság múltjának,
hagyományainak
megismertetése közösségi
programokon,
megemlékezéseken,
vetélkedőkön keresztül

Nemzeti értékeink közös
ápolása egyre több
diákunk számára jelent
követendő mintát.

Nyitottság

Az iskola
partnerközpontú
működtetése

A kisebb közösségek és az
egyén felelősségvállalásának
kialakítása
Együttműködés a partnerekkel

Hagyományos iskolai
rendezvényeinken való
részvétel
Nemzeti ünnepekhez,
múltunk nagy
eseményeihez,
személyeihez
kapcsolódó vetélkedők,
bemutatók szervezése
Közös programok
szervezése az iskola
partnereivel
Lakóközösségünk
bevonása az iskolai
programokba (pl. Zene
világnapi közös
éneklés)
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Demokratizmus és
felelősségvállalás

Autonómia

A demokratikus jogok
biztosítása az intézmény
működésében
résztvevők számára
A meghozott döntések
következetes
végrehajtása,
felelősségvállalás a
pedagógus és a család
együttműködésével a
gyermekek harmonikus
fejlődése érdekében.
A tantestület őrizze meg
szakmai kompetenciáját
a pedagógiai kérdések
megválaszolásában.
Az egyén viselje
döntései felelősségét.
Az iskola minden
dolgozója tartsa
tiszteletben a gyermekek
személyiségi és tanulói
jogait.

A legmegfelelőbb ismeret és
képzés biztosítása a gyermek
számára.
Ösztönzés azok
igénybevételére a tanuló és a
család irányába.
A szükséges feltételek
biztosítása az iskolai
közösségek működéséhez

Lehetőségek biztosítása
a jogok és kötelességek
gyakorlására
(diákönkormányzat
munkája)

Diákjaink aktívan
vesznek részt a közösségi
feladatok
megtervezésében,
megvalósításában.

Ösztönző légkör a pedagógus
továbbképzéseken való
széleskörű részvételre.
Az iskolai feladatok észszerű,
arányos delegálása, a
pedagógus felelős döntéseinek
állandó ellenőrzése.
A tanulók szabad
véleménynyilvánításának
biztosítása az őket érintő
kérdésekben.

Rendszeres
tájékoztatás,
beszámoltatás

Partneri mérések, a
tanulói közösség
véleménye
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1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Pedagógiai munkánk, tevékenységünk középpontjában a gyermekek személyiségjegyeinek
sokoldalú gazdagítása áll. Ehhez elengedhetetlen adottságaik, készségeik és képességeik
megismerése és önismeretük alapjainak lerakása.
A tanulói személyiségfejlesztés feladatai az alábbi ismérvek köré csoportosulnak:
-

önismeret kialakítása,
gondolkodási – tanulási képességeik fejlesztése,
kulcskompetenciák fejlesztése,
közösségi, szociális alkalmazkodóképességük fejlesztése, az emberi kapcsolatok alakítására
való képesség kialakítása,
a testi, lelki egészség igényének kialakítása,
ökológiai szemléletmód kialakítása.

A személyiségfejlesztés területei, nevelési célok:
Erkölcsi nevelés
Esztétikai nevelés
Családi életre nevelés
Gazdasági, pénzügyi nevelés
Pályaorientáció
Nemzeti öntudat kialakítása
Állampolgári nevelés, demokráciára nevelés
Testi és lelki egészségre nevelés
Környezettudatosságra nevelés
Médiatudatosságra nevelés
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1.4. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A program fontos feladata az egészséges életmódra nevelés erősítése, mely nem egy-egy tantárgy
(biológia, testnevelés) kizárólagos feladata, hanem az integráció során beépül valamennyi terület
tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe. A mentálhigiénés problémák kezelése és megoldása, a családi
értékek megőrzésére való törekvés a tanulói tevékenységek fejlesztésének általános eleme.
Iskolánkban a testi és szellemi nevelés egyenértékű. Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók
objektív módon képesek legyenek felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító
tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. Megvalósítandó cél, hogy tanulóink alkalmazzák a
tanultakat, tegyenek megfelelő lépéseket saját egészségük védelmének érdekében. Értékeljék és
értsék meg a testi-lelki egészség összefüggéseit. Legyenek képesek tevékenyen részt venni saját
boldogságuk alakításában. (Boldogságóra program)
Az egészségvédelem kiemelt témakörei:
-

az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivaló,
a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései,
az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód),
az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció,
az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése (Boldogságóra
program keretein belül).
az egészségérték tudatosítása.

A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a betegségek hiánya,
hanem testi-lelki és társadalmi jólét, mely a fenntartható fejlődésnek is egyik elengedhetetlen
alapfeltétele.

1.4.1. A teljeskörű egészségfejlesztéssel ősszefüggő iskolai feladatok
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az iskolában eltöltött időben minden gyermek részesüljön
a teljes testi-lelki jólétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az iskola
mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
Az iskolánkban végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, ebben
a tanuló és a szülő részvételét úgy befolyásoljuk, hogy az a tanuló egészségi állapotának kedvező
irányú változását idézze elő.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra:
-

egészséges táplálkozás,
a mindennapos testnevelés, testmozgás,
a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető
szerek fogyasztásának megelőzése,
a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
személyi higiéné.
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1.4.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia, fizika
és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon szakköri keretekben valósul meg.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók:
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,
ismerjék fel a vészhelyzeteket,
tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,
sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,
Ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével,
sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával
rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl.
hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
-

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén,
a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit,
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások
keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében:
- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel és
az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével,
- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe,
- támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való
jelentkezését.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják:
1. A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
TANTÁRGY
Biológia

ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
-

rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
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mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés

Kémia

-

Fizika

- égési sérülések
- forrázás

Testnevelés

- magasból esés

Az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél, a
mentőszolgálat felépítése és működése, a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai
egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik – nyolcadik
évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel
kapcsolatosan.
2. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- szakkörök az iskolai védőnő vezetésével (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegélynyújtó),
- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk szakemberek
bevonásával,
- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó
projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.

1.5 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A tanórai és tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenység, az
osztályfőnökök, napközivezetők, illetve az adott közösséget vezető pedagógus koordináló,
szervező munkáját igényli. A pedagógus személyisége meghatározó a tevékenységi formák
megválasztásánál. A közösséget irányító pedagógus feladata, hogy a közösségi tevékenység
megtervezésével, irányításával segítse elő a közösségi együttélés magatartási és viselkedési
szabályainak megismerését, helyes szokások kialakítását, a közösség nevelő hatásának
érvényesülését. Az iskolai közösség normáinak ismertetése és elfogadtatása a szülőkkel és a
tanulókkal elsősorban az osztályfőnökök feladata.
A tanulók közösségeivel és a diákönkormányzattal kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenység, különös tekintettel a diákönkormányzatot segítő tanárok pedagógiai tevékenységére - meghatározó
iskolánkban. Az alsó és felső tagozat életkori sajátosságainak megfelelően kialakított programok,
rendezvények terepei a nagyobb közösségek kialakításának, az iskolai identitástudat formálásának.
Éves munkaterv alapján dolgoznak, bevonva a diákképviselőket a munka értékelésébe, a feladatok
megvalósításába. Az ünnepélyekkel, megemlékezésekkel, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
közösségfejlesztő tevékenységet a pedagógiai-asszisztens nevelő-oktató munkája segíti. Szoros
munkakapcsolatban áll a diákönkormányzatot segítő pedagógusokkal.
A kooperatív tanulástechnikák alkalmazása tanórán és tanórán kívül.
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1.5.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok
Az együttműködő, önmagát fejlesztő közösség ismérvei, a közösségfejlesztés célja:
A közösség tagjainak
-

pozitív érzelmi viszonyulás saját csoportjukhoz, osztályukhoz, iskolájukhoz, lakóhelyükhöz,
legyen rálátásuk saját közösségük életére,
legyenek tájékozottak saját lehetőségeiket és esélyeiket illetően,
kritikai hozzáállásuk terjedjen ki a felelősségvállalás, a részvétel, a kezdeményezés és a
cselekvés irányába,
jussanak el elképzeléseik kialakításáig és egyeztetéséig, közös tervek létrehozásáig,
emeljék folyamatosan saját szervezettségi szintjüket, hogy a közösség fejlesztési elképzeléseit
valósítsák meg.

Kooperatív tanulás hatása
A kooperatív tanulás sokkal hasznosabb a csoportmunkánál, ugyanis itt a tanulók együttműködésén
van a hangsúly, mely által könnyebb a dolgok elsajátítása. A munkában egyenlő eséllyel vehetnek
részt a hátrányos helyzetű tanulók, valamint a lassabban haladók is. A kooperatív tanulás megtanítja
a gyerekeknek, hogyan kell egymást segíteniük, elfogadni egymást, toleránsan viselkedni, háttérbe
szorul a versengés, nem engedi mások kiszorítását a munkából. A tapasztaltak szerint a diákok
örömmel dolgoznak együtt, aktívabban tanulnak, mint más helyzetekben. A helyes alkalmazás
feltétele a nyitott, elfogadó pedagógiai attitűd. A módszer fejleszti a gyermekek figyelmét,
empátiáját, felelősségvállalását, önzetlen segítőkészségét, kommunikációját, szervezőkészségét,
toleranciáját.

1.5.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően iskolánkban a kötelező tanórákat követően 15.45-ig
kötelező délutáni foglalkozásokat szervezünk. Ezek alól felmentést az iskola intézményvezetője
adhat a szülő által írásban benyújtott kérelme alapján. 15.45 és 16.45 óra között az iskola a tanulók
részére felügyeletet biztosít.
Az iskolában szervezett tanórán kívüli egyéb foglalkozások: szakkörök, tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások, iskolai sportkör, könyvtár, verseny, közösségfejlesztő és szabadidős
foglalkozások, hagyományőrző tevékenységek.

1.5.3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
Tanulóink érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének
segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik. Ez a szervezet átfogja az iskolában tanuló
diákok többségét. A 2019/2020. tanévben az Öko munkacsoporttal közösen végezték közösségépítő
tevékenységüket DÖKO munkacsoport néven.
A diákönkormányzatiság olyan eszköz, mely a felelős közösségi magatartás kialakítására tanítja
meg a gyerekeket. Felelősek a maguk által megszabott programok lebonyolításáért, feladataik
végrehajtásáért. Itt gyakorolhatják a demokrácia alapszabályait, vesznek részt a közösség
kialakításában. Ezeken a fórumokon megtanulják, hogyan érvényesíthetőek közösségi szándékok.
Alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, vezetési
mechanizmusa, tartalmi tevékenysége alkalmas arra, hogy a gyerekek megtanulják a közösséghez
tartozás és alkalmazkodás formáit. Lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen kereten
belül elsajátíthatják a közösségi lét, a demokrácia játékszabályait.
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A szabadidő tartalmas felhasználása érdekében a tanulóknak meg kell ismerni az értékes szabadidő
eltöltésének és az egyéni érdeklődésnek a lehetőségeit. Az erkölcsi, esztétikai igényesség jegyében
meg kell kívánunk, hogy a fiatalok a társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordítsanak figyelmet
a magatartás kultúrájára, esztétikumára a társas összejöveteleken, előadásokon, programokon.
A diákönkormányzat feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és
megemlékezések szervezésében való részvétel, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó
tanár-diák kapcsolat fenntartása, a környezettudatos szemlélet napi megjelenítése az iskola életének
mindennapjaiban.
Cél, hogy a diáktanácsban a tagok, rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállaljanak
feladatokat, saját kreatív ötletekkel álljanak elő és a megvalósításban is tevékenyen, felelősen
vegyenek részt, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesszék.
Az iskolai diákönkormányzat a munkáját saját szervezeti és működési szabályzata alapján végzi.
Élén a választott a diáktanács áll. Munkáját az intézményvezető által megbízott pedagógusok
segítik. A diákönkormányzat munkájának, rendezvényeinek segítése minden pedagógus,
osztályfőnök fontos feladata.

1.5.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai
Az iskola pedagógusai és tanulói egyben közösséget is kell hogy alkossanak az összehangoltabb,
eredményesebb munka és a tanórán kívüli, felszabadultabb, örömteli együttlét érdekében. A
közösség kohéziójának erősödéséhez hozzájárulnak a szabadidős tevékenységek is elsősorban azzal,
hogy a tanórán kívüli foglalkozások egy része nem osztály, hanem évfolyam vagy több évfolyamból
szerveződött csoportok szintjén történik.
A szabadidős tevékenységek közben adódó feladatok közös megoldásával fejlődik a tanulók
kreativitása, problémamegoldó képessége, gyakorlatias gondolkodása, szélesedik látókörük.
Ennek érdekében tudatosítani kell, hogy
-

a közösség bármely tagjának kreatív ötlete előre viheti a közösségi munkát, ha azt bátran
megosztja a többiekkel,
- mindenki felelős mindenki testi-lelki épségéért, és azért, hogy ott mindenki jól érezze magát
(támogató, elfogadó, biztonságot adó légkör megteremtése, vészhelyzet esetén megfelelő
segítség kérésének megtanulása, elsősegélynyújtás),
- a pedagógus iránymutatása, főbb feladatok kijelölése mellett a tanulók a gyakorlati
megvalósításra maguk javasoljanak ötleteket.
Szabadidős tevékenység közben megfigyelhetik, együtt gyakorolhatják az egészséges életmód
általuk ismert szabályait (megfelelő összetételű és kulturált étkezés a programokon is, egészséges
ételek készítése, részvétel az Iskolagyümölcs Programban, rendszeres mozgás, sportolás az
osztálykirándulások, sportprogramok alkalmával, éves munkaterv alapján meghatározott öko
programok, fenntarthatóságra nevelés)
Az osztálykirándulásokon hangsúlyosan jelenik meg a környezet- és természetvédelem.
A közösséghez tartozás erősítése az iskolai hagyományok ápolásával (az iskola névadója – Gregor
József - emlékének ápolása, iskolaújság kiadása, hagyományos iskolai rendezvények.
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1.5.5. Az intézmény hagyományos programjai
-

Tanévnyitó - 3. évfolyam szervezésébe
Zene világnapja
Aradi vértanúk emlékünnepe
Gregor József sírjának koszorúzása - 4. évfolyam közreműködésével
Október 23. az 1956. évi forradalom és szabadságharc évfordulója, a Magyar Köztársaság 1989.
évi kikiáltásának napja
„Kicsi vagyok én” foglalkozások
„Karácsonyi együttlét”
Farsang (alsó tagozat)
Március 15. – Nemzeti ünnep, iskolai szintű megemlékezés - 6. évfolyam ünnepi műsorával
Móra Ferenc tankerületi olvasás és szövegértési verseny
Víz világnapja Tankerületi Verseny
”Könyvtár patrónusa” akció
Őszi és tavaszi Családi nap
DÖK-nap
Sportnap
Ballagás és tanévzáró - 7. évfolyam közreműködésével.

1.5.6. A szabadidő hasznos eltöltését segítő, arra nevelő egyéb programok
-

könyvtárhasználat délutánonként
robotika szakkör
kézműves szakkör
színjátszó-drámaszakkör
énekkar
zeneórák
kínai nyelvoktatás
sport szakkörök (akrobatikus rock and roll, úszás, kosárlabda, labdarúgás)
gyógytorna
DÖK- feladatok elvégzése,
ÖKO programok, versenyek, vetélkedők, akciók (elem-, kupak-, zokni-, ruhagyűjtések)
az adódó lehetőségek és igény szerint a Móra Ferenc Múzeum aktuális, és állandó
kiállításainak megtekintése, tudatos fogyasztói és vásárlói magatartás kialakítása, fejlesztése.
Somogyi Könyvtár és fiókkönyvtár programjainak látogatása,
a Százszorszép Gyermekház által meghirdetett rendezvényeken való részvétel, lehetőség és
igény szerint (a Szent-Györgyi Albert Agórában),
részvétel a Fogyatékkal Élők Szegedi Szervezete által szervezett programokon,
Pick kézilabda mérkőzések, Szeged 2011 labdarúgómérkőzéseinek rendszeres látogatása
szurkolócsapattal,
egyéb aktuális kiállítások, bemutatók (előtérben a hangszeres bemutatók a zenei nevelés
hagyománya miatt), előadások megtekintése igény szerint,
meghirdetett akciókban, pályázatokon való részvétel.
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A szabadidő hasznos eltöltésének fontos része a tehetségek kibontakozását is segítő, fejlesztő,
szaktárgyi versenyeken való részvétel:
Alsó tagozat:
- Tankerületi rajz- és mesemondó verseny
- Városi versmondó verseny
- Tankerületi szavaló verseny
- Móra Ferenc tankerületi olvasási és szövegértési verseny (saját szervezésű verseny)
- "Hetedhét országon túl" járási mesemondó verseny
- Városi Kazinczy szépkiejtési verseny
- Városi fogalmazásverseny
- Tankerületi helyesírási verseny
- Zrínyi Ilona Matematikaverseny
- Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny
- Bolyai Matematika Csapatverseny
- Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny
- Alsós Tankerületi Matematikaverseny
Felső tagozat:
- Móra Ferenc tankerületi olvasási és szövegértési verseny (saját szervezésű verseny)
- Tankerületi szavalóverseny
- "Szép beszéd" járási prózamondó verseny
- TABÁN- TESZT-TÚRA
- Maxim Szótárverseny
- Bolyai Matematika Csapatverseny
- Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny
- Zrínyi Ilona Matematikaverseny
- Megyei Matematikaverseny
- Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny
- Városi történelem verseny
- Városi angol nyelvi verseny normál tantervű nem tagozatos 7. osztályos tanulóknak
- „Shakespeare” Fordító- és Szövegértési verseny
- „Storytelling” angol mesemondó verseny
- „MILNE” angol versmondó verseny
- Bolyai Természettudományi Csapatverseny
- Víz világnapja városi verseny (saját szervezésű verseny)
- Hevesy György Országos Kémia Verseny
- Meleg István kémiaverseny
- Technika és életvitel csapatverseny
- Diákolimpia
- Labdarúgás városi verseny
- Csongrád megyei Népdaléneklési verseny
- Éneklő Ifjúság Minősítő Koncert
- Könyvtárhasználati verseny
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1.5.7. Lázár Ervin Program
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat
alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen
állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása,
valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű
érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. Ennek jegyében a Kormány
minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri
alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei
hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét a Lázár
Ervin Program keretében. A kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős
Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek
körét.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben
évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)
évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben
vagy koncerttermekben
évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)
évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi
Nagycirkusz)
évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten (kőszínház)

Az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat
bemutató farmot is meglátogatnak a tanulók, ennek időpontjáról, módjáról az intézmény
dönt a lehetőségek függvényében. Az 1., 2., 4. és 7. évfolyamos diákok részére szervezett
programokat helyben, az iskola vagy a területileg illetékes tankerületi központ által
biztosított, kijelölt helyszínen kell megvalósítani.

1.6. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógus munkaköri kötelességeinek tartalmát és kereteit iskolánk Szervezeti és
Működési Szabályzata, Házirendje és az iskolai munkaterv határozza meg.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai:
- a tanítási órákra való felkészülés, nagy gondot fordítva a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő
optimális kihasználására,
- a tanuló kötelező írásbeli feladatainak ellenőrzése, javítása,
- a tanulók munkájának értékelése: az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák
egyensúlyának megtartására és arra, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő,
motiváló hatású legyen,
- a megtartott tanítási órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése,
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-

-

-

különbözeti, osztályozó, pót és javító vizsgák lebonyolítása,
a szaktárgyához, iskolai feladatához kapcsolódóan kísérletek összeállítása, dolgozatok,
összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolításában részvétel,
tehetséggondozás, felzárkóztatás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok:
tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi; a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez,
egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat; gondot fordít a tehetséges tanulók
megfelelő foglalkoztatására - a tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó
foglalkozás, illetve tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is.
Megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői
véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek tanításkor
és értékelésekor. Kapcsolatot tart a fejlesztőpedagógussal és a gyógypedagógusokkal.
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, lebonyolítása,
fogadóórák megtartása,
részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, mely tevékenysége során
gyakoroltatja a kulturált viselkedés szabályait,
a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók
együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására,
iskolai ünnepségek és rendezvények szervezése, rendezvényeken való aktív részvétel, a
lebonyolításban együttműködés,
részvétel a szakjuknak, iskolai feladatuknak megfelelő munkaközösség munkájában,
tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
a szaktárgyához, iskolai feladatához kapcsolódóan szertárrendezés, a szakleltárak és
szaktantermek rendben tartása,
az osztálytermek rendben tartása és a szaktárgyához, iskolai feladatához kapcsolódóan a
tanterem dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Az osztályfőnököt minden tanév júniusában az intézményvezető kéri fel. Az osztályfőnök feladata
a tanulók megismerése, haladásuk figyelemmel kísérése, változatos, közös tevékenységek
szervezése, a családdal való együttműködés. A tanulócsoportjában tanító nevelőkkel egyeztet,
megbeszéli a csoportot érintő kérdéseket, feladatokat. Ő a közösségfejlesztő tevékenységek
koordinálója.
Az osztályfőnök feladatai:
az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli az osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a tanulók személyiségjegyeire, tanulóit megismerteti a magatartási
szabályokkal és etikai normákkal, fejleszti az önismeretüket, felkészíti a tanulókat a kulturált társas
kapcsolatok építésére és fenntartására, hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat
alakulásához,
-

együttműködik az osztály diákképviseletével, segíti a tanulóközösség alakulását,
együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal, az osztályfőnöki munka
eredményessége érdekében kapcsolatot tart tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó

23

Pedagógiai Program

Szegedi Gregor József Általános Iskola

-

-

-

-

-

pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez.
kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével,
koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók
felzárkóztatását, tájékoztatja az osztályban tanító pedagógusokat a pedagógiai szakértői
bizottságok véleményéról, javaslatáról, az érintett diákokról szerzett egyéni tapasztalatairól
(ezek közös elemzésével meghatározzák a továbbhaladási célokat),
tudatos tervezés alapján (foglalkozás terv/tanmenet) tartja az osztályfőnőki órákat, az
osztályfőnöki órát a helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepének
tekinti, ennek lehetőségeit maximálisan kihasználja, évente több alkalommal és változó
tematikával releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal
foglalkozásokat tart,
figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét,
minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti,
szülői értekezletet tart,
ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással
kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása,
segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát,
kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küzdő tanulókat, lehetőség
szerint segítséget nyújt számukra,
a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében
együttműködik a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, lehetőség szerint gondoskodik
diákjai számára a szociális és tanulmányi segítségnyújtásról,
tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,
javaslatot tesz a tanulók támogatására, jutalmazására, büntetésére,
egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére,
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a
gyermekeket, tanulókat.

1.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
1.7.1. A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Legfontosabb feladatunk idejében
felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s készségeiket tervszerűen és folyamatosan fejleszteni.
Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra a Nemzeti Köznevelési Törvényben biztosított kereteken
belül van lehetőség. Ennek szabad felhasználási rendjét a mindenkori aktuális igények szerint
alakítjuk ki. A tehetséggondozás formailag egyéni, vagy csoportos lehet.
Alkalmazási terület: Az iskola valamennyi tanulója (tehetségek felismerése), kiválasztott tanulók
(tehetségek fejlesztése): differenciált tanulásszervezés, emelt óraszámú tantárgyak tanítása,
versenyek, önálló ismeretszerzés lehetőségeinek biztosítása (könyvtár, internet-számítógép).
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A tehetséggondozás folyamatát az alábbi táblázat mutatja:
Tevékenység

Tehetségek
felismerése

Módszer

Felelős

Határidő

megfigyelés

tanító, szaktanár

folyamatos

házi versenyek (szaktárgyak,
különböző művészeti ágak,
kiállítás stb.)

munkaközösségvezetők, szaktanárok

folyamatos

a tehetségek felismerését szolgáló
tudatos tervezés (ünnepélyeken
való szereplés,
diákönkormányzatban végzett
munka stb.)

munkaközösségvezetők, DÖK,
pedagógusok,
osztályfőnökök

folyamatos

egyéni fejlesztés

a fejlesztést végző
pedagógus

folyamatos

differenciált tanóravezetés

minden pedagógus

folyamatos

szakkör

szakkörvezetők

folyamatos

nívócsoport

iskolavezetés, érintett
pedagógus

tanév
vége/eleje,
folyamatos

egyes tantárgy(ak)ból
évfolyamlépés

érintett pedagógus

tanév vége;
folyamatos

iskolán belüli művészeti iskolai
fejlesztés

iskolavezetés,
művészeti iskola
vezetője, tanárai

folyamatos

sportkör

testnevelő tanárok

folyamatos

közös fejlesztés egyes területeken
más iskolákkal

minden pedagógus

folyamatos

kapcsolatok különböző szakmai
szervezetekkel, a tehetséges
tanulók irányítása zeneiskolába,
sportegyesületekbe stb.

minden pedagógus

folyamatos

iskolavezetés,
munkaközösségvezetők,
szakkörvezetők,
szaktanárok stb.

félévkor és
tanév végén

Tehetség-fejlesztés
(az iskolán belül)

Tehetség-fejlesztés
(az iskolán belül)

Tehetség-fejlesztés
(iskolán kívül)
Azon tehetséges
tanulók támogatása,
akik fejlesztését az
iskola nem tudja
felvállalni

A fejlesztés
hatékonysága,
értékelés

versenyeredmények összegzése,
értékelése
szakköri lemorzsolódás,
szakkörök megszűnése
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Dokumentáció
- Szakköri naplók,
- “Büszkeségeink”, iskolánk honlapján az elért eredmények megjelenítése.- Félévi és tanév végi
beszámolókban külön megjelenítés, összegző táblázatban.

1.7.1.1. Együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodás alapján, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
partnerintézményeként részvétel az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „ A tanulók képességkibontakozásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projektben.
Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 00001 „ A tanulók képesség-kibontakozásának elősegítése a
köznevelési intézményekben” című projektben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
partnerintézményeként az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát
alkalmazzuk a tanórai tevékenységben (beleértve a projektalapú, és az epochális
tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a
helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, szabadidős
tevékenységek során, nyári táborokban.
1.7.2. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a
testi, lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és környezetével
egyensúlyban éljen. A szakértői bizottságok javaslatai alapján, egyénre szabott pedagógiai
módszerekkel történik a tanuló támogatása, osztályközösségbe történő beillesztése, és
kapcsolatainak javítása osztály- és iskolatársaival.
-

-

-

-

A tanulók fejlesztésének alapja, hogy feltárjuk a tünetek hátterében húzódó okokat,
meghatározzuk a zavart vagy hiányos működésű funkciókat. A fejlesztés az „alapok”
megerősítését célzó fejlesztő munkával indul, és addig marad a jelen folyamatban, ameddig a
tanulónak szüksége van rá. Iskolánkban több éves tapasztalat van a valamilyen okból sérült,
vagy szociális, társadalmi hátránnyal induló, de speciális foglalkoztatást nem igénylő
gyermekekkel való bánásmód terén. A normál fejlődési tempóval rendelkező gyermek esetében
pedig kitűnő alkalom a szociális érzékenység, a tolerancia, a másság elfogadására nevelésre, a
közösségi érzés kialakítására, a pszichésen stabil személyiség fejlesztésére. A fejlesztésben részt
vevő tanulók saját értékeikre támaszkodva válnak alkalmassá tanulmányaik további
folytatására.
Iskolánk objektív és személyi adottságainál fogva megfelel azon kívánalmaknak, amit az ilyen
problémákkal küzdő gyermek tanítása, nevelése igényel. A tágas udvar, a jó körülmények
megfelelnek az elvárásnak. Biztosítani tudjuk a szabad mozgásukat és viszonylag önálló
működésüket úgy, hogy az más foglalkozást nem zavar, ugyanakkor a normál munkarendbe
való beilleszkedésüket előkészítjük és biztosítjuk, amennyiben ezt fejlődési diagnózisuk
lehetővé teszi.
A folyamatos csoportos és egyéni fejlesztést, valamint a beintegrálás gördülékenységét, a
fejlődés figyelemmel kísérését biztosítja az a lehetőség, hogy az alsó és felső tagozatos, tanulási
nehézségekkel küzdő kisgyerekek mellé a fenntartó engedélyével a 2000/2001-es tanévtől
fejlesztő pedagógust rendelhetünk. Munkájának hatékonysága és eredményessége már
rövidtávon is érzékelhető.
A szakértői vélemény alapján BTMN-es besorolású tanulók ellátása a szakértői véleményben
foglaltak szerinti időben és tartalommal történik.
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Az egyéni foglalkozást a szakértői vélemény szakmai iránymutatása alapján a tanuló
igényeinek megfelelő fejlesztési terv alapján kell megszervezni és megtartani.
A fejlesztő munka sajátos alapelvek alapján halad: egyéni bánásmód, alkalmazkodás,
személyiségek különbözőségének figyelembevétele, játékosság, sikerélmény biztosítása,
empátia, tolerancia, pozitívumokra építés, pontos, sokoldalú megismerésre épülő fejlesztés, kis
lépések elve, cselekvés, érzékszervi megismerés dominanciája, hosszabb rögzítési intervallum
alkalmazása, egyénre szabott terhelés és értékelés, sokeszközű differenciálás.
A fejlesztő pedagógus napi kapcsolatot ápol a kollégákkal, akik tanítják e gyermekeket. A
konzultációk során megfelelő értékelést, egyéni bánásmódot kapnak a gyermekek.
Az iskola kapcsolatrendszere kiterjed a pedagógiai szakszolgálatokkal való együttműködésre
mind a diagnosztizálás, mind pedig a szakszerű segítségnyújtás érdekében.

1.7.2.1. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
A felzárkóztatás célja:
-

-

-

A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való
bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése, a
képességek, készségek fejlesztése.
A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás révén a napi
lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezése, valamely
részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása,
Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános emberi
normák, valamint az iskolai házirend szellemében,
Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.

Folyamata:
-

Iskolánkban a fejlesztés órakeretben, integrációban folyik. Felmérések, szűrések után a
gyermekre szabott egyéni fejlesztési terv alapján folyik a felzárkóztatás. A felzárkóztatást,
egyéni fejlesztést az iskola fejlesztő pedagógusának szakmai irányításával az érintett pedagógus
végzi. A tanulási kudarccal küzdő gyermekeknél általában tanulási nehézség húzódik a
háttérben, ami alapvetően nehezíti az iskolai tanulás során az olvasás-, írás és/vagy a
matematika elsajátítását. A fejlesztő munka olyan alapképességeket fejleszt, melyek a gyermek
iskolai teljesítményét javítja. Az 1-4. évfolyamon az alapozó és egyben preventív munka szerepe
rendkívül fontos.

A felzárkóztató foglalkozások lehetnek egyéniek vagy csoportosak. Azoknak biztosított, akik
képességeik vagy egyéb körülményeik miatt nem képesek a többiekkel együtt haladni. (Napközi,
tanulószoba, differenciált óraszervezés, iskolai könyvtár). A felzárkóztató foglalkozás látogatása
lehet időszakos (pl.: nagyobb témazáró előtt) és lehet rendszeres. A felzárkóztató foglalkozás
igénybevételére a pedagógus (egyéni mérlegelés alapján a szülővel történő megbeszélés után)
kötelezheti a tanulót.

1.7.2.2. A fejlesztésbe kerülők köre:
-

Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb
tanulási teljesítményt mutatnak.
A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (szakértői bizottságok)
tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulási nehézséggel, illetve
másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek.

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés
tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl (mozgás,
testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.).
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Szervezeti formái: Egyéni fejlesztés (1-3 fő), Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), a szakvéleményben
illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint.

1.7.2.3. A fejlesztés célja:
- Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség.
- Idegrendszer fejlődésének biztosítása.
- Mozgásfejlődés.
- Érzelmi élet fejlődése.
- Beszéd fejlődése.
- Érzékszervek fejlődése.
- Prevenció, reedukáció.
- Részképesség zavarok megszüntetése.
- Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése.
- Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás).

1.7.3. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
1.7.3.1. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
-

Veszélyeztetett az a gyermek, aki valamilyen okból védelemre, odafigyelésre szorul. A
gyermek- és ifjúságvédelem nagyon sokrétű feladat, melynek célja hogy egyetlen tanulót se
érjen semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés, illetve segítsen leküzdeni azokat a
hátrányokat, melyek családi, vagy vagyoni helyzetéből következnek. Magába foglalja a
családdal, a szülőkkel, és a gyermekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás rendszerét.
Alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban nevelkedjék, szüleitől kapja meg a segítséget
ahhoz, hogy iskolába járjon, ott eredményesen felkészüljön.
- Iskolánk tanulóinak többsége rendezett családi háttérrel rendelkezik és jó az iskola és a szülői
ház kapcsolattartása. Azonban a gazdasági és társadalmi változások lehetnek negatív hatással
az iskolára, a gyermekek nevelésére, gondozására. Veszélyeztető tényező a családok
széthullása, az elszegényedés, a munkanélküliség, de a túlzott anyagias szemlélet, a jómód is
káros lehet a személyiségfejlődésre. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy egy-egy tanuló
deviáns magatartásának, tanulási kudarcainak oka az otthoni nevelés hiánya, a következetlen
szülői magatartás, a gyermekkel töltött minimális idő. Az egészséges lelki fejlődést biológiai,
fiziológiai, szociális és pszichés sérülések fenyegetik. A hátrányos helyzet kialakulásához, a
veszélyeztetettséghez vezető tényezők esélyegyenlőtlenséget okoznak. Legfontosabb
feladatunk ezen tényezők feltárása, megelőzése, kezelése, illetve megszüntetése.
- Gyermekvédelmi munkánk komplex és preventív tevékenységi rendszer, melyet a gyermeki
szükségletek (szeretet, biztonság, esélyegyenlőség, egészségvédelem) és jogok kiteljesítésére
való törekvésünk jellemez.
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1.7.3.2. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység folyamata iskolánkban
Tevékenység

Módszer

Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók felderítése.

Tájékozódás, beszélgetés, megfigyelés

Szociális hátrányok enyhítése (étkezési és szociális juttatások.

Felmérés, információszerzés,
igazolások

Egészséges életmód; kulturált szabadidős tevékenység;
bűnmegelőzés, drogprevenció.

Előadások, programok, beszélgetések,
vetélkedők

Fogadóóra; a nevelők, tanuló kapcsolata.

Tájékoztatás, esetmegbeszélés,
feljegyzés

Pontos adminisztráció, nyilvántartás, statisztikák,
adatszolgáltatás. Értékelések, pedagógiai jellemzések.
Hiányzások követése, megfelelő intézkedés megtétele.
Napközi otthon, tanulószoba. Továbbtanulás segítése.

Felmérés. Figyelmeztetés, megfelelés
az intézményi tájékoztatási
kötelezettségnek

Részvétel értekezleteken, továbbképzéseken, tájékoztatókon.

-

Az iskola képviselete külső programokon, rendezvényeken.

Részvétel

Szükség szerinti kapcsolatfelvétel segítő intézményekkel

Egyeztetés, megbeszélés

A gyermek- és ifjúságvédelem a szülő, a pedagógus és az osztályfőnök „csapatmunkája”, mely
következetességen, tudatosságon, odafigyelésen, folyamatos kommunikáción, és konstruktív
kompromisszumokon alapul. A gyermekek védelmét hatósági eszközökkel akkor kell
biztosítani, ha a testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás nem biztosított
a családban.

1.8. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
A tanuló a diákönkormányzat (DÖK) szervezeti keretei között gyakorolhatja demokratikus jogait.
A döntést, egyetértést, véleményezést megelőzően a DÖK-t segítő pedagógus vezetésével
megbeszélést tartanak, majd kialakított véleményüket a pedagógus az intézményvezető és a
nevelőtestület elé terjeszti. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdéseket tárgyaló
megbeszéléseken, vezetői értekezleteken a DÖK-t segítő pedagógus teljes jogú meghívott.
Döntési jogok: A diákképviselet döntési jogkört gyakorol - a nevelőtestület véleménye
meghallgatásával - saját közösségi élete tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselői
megválasztásában.
Dönt:
- saját működéséről, munkája megszervezéséről,
- saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról, annak tartalmáról,
- tisztségviselői megválasztásáról,
- a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
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Egyetértési jogok: Egyetértési jogot gyakorol az iskola szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásakor, módosításakor a jogszabályban meghatározott ügyekben.
Egyetértési jogot gyakorol:
- a diákönkormányzat részére biztosított helyiségek kijelölése, használati
megállapítása, használati jogának megvonása esetében,
- tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályban meghatározott kérdésekben.

rendjének

Véleményezési jogok: Véleményezési jogot gyakorol az intézmény működését érintő
valamennyi kérdésben,
- a tanulókat érintő kérdésekben,
- tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban,
- a Házirend elfogadásakor és módosításakor.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
-

az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
a Házirend elfogadása előtt,
a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához.

1.9. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a tanulók
közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség
ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség aktív részvétele. Mindez
az iskola szereplőinek – a tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek – hatékony
együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása révén érhető el.
Az iskola a szülőkkel szoros kapcsolatot tart, mely kétirányú.

1.9.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
A tanulók közösségei az osztályban tanító pedagógusokkal és az osztályfőnökkel napi szinten
tartják a kapcsolatot. Az iskola igazgatóságával – kérés, probléma esetén – írásban és szóban is
történhet a kapcsolattartás.
Az intézmény feladata:
-

kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működtetésének
feltételeiről gondoskodni,
a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit
megteremteni (Iskolagyűlés, megbeszélések).
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1.9.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák:
Annak érdekében, hogy a szülők (gondviselők) mindenkor bizalommal fordulhassanak
véleményükkel, javaslataikkal vagy problémáikkal a pedagógusokhoz, támogatást kapjanak az
iskolától problémáik megoldásához, együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermekük
nevelésében, az intézmény feladata:
-

partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel a neveléssel kapcsolatos kérdések
megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű bevonásukkal;
intézményvezetői tájékoztatók a szülői összejövetelek alkalmával;
a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait erősíteni,
őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét;
a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba.

Az iskolában szülői munkaközösség (SZMK) működik. Minden osztályban a szülők maguk közül
választják meg a SZMK tagokat, akik képviselik az adott osztályt a SZMK megbeszéléseken. A
SZMK-nak saját működési rendje van. Az iskola részéről delegált SZMK összekötő a közvetlen
kapcsolattartó a szülők és az iskolavezetés között. Az SZMK elnök meghívást kap a nevelőtestület
azon üléseire, melyeken az őket érintő kérdésekről van szó.
Az együttműködésnek sajátos formái is vannak. Minden tanévben kétszer (ősszel és tavasz végén)
az SZMK szervezésében családi rendezvényt tartunk.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái:
Személyes:
-

-

Szülői értekezletek, probléma esetén az osztályban tanító bármelyi pedagógus
kezdeményezésére rendkívüli szülői értekezlet az osztályfőnökkel egyeztetve,
intézményvezetői engedélyt követően.
Fogadóórák, az órarend alapján kijelölt időpontban, lehetővé téve szülővel való közvetlen
konzultációt.
Általánosan használt kommunikációs eszközök segítségével (telefon, e-mail, e-napló,
honlap).

31

Pedagógiai Program

Szegedi Gregor József Általános Iskola

1.10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
(osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga)

1.10.1. Általános szabályok
A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének
szabályozása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet ide vonatkozó paragrafusainak (64-73. §)
figyelembe vételével.
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra:
- osztályozóvizsgákra,
- különbözeti vizsgákra,
- javítóvizsgákra
- pótlóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
-

aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
aki különbözeti vizsgára jelentkezik,
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

1.10.2. Osztályozóvizsga
A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból
félévi vagy év végi osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie a felsorolt
esetekben:
- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet (összesen 250 órát meghaladó hiányzás, vagy az adott tantárgyból a
hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át, és mulasztása/ hiányzása miatt nincs elegendő
érdemjegye),
- külföldi tartózkodás, egyéni tanulói munkarend illetve egyéb ok miatt az intézményvezető
engedélyezte számára az osztályozóvizsga letételét,
- felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére
kötelezték,
- tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve
valamennyi tantárgyból az előírtnál rövidebb idő alatt tehet),
- más iskolából lépett át és azt megelőzően nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) vizsga
letételére kötelezték,
- tanórákon nem tanult tantárgyból, de az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyból
osztályozó vizsga letételére jelentkezett (SZMSZ II/18.).
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Az osztályozóvizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni:
-

-

osztályozóvizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető az aktuális tanév munkatervében megjelölt
időpontban,
az intézményvezető a szülővel történt egyeztetés alapján ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A
vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő a vizsga előtt legalább két héttel értesítést
kap,
az osztályozóvizsga letételét az intézményvezető engedélyezi,
az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól,
az osztályozóvizsgák anyaga az irattári szabályzat szerint selejtezhetők,
az osztályozóvizsgák dokumentálása a jegyzőkönyvek alapján történik a törzslapban és a
bizonyítványban,
a dokumentálás a bizonyítványban: a záradék megegyezik a törzslapban szereplővel,
az osztályozóvizsga dokumentálását a jegyzőkönyv lezárását követő öt munkanapon belül el
kell végeznie az osztályfőnöknek.

1.10.3. Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó:
- a tanév végén, ha legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot,
- az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad,
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. A vizsganapokat az aktuális tanév
munkaterve határozza meg, ettől eltérő időpontot az intézményvezető kijelölhet. A tanulót a vizsga
eredményéről tájékoztatni kell legkésőbb az adott vizsgaidőszak utolsó szóbeli vizsgáját követő
napon.
A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni:
- a javítóvizsgára utasított tanuló az intézményvezető által megállapított napon javítóvizsgát
tehet,
- a javítóvizsga követelményeiről, témaköreiről a tanuló a vizsgára utalást követő két héten belül,
de legkésőbb július 5-ig írásbeli tájékoztatást kap,
- a vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő legkésőbb a vizsga előtt két héttel
értesítést kap,
- a javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent,
- a tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság előtt a
vizsga előtt legalább 15 perccel,
- ha a vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedély
nélkül eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, vizsgája eredménytelen, így az osztályismétlést
von maga után.

1.10.4. Pótlóvizsga
Amennyiben a tanuló a kijelölt időpontban nem tud megjelenni és távol maradását igazolja,
pótlóvizsgát tehet. A vizsgát az akadályozó ok megszűntét követően azonnal le kell tenni.
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1.10.5. Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje.
Az egyes tantárgyak vizsgarészeit a következő táblázat tartalmazza:
Alsó tagozat
Tantárgy
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Angol nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Testnevelés és sport/Testnevelés
Környezetismeret
Technika, életvitel és gyakorlat/
Technika és tervezés
Etika/ Hit és erkölcstan

Tantárgy
Magyar nyelv
Magyar irodalom

Írásbeli
x
x
x
x
x

Szóbeli
x
x
x
x
x

Gyakorlati

x
x
x

x
x
X

Arány az értékelésnél (%-ban)
Írásbeli
Szóbeli
Gyakorlati
60
40
50
50

Matematika

70

30

Angol nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Testnevelés és sport/Testnevelés
Környezetismeret
Technika, életvitel és
gyakorlat/Technika és tervezés

60
30

40
70
100
100

50

50
100

Felső tagozat
Tantárgy

Írásbeli

Szóbeli

Magyar nyelv

x

x

Irodalom

x

x

Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek/ Történelem
Angol nyelv

x

(x)

x

x

x

x

Fizika

x

x

Kémia

x

x

Biológia és egészségtan

x

x
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Földrajz

x

x

Informatika /Digitális kultúra

x

Hon- és népismeret

x

x

Ének-zene

x

x

Vizuális kultúra

X

x

x

Testnevelés és sport/ Testnevelés

x

Természetismeret/ Természettudomány
Technika, életvitel és gyakorlat/
Technika és tervezés

x

Kínai nyelv

x

x

x

x
x

Etika/ Hit és erkölcstan

X

Megjegyzés:
(x) jelentése a szóbeli vizsgáknál: csak akkor van szóbeli, ha az írásbeli elégtelen.
Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete a helyi tantervében határozza meg.
Minden vizsgatantárgy követelményei megegyeznek az intézmény pedagógiai programjában
található követelményrendszerrel.

Tantárgy
Magyar nyelv
Irodalom

Matematika

Történelem társadalmi és állampolgári
ismeretek /Történelem

Arány az értékelésnél (%-ban)
GyakorÍrásbeli Szóbeli
Megjegyzés
lati
60
40
40
60
Amennyiben
az elégséges
szintet nem, de
minimum
100
20%-ot eléri,
szóban felelhet
a 2-es
osztályzatért.
60

40

Angol nyelv

60

40

Fizika

60

40
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Kémia
Biológia és egészségtan
Földrajz
Informatika/ Digitális kultúra
Hon- és népismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Testnevelés és sport/ Testnevelés
Természetismeret/Természettudomány
Technika, életvitel és gyakorlat/
Technika és tervezés
Kínai nyelv
Etika/ Hit és erkölcstan

60
60
60
10
60
40
40

40
40
40

60

40

90
40
60
60
100

40
30
100

60
70

1.10.6. Az írásbeli vizsgák általános szabályai
Egy vizsganapon kettő írásbeli vizsga tehető le, és közöttük 15 perc pihenőidőt kell biztosítani.
1.10.6.1. A lebonyolítás szabályai a következők:
- az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként max. 60 perc. (általában 45
perc, de legfeljebb 60 perc áll a tanuló rendelkezésére),
- a tanuló csak az iskola bélyegzőjével ellátott papírlapon, feladatlapon dolgozhat,
- a feladatlapon fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a vizsga dátumát, a tanuló nevét,
osztályát, az évfolyamot, amelynek tananyagából vizsgázik a tanuló,
- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza
magával.
1.10.6.2. Az írásbeli vizsga javítása
- Az intézményvezető által megbízott javítótanár az írásbeli dolgozatot piros tollal kijavítja, a
tanuló hibáit jelöli.

1.10.7. A szóbeli vizsgák általános szabályai
A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A
vizsgabizottság legalább háromtagú, s amennyiben lehetőség van rá, a vizsgabizottságba legalább
két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. A vizsgabizottság kérdező
tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.
A legfontosabb szabályok a következők
- Egy napon legfeljebb kettő szóbeli vizsga tehető le.
- A vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie
- Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a kérdező tanár
gondoskodik.
- A feleletek alatt legalább három vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.
- A szóbeli vizsga kérdéseit a kérdező tanár a jegyzőkönyvben rögzíti.
- A gyakorlati vizsgán (pl. testnevelés) a szóbeli szabályai szerint kell eljárni.
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1.10.8. Az osztályozó - javítóvizsgák értékelése
A javítóvizsgák tantárgyi vizsga részei és beszámítási arányai megegyeznek az osztályozó
vizsgákéval.
A vizsga értékelése: az írásbeli jellegű gyakorlati vizsgán (pl. informatika) az írásbeli szabályai
szerint kell eljárni.

A vizsga értékelése:
%-os határok
Jeles(5)

91%-tól

Jó(4)

76-90%

Közepes(3)

51-75%

Elégséges(2)

31-50%

Elégtelen(1)

0-30%

1.10.9. Különbözeti vizsga
Csoportváltoztatás, iskolaváltoztatás, külföldi tanulmányok magyarországi folytatása esetében
feltételként előírhatja az intézmény különbözeti vizsga letételét.
Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet
iskolánkban a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanítunk, s amely
tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamba lépésnek.
A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg. Alapesetben ez az
osztályozóvizsgák számára kijelölt időpont. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának
meghatározása során mindig egyedileg kell az intézményvezetőnek határozatot hoznia a jelentkező
tanuló ügyében. A sikeres vizsga feltétele lehet a következő évfolyamba lépésnek.
A különbözeti vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. A különbözeti vizsgára jelentkezni az adott
tanév május 1. napjáig kell. A vizsga időpontja a jelentkezések függvényében az éves munkatervben
kerül kijelölésre. A különbözeti vizsga anyagát a szaktanároktól kapja meg a tanuló legkésőbb 1
hónappal a vizsga előtt.
Az angol nyelvi tudásszint felmérésére az intézményünkbe érkező (átíratásra kerülő) diákok
írásbeli tesztet töltenek ki, és szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt a megalapozott csoportbeosztás
érdekében, ami biztosítja a tanuló biztonságos továbbhaladását.
1.10.9.1. Különbözeti vizsgák értékelése
A vizsga a továbbhaladáshoz szükséges minimum ismereteket tartalmazza.
A vizsga értékelése:
%-os határok
50%-tól
50% alatt

Megfelelt
Nem felelt meg
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1.11. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
A Köznevelési Törvényben és a Helyi tantervben meghatározottak szerint. A továbbhaladás
alapfeltétele az adott évfolyamban meghatározott tantervi minimum elsajátítása. A továbbhaladás
egyéb feltételei, eljárásrendje a helyi tantervben került megfogalmazásra.

1.12. Tanulói jogviszony létesítése. Az iskolaváltás, valamint a tanuló
átvételének szabályai
A tanköteles korú tanulókat az iskola a fenntartó által meghatározott időpontban az
iskolaérettséget igazoló okmányok birtokában beírja. A leendő első osztályos tanulók
esetében semmiféle felvételi eljárás, vizsga, készségfelmérés nincs.
Az iskolaválasztás megkönnyítése érdekében az iskola „Kicsi vagyok én” foglalkozásokat
szervez nagycsoportos óvodásoknak, amelyen a részvétel önkéntes és költségmentes.
A szülő számára a foglalkozásokon való részvétel, azok igénybevétele nem jelent
kötelezettséget.
Az osztályba sorolás lehetőség szerint a szülő választásának figyelembe vételével történik,
de az iskola fenntartja a változtatás jogát, amennyiben azt a létszámhatárok, a nemek közötti
arányok, valamint fenntartói döntés indokolja. A változtatásról a szülőkkel történő
közvetlen konzultáció keretében adunk tájékoztatást, amely döntéssel szemben a szülőnek
joga van érvényesíteni a szabad iskolaválasztás jogát. Ez a jog tehát nem azonos a szabad
pedagógusválasztással.
Az iskolába történő beíratás nem jelenti automatikusan az iskolába történő felvételt.
A mindenkori létszámhatárok és a fenntartói engedély figyelembevételével létszám feletti
indoklással elutasításra is sor kerülhet. Amennyiben a gyermek körzeten kívül lakik, de
testvére jár iskolánkba, előnyben részesül a felvételnél, illetve csak másodsorban utasítandó
a lakhely szerint illetékes iskolába.
(Jogszabályi háttér: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet).
Magasabb évfolyamon átvételre az iskola csak abban az esetben köteles, amennyiben a
gyermek lakóhely szerinti körzethatárokon belül lakik. Egyéb esetekben a mindenkori
létszámhatárok és az átjárhatóság feltételei a meghatározók. Amennyiben a feltételek
biztosítottak, az intézményvezető sorolja osztályba a tanulót. A nem körzetes, de a fenti
feltételekkel rendelkező tanuló felvételére csak abban az esetben kerül sor, ha az érintett
osztályban dolgozó pedagógusok a tanuló átvételét, az osztályba történő beszoktatását,
integrálását vállalják.
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2. Az intézmény helyi tanterve
2.1. Érvényessége:
2020/2021. tanév 2-4. évfolyam- 6-8. évfolyam
2021/2022.tanév 3-4, évfolyam- 7-8. évfolyam
2022/2023. tanév 4. évfolyam-8. évfolyam
2023/2024. tanév a teljes iskolai vertikumon a 2.2 pont szerint meghatározott helyi
tanterv lép életbe
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv

4

4

3

3

Magyar irodalom

4

4

4

4

Idegen nyelvek

1

1

2

3

Matematika

4

4

4

4

Etika/ Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

2

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

0

0

0

0

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam

Tantárgyak
Magyar nyelv
Irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/ Hit és
erkölcstan
Történelem, társ.i
és áll.polg. ism.

5. évf.

6. évf.

(emelt
norm
szintű
angol
esetében)

(emelt
(emelt
(emelt
norm szintű
norm szintű
norm
szintű
angol
angol
angol
esetében)
esetében)
esetében)

2
2
5
4

3
2
3
5

7. évf.

2
2
5
3

3
2
3
4

8. évf.

2
2
5

2
2
3

5

3

3

4

1

1

1

1

2

2

2

2
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Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-eg.tan
Földrajz
Ének-zene
Hon- és
népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel
és gyakorlat
Testnevelés és
sport
Osztályfőnöki
Szabadon
tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret

2

2
2
1

1
2

2
1

2
2

1

1

2
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

5

5

5

5

1

1

1

1

0

0

0

0

28

28

31

31

1

1

0

1

1
1

2

2

2.1.1. A választott kerettanterv megnevezése
Tantárgy megnevezése

Változat

Magyar nyelv

A változat

Magyar irodalom

A változat

Matematika

A változat

Fizika

A változat

Kémia

A változat

Biológia-egészségtan

A változat

Ének-zene felső tagozat

A változat

Ének-zene alsó tagozat

A változat
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2.1.2. A választott kerettanterv feletti óraszám

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

5. évf.
emelt

5. évf.
norm.

6. évf.
tag.

6.évf.
norm

7. évf.
emelt

7. évf.
norm

8. évf.
emelt

8.évf.
norm

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal, feltüntetve a normál és az
emelt óraszámú angol nyelvtanítás különbözőségét.

idegen
nyelv

1

1

2

1

2

0

2

0

2

0

2

0

magyar
nyelv és
irodalom

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

matematika
informatika
fizika

1

0

0

1

1
1
1

kémia

1

biológia
földrajz
környezetismeret

1
1

Magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, kémia, biológia és földrajz óraszám emelésének
tartalma, módja a szabad sáv terhére
A magyar nyelv és irodalom tantárgy keretein belül, az olvasás, írás, fogalmazás, helyesírás
alapjainak letétele és rögzítése, (1-4. és 7. évfolyamon), matematikában (6. és 8. évfolyamon) a
logikus gondolkodás, a számolási alapműveletek, az összefüggések megláttatása, összességében a
kulturális eszköztár magabiztos elsajátíttatása a cél. A megemelt óraszámok a kerettantervekben
meghatározottakhoz viszonyítva nem új tartalommal töltődnek fel, hanem a gyakorlás, elmélyítés
terepe, a képességek és készségek fejlesztése.
A nem emelt óraszámú idegennyelvi csoport az emelt óraszám időtartama alatt magyar és
matematika elmélyítő, gyakorló foglalkozásokon vesz részt, órarendbe építve az 5. és 6. évfolyamon.
A 7. és 8. évfolyamon (mivel a magyar és a matematika órák nívócsoportos bontása elegendő a
felzárkóztatásra, ill. a tehetséggondozásra) természettudományos tárgyakhoz (biológia, kémia,
fizika, földrajz) kapcsolódó gyakorló órák keretében, elmélyítő, rendszerező foglalkozásokon vesz
részt a nem emelt óraszámú idegen nyelvi csoport.
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2.2. Érvényessége:
2020/2021. tanév 1. és 5. évfolyam
2021/2022. tanév 1-2. és 5-6. évfolyam
2022/2023. tanév 1-3. és 5-7. évfolyam
2023/2024. tanév 1-4. és 5-8. évfolyam
Óraszámok a kerettantervekhez 1-4. évfolyam
Tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom
Angol

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

7+1

7+1

51

5+1

+1

+1

+22

2+1

4

4

4

4

1

1

1

1

-

-

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1

1

1

1

1

5

5

5

5

-

-

1

1

24

24

24

25

Matematika
Etika/hit- és
erkölcstan
Környezetismeret

Technika és
tervezés
Testnevelés
Digitális kultúra
Max. óraszám
1:

A magyar nyelv és irodalmat tanító osztályfőnök, a vizuális kultúra és a technika
tanításával a tantárgyi koncentráció lehetőségének hatékonyabb kihasználását valósítja
meg.
2:

prioritásként kezeljük az iskolánkban, a hagyományos, emelt óraszámú angol nyelvi
oktatás óraszámait.
+ szabadon tervezhető órakeretből
Óraszámok a kerettantervekhez 5-8. évfolyam
Tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom
Dráma és színház
Angol

5. évf.
4

6. évf.
4+13

7. évf.
3

8. évf.
3+13

1
3+11+(1)2

3+11+(1)2
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Matematika
Etika/hit- és
erkölcstan
Történelem
Hon- és népismeret
Állampolgári
ismeretek
Természettudomány
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Max. óraszám

4

4

3+13

3+13

1

1

1

1

2

2
1

2

2
1

2+13

2
1
1
1
5
1
28

1:

a szabadon tervezhető óraszám terhére

2:

szakköri formában valósul meg

3:

3 órás angol nyelvi csoportok esetében

2

1
1
1
1
5
1
28

1
1
2
2
1
1
1
1
5
1
30

2
2
1
1
1
1
1
5
1
30

+ szabadon tervezhető órakeretből
A szaktárgyi kerettanterveknél változó óraszámok:
5.évf. + 1 óra természettudomány (3 órás angol nyelvi csoportok esetében)
Célja: a természettudomány tantárgy követelményeinek elsajátítását szolgáló gyakorlás,
elmélyítés, rendszeres a nem emelt óraszámú idegen nyelvi csoport tanulói számára.
6. évf. +1 óra magyar (3 órás angol nyelvi csoportok esetében)
7. évf. +1 óra matematika (3 órás angol nyelvi csoportok esetében)
8. évf. +1 óra magyar+1 óra matematika (3 órás angol nyelvi csoportok esetében)
2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Jogszabályi háttér:
-

a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény,
az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014.(III.12) EMMI rendelet,
1265/2017. (V.29) Kormány határozat.
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-

-

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tankönyvellátást szabályozó részei (hatályos 2019. 10.
1-től)
Az iskolák által a rendszerben rögzített tanulók évfolyamonkénti létszáma alapján, a 2020. évi
Kvtv.-ben (Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60.
§ (2) bekezdés) meghatározott évfolyam/tanuló fajlagos összeggel számolva áll az iskolák
rendelkezésére a 2020/2021. tanév tankönyvrendelésére felhasználható összeg.

A tanítási-tanulási folyamatban használatra javasolt taneszközöket a szakmai munkaközösségek
határozzák meg, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A kiválasztás szempontjai:
-

tanítási év közben a meglevő könyvek, tanulmányi segédletek, ruházati és más felszerelések
beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség
hárul;

A szakmai munkaközösség tankönyv kiválasztással kapcsolatos döntése a munkaközösség minden
tagjára nézve kötelező érvényű. A kiválasztásnál fontos szempont az egymásra épültség, lehetőleg
azonos tankönyvcsalád használata, a meglévő tankönyvtári állomány.

2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
2.4.1. Alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozat, 1–4. évfolyam
Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és
továbbfejleszti a megismerés, a megértés, valamint a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.
Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe.
Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom
értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes
fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással,
problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal –
fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat
alakít ki.
Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen
tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a
kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad,
magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és
együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus
magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését.
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés
folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociáliskulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből
fakadhatnak.
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Fejlesztési területek – nevelési célok
Az erkölcsi nevelés
A tanuló erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a hozzá közelállók
elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Tudja,
hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a
szabályok újraértelmezésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő szinten az
ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves
ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer
ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri nemzeti
ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását segítő tevékenységekben (népi
hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése).
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit egy
adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. Képes egyszerű
közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a közösségi
hagyományokat.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A közös
tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a saját és
mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten ismeri a
kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő kooperatív
készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok
megosztásának fontosságát.
A családi életre nevelés
A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, az
iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. Megismerkedik a családi
ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi szerepekhez (anya, apa,
gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait napi rendszerességgel
elvégezze.
A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és felöltözni.
Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel egyaránt fontos
az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete igényként épül be
személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az egészség mint állapot közötti
különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások
is fontos eszközei az egészség megőrzésének. Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt
okozó helyzeteket. Megtapasztal stressz- és feszültségoldó technikákat, képes légzőgyakorlatok és
egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény
a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és
művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit,
tapasztalatait.
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek
megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismeri a közösségi élet
sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van azzal,
hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező
feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon).
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak
megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, tudja
elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni,
amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az ember alkotta környezet
esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne környezete értékeinek megőrzésére
Pályaorientáció
A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének zökkenőmentességét
vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző foglalkozások együttműködésének
fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma tevékenységét, és képes csoportosítani a
foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai
műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre vonatkoztatva
is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a pénzére. Beépül az
energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei arról, hogy hazánkban és
a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek gyerekek.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a
televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő
szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban.
A tanulás tanítása
A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a tanulásból
adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül az órákra. Vannak
élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az önművelésnek egyéb lehetőségei
is léteznek.
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Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi) kommunikáció
A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni szóbeli
történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi élményeit,
olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni saját
véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő olvasására, illetve fokozatosan
kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés és elrendezés szabályainak alapjait.
Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. Képes a korosztályának szóló irodalmi és
ismeretterjesztő művek megértésére és értelmezésére.
A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más
országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés nyitottabbá
teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli kommunikációval próbálkozik.
Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és
jelenetekhez kötődnek.
Matematikai gondolkodási kompetencia
A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben és a
síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti
kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű méréseket, az
eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult matematikai
algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud fejben számolni 100as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, felismer egyszerű logikai
kapcsolatokat.
Digitális kompetencia
Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik az IKTeszközök irányított használatára (pl képek, információk keresésére, rövid szöveg létrehozására,
továbbítására).
Személyes és társas kapcsolati kompetencia
Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással
együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a
közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet
megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés kialakulásához.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. háziállatok,
növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle út is vezethet,
egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy felelős a vállalt
feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes előre látni
cselekedetei egyes kockázatait.
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, elmondását
segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, ritmusos és énekes
rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos improvizációval kapcsolatos
élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, elképzelt vagy hallott események
zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére.
A tanulás kompetenciái
A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás iránti
attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel képes saját
tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a sok pozitív
visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri szükségleteit,
gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. Képes kisebb segítséggel
vagy anélkül házi feladatai elvégzésére.

2.4.2. Alapfokú nevelés-oktatás, felső tagozat, 5–8. évfolyam
Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz
nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai
munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése,
fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az
iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is. Az 5–6.
évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő
hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe
veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett
tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés
folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és
elemző gondolkodás fejlesztése.
Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt neveli a
különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú,
szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek
megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra,
illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, összességében
ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.
Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi,
szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás módszereinek,
technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges
kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának
tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók
tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az
életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az
ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
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Fejlesztési területek – nevelési célok
Az erkölcsi nevelés
A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre törekszik,
belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden körülmények között
be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más társadalmi kötelezettségekkel
kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló erkölcsi gondolkodása
posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a társadalom hozza és alakítja.
Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és véleményeket vallanak, és hogy az
értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló megérti a normakövetés fontosságát.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az ünnepkörökhöz
köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb közösségében nemzeti
hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó műalkotásokat. Annak érdekében,
hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, megismeri azok legfontosabb
értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére
jellemző sajátosságot, megismeri a hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez
kötődő hagyományainkat, és ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld,
a haza és a nemzet fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája
iránt, ismeri, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy
magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet beszélő
népek kultúrájának egy-egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai kultúra
értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus
technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés képességére.
Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét.
Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jogokkal, kötelezettségekkel és az
őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Alkalmazza a méltányosságot és az
erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben való tevékeny részvétele során. Részt vesz
olyan tevékenységekben, amelyek a közösség jobbítását szolgálják.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és egyre
több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis cselekedetei,
reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz és stresszkezelés
lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok természete között, be tud
kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a személyiségének megfelelő humánus
magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések egységében, képes elemezni, feltárni a jóra
ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás
helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő,
diák-tanár). Képes felismerni bizonyos előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia
megnyilvánulásait.
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A családi életre nevelés
A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, megtalálja
és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai funkcióival, társadalmi
hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos
problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. A szakasz végére a
tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. Tisztában van azzal, hogy
a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív
és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről, ismeri a művi terhességmegszakítás lelki és
fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.
A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a
tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, majd
megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás és
művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan kialakul az
igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan kikapcsolódást, hobbit
találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés fogalmát, meg
tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés és kikapcsolódás jelentőségével.
Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és
alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a nem megfelelő stresszoldás következményeivel,
ennek kockázataival (különösen az alkohol, a dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel),
és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek
megelőzésének módját.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. Bizonyos
helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő
rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken
egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló
tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, amelynek során felismeri a segítő
tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és a mindennapokban is.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges
szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és
minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, sem nem
érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását elemi szinten
értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a
környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival együttműködésben tudatosan,
a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskola belső és külső környezetét. Nem
hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben
részesítve a természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az
anyag- és energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság
fogalmát.
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Pályaorientáció
A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési körét,
motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő ismeretekkel
rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. Ismeri az
élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet felállítani. Van önkritikája, képes
különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése között. Érti a tanulás és a karriercél
elérésének összefüggéseit.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását,
viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az egyes
országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba. Érzékeli az
anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a fenntartható
gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai ismereteit
alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy különböző
országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány összefüggést az
életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik
elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes mértékével.
Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak megosztásának
esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió elhárítására megfelelő
kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy magánszférájába ne engedjen be nem
kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai érzéke a médiatartalmak hitelességét
illetően.
A tanulás tanítása
A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével hatékonyabbá
teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és belső
(munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán
tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón.
Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni,
nyelvileg szabatosan indokolni. A tanuló megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb
információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő
önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt
nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan
módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.
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Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi) kommunikáció
A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint
újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú szövegeket
biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott szöveg lényegének
felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és elektronikus formájú
irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a szövegelemzés alapvető eljárásainak
önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének,
jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt
vesz az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és
információátadásban. Törekszik az olvasható és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra.
Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban
és műfajokban. Képes rövidebb szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási
kézikönyvek használatában, törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló
befogadására és ennek szöveges interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk
adekvát verbális leírására.
A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami
tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése mellett
törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi kultúra
fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a tudatos
nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb mindennapi
kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét
kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.
Matematikai gondolkodási kompetencia
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű
modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket,
logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben
is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. A tanuló képes
következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. A
tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák
megvitatása esetén is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására.
Digitális kompetencia
A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető számítógépes
alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a tanórán kívüli tanulási
tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb biztonsággal és mind önállóbban
képes felhasználni a számítógép és az internet által biztosított információkat, akár megadott
szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A megszerzett információkból irányítással, majd egyre
önállóbban képes összeállítani prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció
(e-mail, közösségi portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus
kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális
kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó tartalmakat és
maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz.
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Személyes és társas kapcsolati kompetencia
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, megérti
és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz
kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli
életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes társai
számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák megoldásában. Megérti
és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár
súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni véleményét a közösséget érintő
kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai kultúra,
illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz
és általában az Európához való tartozás tudata.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései
következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező
lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként
segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a
végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és kitartó.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus,
képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes szabad
asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző művészeti
területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. Képes történetek,
érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és mozgástechnikai, továbbá
képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése, és ez megnyilvánul
közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, alakításában is.
A tanulás kompetenciái
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, olvasni,
számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan tanulni, a
figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes a figyelem és a
motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje
pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, egyre gyakorlottabb abban,
hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje.
Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.

2.5. Mindennapos testnevelés
-

-

-

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (11) bekezdés, és a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet
53. A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése 141.§ (1), (2), meghatározottak
szerint szervezzük meg.
A törvényi szabályozás adta keretek között szervezzük meg, hogy minden tanulónak heti 5
testnevelés órája legyen. A testnevelés órák történhetnek délelőtt, a 0-6. órákban (07:15-től 13:35ig) ill. délután 14 órától 16 óráig terjedő időben. Fő szabályként a testnevelés órákat úgy kell
megszervezni, hogy eloszlásuk a hét munkanapjain lehetőleg egyenletesen történjék, de ettől a
helyi adottságok és a tornatermi elfoglaltság okán el lehet térni.
Azokban az évfolyamokban, ahol a gyerekek többsége (több mint 50%) délutáni sportolással
teljesítik az előírásokat, az évfolyamban összevont testnevelés óra tartható.
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-

-

A foglalkozások, testnevelési órák helyszínei: tornaterem, kis létszámú csoporttal tornaszoba,
sportpálya, udvar, Holt-Maros futó-sétáló szakaszai, Tisza-part töltése. A külső (az iskola
épülettől számított 500 m-en kívüli) helyszínekre történő kivonulás esetén a jogszabályokban
előírt minden megkezdett 20 fő után egy kísérő jelenléte kötelező. Dupla óra lehetséges az úszás
oktatás céljából szervezett uszodai órák esetében, egyéb az iskolavezetés szervezésében,
intézményvezető által engedélyezett külső helyszín igénybevételével szervezett foglalkozások
esetén.
A testnevelés órákon való részvétel dokumentálása, hiányzások vezetése, igazolása, azonos a
közismereti tárgyak adminisztrálásával. Az értékelés a testnevelés tantárgynál rögzítettek
szerint történik.

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelés órát tartalmaz, amelyeket az
órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
27.§ (11), (11a), (13)) alapján diákjaink számára lehetőséget biztosítunk a 4. és 5. testnevelés óra
(“testnevelés 2”) alábbi rendben történő teljesítésére:
-

-

az egyesületekben, szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a
köznevelési törvényben meghatározott tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával
teljesíthető,
a kötelező testnevelés órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson
történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola- egészségügyi szolgálat
szakvéleménye szerint – a rendes testnevelés órákon is részt vehetnek.

A testi nevelés feladatai iskolánkban:
- a test edzése,
- gondoskodni a normális fejlődésről,
- esti épség megőrzése,
- azon akadályok elhárítása mely a testi fejlődést gátolják.
Az iskola tárgyi adottságai, a testi nevelés színterei intézményünkben
-

Tornaterem (labdajátékokra részben alkalmas, kosár, röp-, floorball, tükrös terem, mely az
aerobic, társastánc oktatásra kiválóan alkalmas).
Tornaszoba
Versenyméretű aszfaltozott pálya (kispályás labdarúgás, kézilabda).
Homokkal feltöltött távolugró gödör.

2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások
Iskolánkban az alábbi választható tantárgyak, foglalkozások jelennek meg:
- emelt óraszámú oktatás angol nyelvből (5. évfolyamtól),
- angol nyelv 1. évfolyamtól,
- kínai nyelv oktatása második idegen nyelvként (7. évfolyamtól).
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az
intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat (szakkör,
tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaorientáció) szervez.
A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli
órarendben, terembeosztással együtt.
A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
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Az intézményben igénybe vehető egyéb foglalkozások:
1. szakkör,
2. napközis, tanulószobai foglalkozás,
3. felzárkóztatás, korrepetálás,
4. versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás,
5. szabadidős foglalkozás,
6. fejlesztő foglalkozás,
7. énekkar,
8. iskolai könyvtár.
1. Szakköri foglalkozások
Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésének, igényeinek megfelelően
indít az iskola a felhasználható órakeret függvényében. A foglalkozások előre meghatározott
tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör
vezetője szakmailag és pedagógiailag felelős a szakkör működéséért. A szakköröket fel kell tüntetni
az éves tantárgyfelosztásban és a munkatervben.
A szakkörökbe való jelentkezés minden tanév szeptember első hetében történik, és csak abban az
esetben indul, amennyiben arra meghatározott létszámban van jelentkező.
2. Napközis és tanulószobai foglalkozások
A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórára való felkészülés, a tanuló napközbeni
ellátásának, a szabadidő hasznos eltöltésének színterei. A tanulószobai foglalkozások 14:00-től
15:45-ig terjedő időtartamban működnek. A napköziben a tanulóidő 14.15 – 15.15 – ig tart a
csoportokban, ahol a nyugodt tanulás feltételeinek biztosítására törekszünk.15:45- 16:45-ig
összevont felügyeletet biztosít az intézmény a napközis és tanulószobás tanulók számára. Indokolt
eseti távozást a csoportvezető pedagógus engedélyezhet. Az elbírálás a szülő írásos kérelme
alapján történik.
3. Felzárkóztatás, korrepetálás
A felzárkóztató foglalkozások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez
való felzárkóztatás. Az egyéni képességfejlesztést, tehetséggondozást az intézményvezető által
megbízott pedagógus tartja. Az alsó tagozat felzárkóztatása az órarendben rögzítve a tanítók
javaslatára kötelező jelleggel történik. Felső tagozatban képesség szerinti csoportbontással, illetve
tanórán kívüli foglalkozás keretében a szaktanárok javaslatára történik.
4. Versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás
A tanulók intézményi, városi, megyei és országos kiírású versenyeken vehetnek részt, szaktanári
vagy egyéni felkészüléssel.
A meghirdetett országos versenyekre történő nevezésért, felkészítésért az érintett tantárgy
szaktanára és a szakmai intézményvezető-helyettes felelős.
A tanulók felkészítése egyéni vagy kiscsoportos formában történik.
A tehetséggondozást végző csoportokat a munkaközösség-vezetők és az intézményvezető
egyeztetése után lehet meghirdetni. A csoportok vezetőit az intézményvezető kéri fel és bízza meg.
A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.
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5. Szabadidős foglalkozások
Az érdeklődő tanulók részére szervezzük ezeket a foglalkozásokat, a tanítás utáni szabadidő
szervezett, felügyelt, hasznos eltöltése céljából. Az iskolán kívüli rendezvényeken a tanuló előzetes
írásos szülői engedéllyel vehet részt.
Az iskola énekkara szakkörként működik, vezetője az intézményvezető által megbízott kórusvezető
tanár. A kóruspróbák meghatározott időben, heti rendszerességgel tarthatók.
Egyéb foglalkozások a kóruspróbák idejére nem tervezhetők.
6. Fejlesztő foglalkozások
A pedagógiai szakszolgálat javaslata alapján a tanulók fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt a
fejlesztőpedagógus irányításával. A foglalkozásokon a tanuló készségeinek, képességeinek
fejlesztése történik annak érdekében, hogy a tantervi követelmények elsajátítására alkalmassá
váljon. A programba vett tanulók megjelenése a foglalkozásokon kötelező, a hiányzást igazolni kell.
A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni.
7. Az iskola tanulói, közösségei (osztályok, diákönkormányzat, stb.) egyéb rendezvényeket is
tarthatnak:
osztályprogramok, diák- és DÖK-nap, kirándulás stb. Az ilyen jellegű rendezvényeket
engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézményvezetőnek. A rendezvényen biztosítani kell a
pedagógus felügyeletet.
A közösségformálás és fejlődés iskolán kívüli lehetősége az osztálykirándulás (időpontja az éves
munkatervben rögzített). Az osztálykirándulások szervezése és lebonyolítása az osztályfőnökök
feladata. Az utazás előkészítése (utazók névsora, pontos tanulói adatokkal), az utazás alatt a szülői
kapcsolattartás lehetőségének megteremtése kiemelten fontos feladat, amelyről az osztályfőnök
gondoskodik. Szombati munkavégzés elrendelése a jogszabályi lehetőségeknek megfelelően, a
fenntartó egyetértésével történhet.
(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 30.§ (1), (3), 326/2013. kormányrendelet 33.§ (1),
(2), (3), (7), (8)).

2.7. Projektoktatás
A pedagógiai projekt célja: a projektben meghatározott végeredmény létrehozása, a téma
meghatározástól a végeredmény prezentálásáig a nevelési céloknak alárendeltség, a tevékenység
folyamatában, színvonalában és az eredményben is.
A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli
munkamegosztáson alapul, mind általános, mind pedagógiai értelmezés esetén, az egyéni, vagy
kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlásával.
A projektoktatás megszervezésének lehetőségei:
- Projektszakasz: Az a megoldás, amikor a tanév hagyományos menetét megszakítva a
projekttéma feldolgozásához szükséges időt kiemeljük, vagy éppen a tanítási év végére
tervezzük.
- Projektnap: Heti rendszerességgel, egy meghatározott napon foglalkoznak a projekt témájával.
- Projekthét vagy témahét: Éves munkatervben ütemezett, betervezett formában.
- Tanítást kísérő projekt: A projekt az órákon kívül, részben vagy egészben a tanulók
szabadidejében kerül megszervezésre.
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- Órai projekt: A projekt teljes egészében a tanítási órák keretében valósul meg. Különösen
eredményes, ha több tantárgy is részt vesz ugyanannak a projektnek a megvalósításában.
- Külső projekt: pl. az erdei iskola.
A projektoktatás kritériumai:
-

A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen történjék.
A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos problémákhoz.
Adjon módot individualizált munkára.
Adjon módot csoportmunkára.
Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el.
A pedagógusok és a tanulók együttműködő, különböző kompetenciákkal rendelkező
partnerekként dolgozzanak együtt.
- A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért.
- A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba.
- A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek.

2.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
- Olyan pedagógiai környezet kialakítása, mely tiszteletben tartja a sokszínűséget, mentes a
hátrányos megkülönböztetéstől, jogellenes elkülönítéstől, biztosítja a közoktatáshoz való
egyenlő esélyű hozzáférést. A szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes
körű érvényesülésének biztosítása.
- A hátrányos helyzetű csoportok esélyteremtésének előmozdítása szükség szerint egyének,
társadalmi csoportok előnyben részesítése által az esélyegyenlőtlenség felszámolásának
érdekében az alábbi tevékenységek során: beiratkozásnál, tanításban, ismeretközvetítésben, a
gyerekek egyéni fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, tanulói előmenetelben, a
fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a tananyag kiválasztásában és alkalmazásában, a
továbbtanulásban, pályaorientációban, a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai
továbbképzésében, a partnerségépítésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a
szakmai és társadalmi környezettel.
Folyamatos feladataink
- A megkülönböztetett bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű (SNI), a beilleszkedésési,
tanulási és magatartási zavarral küzdő tanulók (BTMN) pontos nyilvántartásának létrehozása,
vezetése.
- A beírt tanulók osztályba sorolásánál a szakértői vélemények figyelembevétele, az integrált
oktatás szervezeti kereteinek, feltételeinek biztosítása.
- Fejlesztőpedagógus biztosításával gondoskodunk a tanulási nehezítettséggel bíró tanulóink
fejlesztéséről.
- Sajátos nevelési igényű tanulóink részére utazó gyógypedagógusok közreműködésével
biztosítjuk a jogszabályban meghatározott feltételeket, a rendszeres felülvizsgálat lehetőségét,
az integrált nevelést.
- Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a tanulókkal, a családsegítő szolgálattal és egyéb
partnerekkel.
- A kompetenciaalapú oktatás szélesítésével, hatékonyságának növelésével is segítjük a tanulók
felzárkózását, illetve sikeres továbbhaladását, pályaválasztását.
- Pedagógusaink részére rendszeres módszertani képzést, fejlesztő-és gyógypedagógusokkal
való konzultációs lehetőségét biztosítunk az integrált oktatás minél hatékonyabb
megvalósulása érdekében.
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- A gyermekek érdekében meghatározó feladatunknak tekintjük a drogprevenciót, a bűnözés
elleni küzdelmet, a bűnmegelőzést. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a
rendőrséggel és kompetens szakemberekkel.

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
2.9.1. Alapelvek:
- az ellenőrzés és értékelés a gyerekért történik, segíti a szülő és a pedagógus közös
gondolkodását a gyermek fejlődéséről,
- összhangban kell lennie a kerettantervvel, pedagógiai programunkkal, a helyi tantervi
rendszerrel,
- az értékelés sugalmazza azt az elvárást, amely szerint a gyerek legyen aktív részese a
fejlődésnek, vállaljon felelősséget, szerepet saját tanulásában,
- értékelés során figyelembe vesszük az életkori és tantárgyi sajátosságokat, a gyermek
önmagához mért fejlődését, képességét, lehetőségeit, hogy reális és méltányos értékelést
tudjunk adni,
- rendszeresen és folyamatosan ellenőrzünk, értékelünk,
- törekszünk arra, hogy minél teljesebb kép, sokféle érték derüljön ki a gyerekről,
- a tanulási-tanítási folyamatban megerősítő, korrigáló, fejlesztő hatású legyen értékelésünk,
- a szöveges értékelés legyen személyre szabott, differenciált, árnyalt, hogy a diákok valódi
figyelmet, odafordulást, segítőkészséget tapasztalhassanak a pedagógus részéről, értékelésünk
legyen előremutató,
- az érdemjeggyel való értékelés tükrözze a tanuló valós teljesítményét, tudását, vegye
figyelembe a számonkért anyag mennyiségét, súlyát,
- értékelésünk során adjunk mintát a gyerekeknek az értékelés, kritika, visszajelzés
kommunikációjára, alapvetően járuljunk hozzá saját önértékelésük, értékrendjük
kialakulásához.

2.9.2. A tanulók értékelésének helyi rendszere
Az értékelést megalapozó ellenőrzés célja:
-

a tanulók minősítése,
visszajelzés a szülőknek, az iskolának a tanuló tudásáról, az esetleges hiányosságokról,
az önértékelés képességének kialakítása,
személyiség fejlesztése.

Az ellenőrzés és az azt követő értékelés legyen:
-

pedagógiailag kifogástalan, reflektív,
folyamatos, rendszeres, tervszerű és aktuális,
kiszámítható, nem kampányszerű,
sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fontos
tevékenységét is,
módszertanilag változatos,
konkrét, objektív és igazságos, szükség esetén méltányos,
lehetőség szerint kollektív: vegye figyelembe az osztályközösség véleményét is,
a tanulási folyamat természetes kísérője legyen.
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2.9.3. Az ellenőrzési- és értékelési rendszer kötelező alkalmai az oktatásban:
Mérések
- Bemeneti mérés:
Minden tanév októberének első felében az 1. évfolyamba érkező gyerekek iskolaérettségi
hiányosságainak és a képesség szerinti összetételének a megállapítására.
A bemeneti mérések célja, hogy az iskolába érkező és tanulmányaikat megkezdő 1. évfolyamosok
iskolakészültségi fokát megállapítsuk. Ez egyrészt jelzi az iskola teendőit az iskolaéretté tétel további
feladatairól, másrészt jelzésül szolgál az érkezők képességeiről és a várható teljesítményükről.
Folyamatmérések:
- A 2. évfolyam végén az elemi készségek vizsgálata. A továbbhaladás minimális feltételei
meglétének a megállapítása. (írás, olvasás, számolás).
- A 6. és 8. évfolyamon anyanyelvi és matematikai alapkészségek vizsgálata (országos mérés).
- A 4. évfolyam végén és az 5. évfolyam elején olvasás-szövegértés, írás, matematikai
alapképességek szintmérő vizsgálata.
- A tanulók fizikai állapotának mérése 5-8. évfolyamon.
A folyamatmérések eredményei nem lehetnek a gyerekek minősítésének az eszközei
A folyamatellenőrzés a minőségellenőrzés legfőbb eszköze, és az iskolai munka belső
szabályozásának döntő eleme. Eredményeként megállapítható a napi iskolai oktatómunka szintje, s
megítélhető az aktuális tudásszint. Módot ad az egyszeri tanulói megméretésre, hogy hol tart az
adott tudás elsajátításában, s milyen teendők állnak még a pedagógus előtt a kívánatos - vagy
legalább a továbbhaladáshoz elégséges - tanulói teljesítmény eléréséig.
- A kimeneti mérés lehetőséget teremt az iskola és az egyes tanulók eredményeinek az
összevetésére az előző teljesítményeikhez és a standardokhoz viszonyításra.

2.9.4. Az ellenőrzés, értékelés formái:
- szóbeli: beszélgetés, összefüggő felelet, kiselőadás,
- írásbeli: feladatlap, teszt, dolgozat, témazáró, online feladatlap,
- gyakorlati: munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény, informatikai feladatok végzésben
jártasság.
Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést, ügyelve a szóbeli
és írásbeli formák helyes arányára.
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2.9.5. Az értékelés módjai:
Szöveges értékelés:
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell
kifejezni, hogy a tanuló „kiválóan megfelelt”, "jól megfelelt", "megfelelt”, „felzárkóztatásra szorul”,
a pedagógus tantárgyi osztályzatokat nem ad. Az adott minősítéshez szöveges értékelést készít az
osztálytanító és az osztályban tanító pedagógusok. A tanulók év közbeni előrehaladásáról,
fejlődéséről szöveges értékelést a tájékoztató füzetbe vagy a tantárgyi munkákra rögzítenek a
pedagógusok – legalább negyedévente.

Szöveges értékelés
Mondatbank
Az első osztályosok értékeléséhez
Magatartás:
-

Magatartása példás.
Magatartása jó.
Magatartása változó.
A Házirend szabályait betartja.
A Házirend szabályait többnyire betartja.
A Házirend szabályainak betartására még gyakran kell figyelmeztetni.
Nevelőivel, társaival tisztelettudó, udvarias, segítőkész.
Nevelőivel, társaival többnyire tisztelettudó, udvarias, segítőkész.
Időnként türelmetlen, indulatos, nem mindig veszi figyelembe társait.
Társai munkáját nem zavarja.
Társai munkáját időnként megzavarja.
Társai munkáját gyakran zavarja.
A közösség feladatainak teljesítésében szívesen, aktívan vesz részt.
A közösség feladatainak teljesítésébe nehezen kapcsolódik be.
Hatása a közösségre pozitív.
Hatása a közösségre változó.

Szorgalom:
-

Szorgalma példamutató.
Szorgalma jó.
Szorgalma változó.
Munkája gondos.
Munkája többnyire gondos.
Munkájára még nem mindig tud elég gondot fordítani.
Az iskolai munkába rendszeresen bekapcsolódik, feladatait igyekszik teljesíteni.
Az órákon általában aktív.
Az órákon aktivizálható.
Felszerelésére vigyáz, azt rendben tartja.
Felszerelésének rendben tartása még gyakran nehézséget jelent számára.
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Magyar nyelv és irodalom:
A tanuló beszéde:
-

Tiszta, érthető.
Néhány hang képzése még bizonytalan.
Sok hangképzési hibája van.
Beszéde korrekciót igényel.

Szóbeli kifejezőkészsége:
-

Szókincse gazdag, választékosan beszél.
Beszéde, szókincse korának megfelelő.
Szókincse szegényes.
Nehezen fejezi ki magát.
Könnyen megjegyzi és felidézi a verseket és a meséket.
Szívesen mond mesét és verset társainak.
Még nem szeret a társai előtt szerepelni.

Írása:
-

Vonalvezetése, írásmozgása biztos.
Vonalvezetése, írásmozgása még bizonytalan.
Ceruzafogása megfelelő.
Ceruzafogása bizonytalan.
Füzetvezetése tiszta, rendezett.
Füzetvezetése időnként rendezetlen.
Az irányokat nem téveszti, jól tájékozódik a síkban és a térben.
A síkban és a térben még nem tájékozódik magabiztosan.
Írásképe igényes.
Írásképe kevésbé igényes.
Írásképe igénytelen.
Írástempója lendületes.
Írástempója megfelelő.
Írástempója lassú.
Betűírása, betűkapcsolása szabályos.
Betűírása, betűkapcsolása kevésbé szabályos.
Betűírása, betűkapcsolása hibás.
Írottról írottra döntően hibátlanul másol.
Írottról írottra kevés hibával másol.
Írottról írottra sok hibával másol.
Nyomtatottról írottra döntően hibátlanul másol.
Nyomtatottról írottra kevés hibával másol.
Nyomtatottról írottra sok hibával másol.

Olvasása:
-

A tanult betűket biztonsággal felismeri.
Nem ismeri fel biztonsággal a tanult betűket.
A tanult betűket összeolvassa.
A tanult betűk összeolvasásában még bizonytalan.
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Matematika:
-

Számfogalma biztos.
Számfogalma bizonytalan.
Biztonsággal felismeri és lejegyzi a tanult számokat.
A számok felismerésében és lejegyzésében még bizonytalan.
Jól tájékozódik a számegyenesen.
A számegyenesen való tájékozódása pontatlan.
Ismeri és alkalmazza a tanult matematikai jeleket (<,>,=).
A tanult matematikai jeleket még nem tudja biztonsággal alkalmazni.
Hibátlanul tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben.
Kevés hibával tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben.
Sok hibával tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben.
Segítséggel tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben.
Képes csökkenő és növekvő sor felállítására 0-10-ig.
A növekvő és csökkenő sor felállításában még segítséget igényel.

Ének-zene:
-

A tanult dalokat el tudja énekelni a csoportban.
A tanult dalokat segítséggel sem szívesen énekeli el.
A hallás után, egyszerű ritmus visszaadására képes.
Bizonytalan a ritmusmotívum reprodukálásában.
Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékokban, a dalok eljátszásában.

Vizuális kultúra:
-

Munkái szépek és igényesek.
Ügyesen bánik az eszközökkel.
Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja.
Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére.
Ismeri a színek nevét és felismeri azokat.

Technika és tervezés:
-

Munkái igényesek.
Ügyesen bánik az eszközökkel és az anyagokkal.
A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza.
Ötletes, kreatív a munkadarabok elkészítésében.

Testnevelés:
-

Szeret mozogni.
Erőnléte és állóképessége a korának megfelelő.
Erőnléte és állóképessége fejlesztésre szorul.
A szabályok megtartására képes.
A szabályok megtartására figyelmeztetni kell.

Angol nyelv:
- Részt vett
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5 fokozatú számskálával:
A második évfolyamon a második félévben és év végén, valamint a 3 - 8. évfolyamokon a tanulók
teljesítményét, előmenetelét a tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen érdemjeggyel
értékeljük, félévkor és tanév végén osztályzattal minősítjük. A félévi és az év végi osztályzatot az
érdemjegyek alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai:
- jeles (5)
Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni is
képes.
- jó (4)
Ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit. Kisebb
bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását.
- közepes (3)
Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként felszínesen és több hibával
teljesíti. Többnyire nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását.
- elégséges (2)
Ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz szükséges ismereteit
sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel képes önálló feladatvégzésre.
- elégtelen (1)
Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, nem
rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, nevelői segítséggel sem
képes önálló feladatvégzésre.
Az értékelés szempontjai:
5 (jeles)

4 (jó)

3 (közepes)

2 (elégséges)

1 (elégtelen)

Ismerete

biztos

nem teljes körű

felszínes
hiányos

nagyon hiányos

alapvetően
hiányos

A szakkifejezéseket

tudja, mindig
helyesen
használja

tudja

hiányosan tudja

jelentős
hiányokkal
tudja

nem tudja

A tanult
eljárásokat

kiválóan
alkalmazza

jól alkalmazza

hibákkal
alkalmazza

sok hibával
alkalmazza

nem alkalmazza

Írásbeli, szóbeli
beszámolói
során

önálló

kisebb
segítségre
szorul

csak részben
önálló

segítségre
szorul

segítséggel sem
képes

Az összefüggéseket

meglátja,
felfedezi

érti

részben érti

ritkán érti

nem érti

A tanultak
rendszerbe
illesztését

önállóan végzi

kevés
segítséggel
végzi

sok segítséggel
végzi

csak segítséggel
tudja végezni

segítséggel sem
képes
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Írásbeli számonkérés értékelése:
Az írásbeli feladatoknál az értékelési arányok tantárgyanként változóak, melyeket az iskolai
beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái szabályozóban fogalmaztunk
meg részletesen.
Általános értékek:
0-30%
1 (elégtelen)
31-50%
2 (elégséges)
51-75%
3 (közepes)
76-90%
4 (jó)
91-100%
5 (jeles)
Alapismeretek számonkérése esetén:
0-50%
1 (elégtelen)
51-65%
2 (elégséges)
66-80%
3 (közepes)
81-90%
4 (jó)
91-100%
5 (jeles
Témazáró dolgozatok esetén:
0-30%
1 (elégtelen)
31-50%
2 (elégséges)
51-75%
3 (közepes)
76-90%
4 (jó)
91-100%
5 (jeles

2.9.6. A tanulói értékelés fajtái:
- Nyomonkövető értékelés (mérés)
Az adott osztály önmagához viszonyított teljesítményének nyomonkövetése, a fejlődés
minőségének és ütemének regisztrálása.
- Diagnosztikus (helyzetfeltáró) és formatív (formáló-alakító-javító) értékelés
Az alapkészségek mélységének a megismerése, a következő időszak fejlesztési feladatainak
megtervezése.
- Szummatív (összegző) értékelés
A negyedik évfolyam végén alapkészségek megismerésével javaslatok a tanulók
továbbhaladásával kapcsolatban. A nyolcadik évfolyam végén a helyi tanterv által
meghatározott tananyag elsajátítási szintjének meghatározása, konzekvenciák levonása.

2.9.7. A tanuló haladásával, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos szülői tájékoztatás
formái:
- Szóbeli tájékoztatás
- Szülői értekezletek
- Tanári fogadóórák
Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként kijelölt időpontokban tart fogadóórát, a szülő
telefonon egyezteti az érintett szaktanárral részvételi szándékát. Amennyiben a szülő,
gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre
– a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján történő időpontegyeztetés után kerülhet sor.
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- Rendszeres írásbeli tájékoztatás
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek
eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. Az osztályfőnök a digitális naplón keresztül értesíti a
szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége
esetén.
Az osztályfőnök a digitális napló vagy az ellenőrző útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák,
a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább
öt munkanappal az esemény előtt.
Valamennyi pedagógus köteles az érdemjegyeket és írásos bejegyzéseket a digitális naplóban
rögzíteni. A tájékoztató füzet vezetése felső tagozaton a tanulő kötelessége.
A szükséges érdemjegyek számának számbavétele kéthavonta, a napló ellenőrzésekor történik,
amelynek felelőse az intézményvezető és a szakmai intézményvezető-helyettes.
A rendszeres visszajelzés érdekében az érdemjegyek száma a heti 1 órás tantárgyakból félévente
legalább 3, a heti 2-3 órás tantárgyakból havi 1, a heti 4-5 órás tantárgyakból félévente legalább
7 érdemjegy. Kivéve testnevelés tantárgyat, ahol a havi 1 érdemjegy az elvárt.

2.9.8. A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott érdemjegyeket, az írásbeli felelet értékelését
a következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval.
Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt
időpont előtt tájékoztatni kell.
Egy napon, alsó tagozaton egy, felső tagozaton két témazáró dolgozatot lehet maximálisan íratni.
A tanuló szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható.
Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki
kell osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden
diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon
osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától.

2.9.9. Az ellenőrzés és értékelés módjai tanítási órán
A szaktanárok tanév elején írásban tájékoztatják a szülőket az év során alkalmazott értékelési
rendszerükről.
Mindennapos ellenőrzés, számonkérés:
- felszerelés, házi feladat ellenőrzése, javítása, esetenkénti értékelése,
- szóbeli vagy írásbeli számonkérés az előző órán feladott tananyagból, órai munka értékelése
szóban, esetleg érdemjeggyel.
Egyéb ellenőrzések, számonkérések:
-

beszámolók, kiselőadások, projektek értékelése,
önálló órai feladat értékelése,
tanulói kísérlet értékelése,
munkadarab értékelése,
gyakorlati tevékenység értékelése (pl. testnevelés, informatika, technika).
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2.9.10. Az ellenőrzés és értékelés követelményei
Az órai számonkérés során:
- törekedjünk a változatosságra, a szóbeli és írásbeli ellenőrzés megfelelő arányára,
- fordítsunk figyelmet a helyes nyelvhasználat kialakítására,
- a speciális tanulási problémával küzdő tanulók esetében a tanulási képességeket vizsgáló
bizottság javaslatának megfelelő számonkérési formák alkalmazására törekszünk.

2.9.11. A tanulók teljesítményének értékelése a tanév végén:
A tanulók - a tanév rendjében meghatározott időpontban – félévi és tanév végi értékelést kapnak.
Az osztályfőnök félévi értékeléskor az ellenőrző útján tájékoztatja a szülőt és gyermeket az első
félévben elért eredményeiről. Ennek célja, hogy a szülő – pedagógus – gyermek a tanév végéig
megtarthassa vagy megváltoztathassa a tanítás-tanulás módszereit, a gyermeknek a munkához való
viszonyát, a szülő segítő, ellenőrző szerepét. A tanév végi értékelés a teljes tanévben nyújtott
teljesítményről ad tájékoztatást a bizonyítvány útján.
A félévi és a tanév végi értékelés-minősítés kialakításában a következő alapelveket vesszük
figyelembe:
- a félévi és tanév végi osztályzatot a tanuló a naplóban szereplő jegyei alapján adjuk,
- a félév és a tanév vége előtt december és május első hetében köteles az osztályfőnök írásban
értesíteni azon tanuló szüleit, aki valamely tárgyból bukásra áll,
- a félévi és a tanév végi értékelés kialakításához elegendő jegy vagy értékelés szükséges: a heti 1
órás tantárgy esetén, minimum félévente 3, heti 2-3 órás tantárgy esetén minimum félévente 5
osztályzat, heti 4-5 órás tárgy esetében minimum 7 érdemjegy szükséges, kivéve testnevelés
tantárgyat, ahol a havi 1 érdemjegy az elvárt,
- az értékelések, érdemjegyek tanéven belüli eloszlása legyen egyenletes.
Az érdemjegyek nem egyforma súllyal vesznek részt a félévi illetve tanév végi értékelés
kialakításában, a különböző típusú számonkéréseket az e-napló a tantestület által elfogadott
súlyozásnak megfelelően kezeli.
Súlyozás:
-

Témazáró dolgozat 200%,
Szóbeli felelet, röpdolgozat 100%,
Órai munka 50%,
Házi dolgozat, projektmunka 50%,
Tantárgyi szorgalom (házi feladat és felszerelés hiánya) 50%.

Félévi és tanév végi értesítőt/bizonyítványt osztályozó vizsgával is lehet szerezni.

2.9.12. Etika / hit-és erkölcstan tantárgy értékelése első és második évfolyamon
- Első évfolyamnál félévkor és év végén, második évfolyamnál félévkor szöveges az értékelés
- Diákonként/témakörönként szöveges értékelés a naplóban, az alábbi választható
kategóriáknak megfelelően: kiválóan megfelelt,− jól megfelelt,− megfelelt,− fejlesztésre szorul.
- Félévi és tanév végi értékelés: kiválóan megfelelt− jól megfelelt− megfelelt− fejlesztésre szorul.
- Etika tanmenetekhez csatoljuk az értékelés évfolyamra vonatkozó szempontsorát, az értékelés
kritériumait évfolyamonként és témakörönként.
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2.9.13. Az idegen nyelv (angol) értékelése
Angol tantárgyból az első évfolyamban a bejegyzés részt vett /nem vett részt,
második évfolyam első félévében megfelelt/ jól megfelelt a minősítés,
a tanév végi bizonyítványba osztályzat kerül.

2.9.14. A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei
PÉLDÁS

JÓ

VÁLTOZÓ

ROSSZ

élenjáró

ingadozó

közömbös

szemben áll

nagyfokú

felkérésre
dolgozik

ingadozó

gyenge

példamutató

pozitív

nem árt

negatív, romboló

ingadozó

közömbös,

gátló

részben tartja be

sokat vét ellene

udvariatlan,
nyegle

durva, goromba,
trágár

gyenge

elégtelen

1. Közösségi célok elgogadása,
a köz érdekeinek
figyelembe vétele
2. Munkában való részvétel,
aktivitás
3. Hatása a közösségre

figyelmes,
segítőkész
betartja, arra
ösztönöz

4. Törődés társaival
5. Házirend betartása

6. Viselkedés, hangnem

többnyire
betartja
időnként
megfeledkezik
magáról
megfelelő

tisztelettudó

7. Önfegyelem

nagyfokú

Az osztályfőnökök a magatartás értékelését az osztályban tanító pedagógusok véleményének
kikérésével, a magatartásnapló bejegyzéseinek, valamint a jutalmazás és büntetés szankcióinak
figyelembevételével alakítják ki.

2.9.15. A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei
SZORGALOM
1. Tanulmányi
munkája
2. Tanuláshoz
szükséges eszközök
3. Szorgalmi
feladatok vállalása
4. Tanórán kívüli
információk
felhasználása

PÉLDÁS

JÓ

VÁLTOZÓ

HANYAG

igényes

figyelmes

ingadozó

hanyag

hiánytalan

általában
hiánytalan

gyakran hiányos

hiányos,
gondozatlan

rendszeresen,
önként

felkérésre

keveset

soha

rendszeresen,
céltudatosan

gyakran

ritkán

egyáltalán nem

Az osztályfőnökök a szorgalom értékelését az osztályban tanító pedagógusok véleményének
kikérésével, a szaktanári dicséretek vagy elmarasztalások figyelembevételével alakítják ki.
Félévkor és a tanév végén a vitás, vagy eldöntető magatartás és szorgalom értékelésről-minősítésről
az osztályban tanító pedagógusok egyszerű többségi szavazata alapján a nevelőtestület dönt.
Amennyiben a kérdés a szavazatok alapján nem dől el, az osztályfőnök véleménye kettőnek számít.
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2.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
A házi feladat szerepe, célja:
- az ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése,
- gyakorlás,
- önálló alkotómunka.
A házi feladat típusai:
szóbeli, írásbeli, anyaggyűjtés, megfigyelés, szorgalmi feladatok.
A házi feladat megoldásának feltételei:
- a megfelelő tárgyi tudás,
- az életkornak megfelelő tanulási módszerek ismerete,
- az elkészítés formai kritériumainak ismerete.
Az otthoni felkészüléshez csakis olyan feladatokat tűzhetünk a tanuló elé, amely gyakorlást,
tájékozódást, és nem új ismeret feldolgozását jelenti.
A szóbeli feladatok formái: memoriter (vers, vagy szöveg), logikai összefüggésen alapuló feleletre
való felkészülés kérdések alapján, önálló szóbeli megnyilatkozás adott témakörben.
Az otthoni írásbeli házi feladat kritériumai:
- A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk,
kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
- Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 2030 perc lehet tantárgyanként.
- A napi felkészülés otthoni (iskolai napközi/ tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
- Törekszünk a feltételek megteremtésére, elősegítjük a napköziben tanuló diákok napi házi
feladatának elkészítését, teljesítését.
- Hosszabb iskolai szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) kötelező házi feladatot lehetőség szerint
ne kapjanak a tanulók. A szünet előtti órán az adott, tananyaghoz kapcsolódó tanév közbeni
házi feladat adása lehetséges.
- A pedagógus megfelelő motivációval „szorgalmi” jelleggel végezhető feladatot, gyűjtőmunkát
adhat a szünetekre.
- A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégzését szükségesnek tartjuk.
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2.11. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, a technikát, 2.
évfolyamtól az ének-zenét, 7-8. évfolyamon a magyar nyelvet, irodalmat, és a matematikát.
Amennyiben az adottságok vagy az osztály összetétele és létszáma indokolja, akkor alacsonyabb
évfolyamokon is csoportokra bontjuk a magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyak
tanításakor az osztályt. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a
kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
Ének-zene tantárgy esetében a csoportbontás a zene iránti érdeklődés, valamint az énekkarban való
részvétel alapján történik.
A választható tantárgyak esetében (emelt idegen nyelv) választásukat a szülők aláírásukkal
megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra
lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
A nem emelt óraszámú idegennyelvi csoport az emelt óraszám időtartama alatt magyar és
matematika elmélyítő, gyakorló foglalkozásokon vesz részt, órarendbe építve az 5. és 6. évfolyamon.
A 7. és 8. évfolyamban (mivel a magyar és a matematika órák nívócsoportos bontása elegendő a
felzárkóztatásra, ill. a tehetséggondozásra) természettudományos tárgyakhoz (biológia, kémia,
fizika, földrajz) kapcsolódó gyakorló órák keretében, elmélyítő, rendszerező foglalkozásokon vesz
részt a nem emelt óraszámú idegen nyelvi csoport.
Az idegen nyelv (angol) csoportbontás szervezésének elvei
A hatékony tanulás érdekében az idegen nyelvet csoportbontásban tanulják a gyerekek. Egy
csoportnak a maximális létszáma 15 fő, amelytől csak rendkívüli esetben lehet eltérni, külön
intézményvezetői engedéllyel.
A csoportok 4. osztályig névsor szerint vannak beosztva, majd 4. évfolyam végén mérést végeznek
az angol szakos pedagógusok.
A szintfelmérő teszteket azonos időpontban írja mindenki, amely tartalmazza a tanult grammatikai
anyagot, az első 4 évfolyam szókincsét, készségeket és nyelvhasználatot. Az elvárásról a tanulók
legkésőbb márciusban tájékoztatást kapnak.
Mivel több csoport több pedagógussal tanulja a nyelvet, a követelmények a leglassabban
haladókhoz vannak igazítva, ezzel is biztosítva az egyenlő esélyeket.
A teszt megírása a döntéshozatalban csak egy szempont a csoportba sorolásnál.
További szempontok
A szaktanár véleménye, a tanuló évközben nyújtott teljesítménye, szorgalma, aktivitása,
terhelhetősége alapján. Amennyiben a feltételek közül valamelyik nincs meg, úgy az kizáró ok lehet
az ötórás csoportba kerülésnél. (Tehát angolból az ötös osztályzat nem elegendő az ötórás csoportba
kerüléshez, mert egyéb feltételeknek is meg kell felelni.) A szaktanár támaszkodik a tanulót
átfogóbban ismerő osztályfőnök véleményére. A szintfelmérő tesztek nem osztályozottak,
százalékos értékeléssel rangsoroljuk azokat.
Átjárhatóság
A csoportok átjárhatóságára lehetőség van, a következő feltételekkel:
- a 3 órásból másik 3 órásba NEM lehetséges a váltás, mert nincs tanárválasztási lehetőség,
- az 5 órásból a 3 órásba kerülés egyeztetés után, a pedagógus javaslatára történhet,
- 5. osztályban a 3 órásból az 5 órás csoportba kerülés feltételei: félévkor és év végén idegen
nyelvből jeles osztályzat, a többi elméleti tárgy átlaga minimum 4,6 és legfeljebb 1 db közepes
osztályzat. A tanuló ez esetben augusztus hónap utolsó hetében írásbeli és szóbeli különbözeti
vizsgát tesz. (Figyelem! Ez esetben a +1 matematika-, a +1 magyar nyelv és irodalomóra nem
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biztosított!) A teszt az 1-5. évfolyam anyagát + a szókincs különbözetet tartalmazza. A későbbi
évfolyamokban az átjárás már nem lehetséges.
Emelt szintű idegen nyelvi csoportban csak az a diák tanulhat, akinek az elméleti tantárgyakból az
átlaga félévkor, ill. tanév végén legalább 4,0 (4 egész), valamint nincs egynél több elégséges
osztályzata. Vagyis, ha az 5. évfolyamtól kezdve a felső tagozaton folyamatosan gyengül a diák
teljesítménye, az idegen nyelv mindennapos tanulása alól fel kell menteni, hogy felszabaduló
idejében teljesítményét, eredményeit javíthassa a többi elméleti tárgyból. Ezt a rendelkezést féléves
gyakorisággal aktualizáljuk, felülvizsgáljuk.
Nívócsoportos oktatás magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból:
A csoportok kialakításában figyelembe vesszük, a 6. osztály tanév végi átlagát, továbbá a
szaktanár(ok) véleményét, a tanuló szorgalma, aktivitása, terhelhetősége tekintetében.
A három csoport kialakításakor, nagy figyelmet fordítunk a csoportok arányos létszámára.
A két hatodikos osztályból három csoport alakul:
- több közös gyakorlás, gyakoribb egyéni segítség,
- összetettebb feladatok, differenciáló munka,
- önálló munkavégzés, kiegészítő tananyag feldolgozása, versenyfelkészítés.
Átjárhatóság
Hetedikben október végére (2 hónap) a szaktanárok javaslatára kerülhet a „szomszédos” csoportba
a tanuló.
Új tanuló belépésekor az érkezéstől számított 2 hónapon belül lehetséges a csoportváltás.
Minden más esetben csak a szaktanárok javaslatára, közös döntésük eredménye lehet a
csoportváltás.
Csoportbontás – nem nívócsoport esetén:
-

idegen nyelv/angol 1-3 évfolyam esetén névsorban elfoglalt hely,
szakkörök: jelentkezés a szülő beleegyezésével, önkéntesen, a tanév elején jelzett részvételi
szándék egész évre vonatkozik,
a szakértői vélemény alapján BTMN-es besorolású tanulók ellátása a szakértői véleményben
foglaltak szerinti időben és tartalommal,
fejlesztő foglalkozások: SNI-s tanulók részére szervezett, utazó gyógypedagógus által – egyéni,
csoportos beosztás szerint – tartott foglalkozás,
etika/hit-és erkölcstan a szülő írásbeli választása alapján.

2.12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
Az általános iskolában gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Az általános fizikai
teherbíró képesség mérése során feltérképezhető az egyes képességek területén mutatkozó
hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál
mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget
biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség
fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására.
A választott módszereknek alkalmazkodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz; a korosztály
kíváncsiságára versenyszellemére, öntevékenységére, korszerű technikai ismeretére alapoz, játékos
elemek beépítésével. Az intézmény dolgozóinak példamutatása, a környezet esztétikuma,
tisztasága, az iskola környezetbarát működése a legfőbb nevelőerő.
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Az iskolaorvos és a védőnő a tanulók évenkénti vizsgálata során testmérést is végez. (testmagasság,
testsúly). A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el
testnevelés órákon a tanév rendjében meghatározott időszakban és évfolyamokon, az OH által előírt
módon és eszközökkel. A felmérés értékelése a NETFIT módszer alkalmazásával történik.

2.13. Az iskola egészségnevelési elvei
Iskolánk feladata, hogy személyi és tárgyi környezetével segítse azokat a pozitív beállítódásokat,
magatartási formáknak és szokásoknak a kialakítását, amelyek a gyermekek egészségi állapotát
javítják. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésére tanít, hanem a
harmonikus élet értékként való tiszteletére is. Feladatunk, hogy egészségnevelő munkánk
eredményeként tanulóink legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni,
egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Magatartásuk embertársaik iránt legyen
elfogadó és segítőkész, kerüljék az egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőket. Iskolánk a
környezetével, nevelői beállítottságával segítse a tanulók testi-lelki-szociális fejlődését.

2.13.1. Az egészséges életmódra neveléssel összefüggő feladataink:
-

az egészséges táplálkozás fontosságának, az élelmiszerek tápértékének, az egészséges
táplálékoknak, a helyes táplálkozási szokásoknak a megismertetése,
a mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása,
különböző sportfoglalkozásokon részvétel elősegítése (pl. kosárlabda, jégkorcsolya),
Iskolai keretben úszásoktatás biztosítása – a mindennapos testnevelés keretében,
a tantárgyi tematikához kapcsolódva, illetve osztályfőnöki órákon a személyi higiéniára
nevelés, a helyes napirend, hetirend kialakítására nevelés,
általános fizikai állapotmérés – védőnő, iskolaorvos, testnevelők segítségével,
a helyes, környezettudatos magatartásra nevelés – az iskolai és iskolán kívüli élet területén,
drogprevenció – a szaktárgyi tematikához kapcsolódóan osztályfőnöki órákon és tanórán kívüli
foglalkozásokon – a pedagógusok drogprevenciós ismereteinek bővítése,
“Boldogságóra program” keretében a boldogságra való képesség fejlesztése a pozitív
pszichológia eredményeire építve. A program segítségével diákjaink könnyebben nézhetnek
szembe a kihívásokkal, képesek megbirkózni a problémákkal.

2.13.2. Mentálhigiénés feladatok:
-

-

-

Az egészségfejlesztés terén nevelésünk – az egyéni képességek figyelembe vételével – a
gyermeki személyiség egészére irányul. Az osztályfőnöki nevelőmunka a különböző
életmódminták elemzésével a helytelen életvitel megelőzését szolgálja, nagyon fontos a hibás
viselkedés – düh, harag, agresszió, intolerancia, durvaság – megelőzése.
Az egészségre káros szokások megelőzésére biztosítjuk a prevenciós programok működését
(együttműködve az egészségügyi hálózat szakembereivel: iskolaorvos, védőnő, ÁNTSZ,
rendőrség, igény szerint: pedagógusok, pszichológusok bevonásával).
Ha a pedagógus a gyermek, a tanuló bántalmazását vagy deviáns viselkedésformákat észlel, az
adott osztály vagy tanulócsoport nevelésében, oktatásában közreműködők bevonásával
esetmegbeszélést kezdeményez, majd a pedagógusokkal közösen feltárja azokat a lehetséges
okokat, amelyek a viselkedés sajátos formájához vezethettek. Amennyiben az érintett a tanulók
csoportja vonatkozásában a viselkedési formák ismétlődő jellegűek, az intézmény vezetője
külső szakemberek bevonásával is segíti a helytelen szokások kezelését.
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2.13.3. A testi fejlődéssel kapcsolatos feladatok:
Mozgásos tevékenységek:
-

-

biztosítjuk a mindennapos testmozgás lehetőségét,
az első-negyedik évfolyamon elsősorban játékos és egészségfejlesztő testmozgást szervezünk,
tanulóinknak az iskolai programok keretében biztosítjuk az úszásoktatást, illetve lehetőség
függvényében egyéb sporttevékenységben való részvételt. Pl.: jégkorcsolyázást, kerékpározást,
asztaliteniszezést stb.,
elősegítjük, hogy tanítványaink iskolán kívüli sportegyesületben sportolhassanak,
a mindennapos testnevelés keretében olyan sportjátékokat is szervezünk, melyek a játék
örömén túl a helyes testtartás kialakításában, megőrzésében és a testedzés megszerettetésében
fontosak.

Prevenciós programok:
Az osztályfőnöki nevelőmunka tervében, a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos pedagógiai
tartalmú foglalkozásokon, amelyek a tanulók fejlődését szolgálják, helyet kap a személyi higiénére
nevelés. Ezen belül a bőr-, haj-, köröm-, fog-, fülápolás, az időjárásnak (hőmérsékletnek) megfelelő
ruházkodás, a kulturált étkezés nevelési feladata, az iskola, a tantermek tisztaságának megóvására,
szépítésére, az udvar, folyosók tisztántartására vonatkozó nevelés.
A tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozások biztosítják azokat a
feltételeket és tevékenységi formákat, amelyek lehetővé teszik a gyermekek egészséges életmódra
nevelését: a helyes hetirend és napirend kialakítása, jó pszichés klíma, személyi higiénia
követelményeinek betartása.
Általános fizikai állapotmérést végzünk az iskolaorvos és védőnő, valamint a testnevelést tanítók
által, a védőnő – meghívott szakemberek segítségével is – részt vesz a tanulók koruknak megfelelő
egészségnevelésében. A gyógytestnevelésre utalt gyermekek szakszerű, állapotuknak megfelelő
ellátását megszervezzük.
Az egészséges táplálkozásra nevelés:
Az egészséges életmód igényének kialakításához – a tantárgyak tananyaga szerint – a tanulókat meg
kell ismertetni az élelmiszerek tápértékével, az egészséges táplálkozás fontosságával.
Az iskolai diákétkeztetés az egyik színtere a helyes táplálkozásnak. Kívánatos, hogy a szolgáltató
ennek jegyében biztosítsa a tanulók ellátását.

2.14. Az iskola környezeti nevelési elvei
Természeti környezetünk megóvása elengedhetetlen feltétele az egészséges emberi életnek, éppen
ezért kiemelt feladatunk természeti környezetünk megóvása, az ahhoz szükséges tárgyi tudás
átadása tanítványainknak, az ezzel kapcsolatos érzelmi nevelés és a felelősségteljes gondolkodás,
valamint az aktív, pozitív hozzáállás kialakítása.
Általános célok:
-

-

Rendszerszemléletre nevelés; legyenek képesek a tanulók a tanórán szerzett ismereteket
összekapcsolni az élet valós ügyeivel, lássák a problémát, azok összefüggéseit, maguk keressék
az arra adható választ.
Az alternatív problémamegoldó gondolkodás elsajátítása; képesek legyenek a tanulók a
problémákra válaszolni is, nem csak felfedezni a problémát és látni az összefüggéseket.
A globális összefüggések megértése; ne csak egyenként lássák a gondokat (gazdasági,
társadalmi problémák), hanem az okokat is értsék meg.
A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása.
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-

A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása. - Közösen fedezzük fel, mit
tehetünk egyéni életünkben.
- A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése. Az ember a természet
része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik környezetével, és nem uralkodni
akar felette.
- A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismerése a fenntartható fejlődésben. Az ember
történelme során nemcsak szembefordult környezetével, hanem számos esetben tudott azzal
harmóniában is élni.

2.14.1. Az iskolai környezeti nevelés pedagógiai céljai:
-

a bennünket közvetlenül körülvevő és tágabb környezetünk, a Föld megismerése,
a természet tiszteletére való nevelés,
a természeti értékek megőrzése és visszaállítása,
a fenntarthatóságra való törekvés, annak elősegítése, arra való nevelés,
környezettudatos magatartás, életvitel kialakítása,
tolerancia és az állampolgári felelősség kialakítása tanítványainkban,
az egészség és a környezet összefüggéseinek felismerésére való rávezetés, problémamegoldó és
döntési képességek fejlesztése,
a helyes, környezettudatos magatartásra való nevelés, az egészségfejlesztéssel kapcsolatos
készségek fejlesztése, valamint a helyes családi életre való nevelés, az ehhez szükséges értékek,
viselkedési normák kialakítása alkalmanként jótékony, karitatív keretek között.

2.14.2. Konkrét feladataink:
-

-

teljes környezetünk megismerése, óvása, megőrzése, környezetbarát életmód kialakítása,
lakóhelyünk megismerése, és hagyományaink védelme: értékek, problémák feltárása, célok
megfogalmazása, megoldások keresése,
közvetlen környezetünk: az iskola közvetlen környezete, az udvar, a tantermek megóvása,
szépítése, az iskola eszközeinek megóvása,
energiatakarékosság, fogyasztóvédelem, szelektív hulladékgyűjtés folytatása és tudatosítása, az
újrahasznosítás lehetőségeinek megismerése, kiaknázása,
kritikus, környezettudatos, fenntartható magatartás kialakítása az iskolai és iskolán kívüli
életünk minden területén, a tanítási órától a tanórán kívüli, szabadidős, közösségfejlesztő
tevékenységeinken keresztül az otthoni, mindennapos családi életvitelünkben,
nevelőtestületünk minden tagja, valamint intézményünk összes dolgozója folyamatosan
fejlessze a fenntarthatóságra való törekvésről szerzett ismereteit.

2.14.3. A környezeti nevelés módszerei és színterei:
-

tantárgyi keretben, tanmenetben rögzített környezeti-és egészségvédelmi témák,
osztályfőnöki órák,
tanulmányi kirándulások, séták, sportesemények, kézműves foglalkozások,
ÖKO program éves munkatervében meghatározott feladatok, programok, akciók
múzeumlátogatások, tájházi foglalkozások,
szakkör,
környezetvédelmi jeles napokról való megemlékezés (Víz Világnapja, a Föld Napja, Madarak és
Fák Napja, Állatok Világnapja),
projektmunkák,
témahét, témanap (DÖK nap),
kiállítások, vetélkedők szervezése,
"gyűjtőmunka" (szelektív hulladékgyűjtés, szárazelem gyűjtése, italos kartondoboz-, PETpalackok gyűjtése, papírgyűjtés, kupakgyűjtés),
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-

városi programokon, környezetbarát programokon való minél nagyobb létszámú részvétel,
az iskola udvarának folyamatos szépítése, gondozása,
kapcsolattartás a szülőkkel, civil szervezetekkel, partneri kapcsolatok kiépítése.

2.15. A tanulók jutalmazásának és a fegyelmező intézkedések elvei és formái
2.15.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó
tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
vagy iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon
hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. Az
iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban.
Jutalmazni lehet szaktárgyi eredményességért (adhatja: szaktanár, intézményvezető,
nevelőtestület) és közösségi munkáért (adhatja: osztályfőnök, DÖK - vezető, intézményvezető).
Az egyes tanulók jutalmazásának a fokozatai lehetnek:
- szaktanári dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- intézményvezetői dicséret,
- nevelőtestületi dicséret.
Tanévenként többször is adhatók, de 3 dicséret után a magasabb fokozat következik. Egyéni
elbírálás alapján a fokozatok átléphetők.
Kiemelkedő tanulók elismerése tanév végén:
-

szaktárgyi dicséret,
dicséret példamutató magatartásért,
dicséret kiemelkedő szorgalomért,
dicséret példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért,
nevelőtestületi dicséret adható példamutató magatartás, kiemelkedő szorgalom és alsó
tagozaton legalább 3, felsőben legalább 5 elméleti tantárgyból meglévő dicséret esetén
oklevél és könyvjutalom.

Kiemelkedő tanulók jutalmazása 8. osztály tanév végén:
-

A Csikós Iskola Kiváló Diákja (serleg),
Szaktárgyankénti elismerés (oklevél)
Az évfolyam kiemelkedő: történésze, matematikusa, irodalmára, nyelvésze.

2.15.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei:
Azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül vagy az
iskola közvetlen környékén megszegik, igazolatlanul mulasztanak, vagy bármely más módon
ártanak az iskola jó hírnevének, vagyis az iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsítanak,
fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.
Az iskola területén az iskola épületét, a kerítésen belüli területet, a közvetlen környékének pedig a
bejárat előtti várakozásra szolgáló területet, valamint a járda és utcarészletet kell tekinteni.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a
vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.
Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata az osztályban tanító
szaktanárok véleményének figyelembevételével.
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A büntetést írásba kell foglalni, a szülő tudomására kell hozni, ill. az osztálynaplóba is be kell
vezetni. Ez utóbbi a szaktanári figyelmeztetés kivételével mindenkor az osztályfőnök kötelessége.
A büntetések megítélésének szempontjai:
-

a büntetést indokolt és megalapozott esetben szabad alkalmazni,
kétszer ugyanazért a tettért nem büntetjük a tanulót, de az ismételt tettért a következő fokozat
jár,
- az érintett gyermek szüleit azonnal tájékoztatjuk,
- az elmarasztalás nem lehet öncélú, kirekesztő és megalázó; nevelési célzatú mind az egyén,
mind a közösség felé, okáról és mértékéről az adott csoporton belül konzultálni szükséges,
- iskolánk pedagógiai, nevelési eszközei között első helyen szerepel a pozitív megerősítés, ezért
az elmarasztalási formákat körültekintően alkalmazzuk.
A tanulóval szemben alkalmazható fegyelmező intézkedések:
- felső tagozaton a magatartási naplóba történő 5 bejegyzés (pl. festett köröm, órai telefonhasználat, óra zavarása stb) egy osztályfőnöki figyelmezetést von maga után,
- az ellenőrző (tájékoztató füzet) és az e-napló bejegyzései a szülő tájékoztatásának eszköze, a
szülő törvényi kötelezettsége segítségükkel figyelemmel kísérni gyermeke haladását,
elvesztése, megrongálása esetén a nyomtatványt pótoljuk, de a hanyag kezelés miatt a tanuló
szankcionált (minimum osztályfőnöki figyelmeztetés vagy a következő fokozat),
- Nevelőtestületi intés,
- Intézményvezetői fokozatok: figyelmeztetés, intés, megrovás,
- Osztályfőnöki fokozatok: figyelmeztetés, intés, megrovás,
- Szaktanári /napközis/tanulószobai tanári figyelmeztetés.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a
tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
- agresszió, a másik tanuló testi vagy lelki bántalmazása,
- egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása,
- szándékos károkozás,
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,
- mindazon cselekmények, amelyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek
minősülnek.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban
előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezető
vagy a nevelőtestület dönt.
A fegyelmező intézkedést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban
előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.
A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az intézményvezető határozza
meg (Köznevelési Törvény 58. § fegyelmi, az 59. § a kártérítési felelősségre vonatkozó előírások
alapján).
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IV. MELLÉKLETEK
1. Alsó tagozat tantárgyi minimum követelményei
2022/2023. tanév
1.1. Angol nyelv
Minimum követelmények:
1. évfolyam
Kommunikációs szándékok, téma és szókincs.
A tanuló:
- ismerje és használja az üdvözlési és búcsúzási kifejezéseket.
- tudjon bemutatkozni, tudja megkérdezni mások nevét, legyen képes másokat
bemutatni.
- megértse a tantermi utasításokat.
- tudja az igenlő vagy nemleges válasz kifejezését (Yes. No.).
- tudja azonosítani az osztálytermi tárgyakat, játékokat, állatokat, családtagokat, ételeket,
ünnepekhez tartozó tárgyakat.
- legyen képes számolni 10-ig, tárgyakat és állatokat jellemezni (színek), tulajdont
kifejezni (my), tárgyak tulajdonságait megmondani és érzelmeket kifejezni.
- tudjon cselekvéseket.
- tudjon főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatokat és jókívánságokat kifejezni
(Boldog születésnapot! / Boldog Karácsonyt! / Boldog Húsvétot!).
2. évfolyam
Kommunikációs szándékok, téma és szókincs.
A tanuló:
- ismerje és használja az üdvözlési és búcsúzási kifejezéseket.
- tudjon bemutatkozni, tudja megkérdezni mások nevét, legyen képes másokat
bemutatni. Tudja életkorát, és tudjon másoktól életkort megkérdezni.
- biztosan írja, olvassa és szóban tudja az angol ábécét.
- tudja a betűket, egyenként felismerje és képes legyen a tanult szavakat elbetűzni.
- megértse a tantermi utasításokat.
- biztosan tudjon 10-ig számolni, tudja a színeket.
- ismerje meg a szavak olvasását és írását, tudja őket helyesen lemásolni, majd önállóan.
- írni: színek, számok, osztálytermi tárgyak, mozgások, érzelmek, járművek,
tulajdonságok, ház részei, állatnevek, testrészek.
- legyen képes cselekvéseket felismerni, képességeket kifejezni.
- tudja kifejezni milyen idő van.
- tudjon kijelentés, kérdés, rövid választ adni (minta alapján utánozni).
- tudjon főbb ünnepekhez kapcsolódó szavakat, szófordulatokat és jókívánságokat
kifejezni.
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3. évfolyam
Kommunikációs szándékok, téma és szókincs.
A tanuló:
- ismerje és biztonsággal használja az üdvözlés és búcsúzás kifejezéseit, tudjon
bemutatkozni.
- legyen képes kérdésekre rövid válasszal reagálni, érdeklődni hogylét felől és arra
reagálni.
- magabiztosan tudja a számokat 0-20-ig (egyenként is, összekeverve is)
- értse meg a felszólításokat, tantermi utasításokat.
- tudjon alkotni önálló mondatokat képekről.
- tudja azonosítani (olvasni és írni): számok, színek, iskolai tárgyakat, hónapok,
kirándulási tárgyak és természet, szabadidős tevékenységek (sport, hangszerek),
ruhadarabok, időjárás, ház részei, bútorok, állatok, élelmiszerek, országok.
- legyen képes kifejezni képességet (tud/nem tud csinálni valamit), birtoklást (van
neki/nincs neki valami), tetszés (szeret/nem szeret valamit).
- tudjon kifejezni térbeli viszonyokat, mennyiségi viszonyokat (egyes és többes számú
- főnevek).
- megértsen, azonosítson, jellemezzen különböző cselekvéseket.
- tudjon főbb ünnepekhez kapcsolódó szavakat, szófordulatokat és jókívánságokat
- kifejezni.
- ismerje meg az angol nyelvű országokat a világ körül és nyerjen betekintést az
angolszász kultúrába: iskolai szokások, kedvelt helyek.
4. évfolyam
Kommunikációs szándékok, téma és szókincs
A tanuló
- tudjon azonosítani (írni és olvasni) tárgyakat, embereket (élelmiszerek, szabadtéri
játékok, szobák és bútorok, ruhadarabok, testrészek, családtagok).
- tudja jellemezni lakóhelyét, szobáját, emberek külső tulajdonságait, emberek ruházatát
és életkorát, a szeret/nem szeret kifejezéseit, a helymeghatározás kifejezéseit.
- legyen képes kínálást elfogadni vagy visszautasítani, birtoklást, birtokviszonyt
kifejezni (állítás, kérdés, tagadás, rövid válasz), főnevek többes számát megalkotni
(szabályos, rendhagyó).
- értse meg a felszólításokat (tornagyakorlatok).
- legyen jártas az udvarias kérés boltban és arra reagálás kifejezésében.
- ismerje meg a vásárlás, árak kifejezéseit, az angolszász ünnepeket (Karácsony, Húsvét,
Hálaadás, Halloween).
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1.2. Matematika
Minimum követelmények
1. évfolyam
Válogatás, halmazok alkotása,
vizsgálata
Szöveges feladatok megoldása

Szám és valóság kapcsolata

Számlálás, becslés
Számok rendezés

Számok tulajdonságai
Számok helyi értékes alakja
Mérőeszköz használata, mérési
módszerek
Alapműveletek értelmezése

Tájékozódás térben és síkon
Összefüggések, kapcsolatok,
szabályszerűségek felismerése

- megfogalmaz adott halmazra
vonatkozó állításokat
- tevékenység, ábrarajzolás segítségével
megold egyszerű szöveges
feladatokat
- helyesen alkalmazza a feladatokban a
több, kevesebb, ugyanannyi
fogalmakat 20-as számkörben
- megszámlál és leszámlál, oda-vissza
számlál a 20-as számkörben
- nagyság szerint sorba rendez
számokat,
- megtalálja a számok helyét
számegyenesen,
- megnevezi a 20-as számkör számainak
egyes szomszédjait
- helyesen írja az arab számjeleket
- helyesen írja és olvassa a számokat a
tízes számrendszerben 20-ig
- ismeri az időmérés szabványegységeit:
az órát, a napot, a hetet, a hónapot, az
évet
- helyesen értelmezi a 20-as számkörben
az összeadást, a kivonást
- helyesen használja a műveletek jeleit
- helyesen használja az irányokat
- elsorolja az évszakokat, napokat
egymás után

A továbbhaladás feltételei az 1. évfolyam végén
A továbbhaladás
feltételei az 1.
évfolyam
végén

A tanuló képes 20-as számkörben
- halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint,
- halmazt alkotni,
- állítások igazságtartalmának eldöntése,
- állítások megfogalmazására,
- összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés megállapítására,
- közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére,
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-

több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használatára,
néhány elem sorba rendezésére próbálgatással,
számokat ír, olvas,
megtalálja a számok helyét a számegyenesen,
meghatározni az egyes, tízes számszomszédokat,
természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására,
matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata,
képes összeadni, kivonni,
képes szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz
segítségével, leírása számokkal, segítséggel,
megkülönbözteti a páros és páratlan számokat,
növekvő és csökkenő számsorozatok folytatása,
számpárok közötti kapcsolatok felismerése,
ismeri az egyenes, görbe vonalakat,
képes a test és a síkidom megkülönböztetésére,
képes tájékozódni, ismeri az irányokat,
ismeri a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő fogalmak
jelentését,
a szabvány mértékegységeket ismer: m, l, kg, óra, nap, hét,
hónap, év,
mennyiségek közötti összefüggések felismerése,
mérőeszközök használatára,
közös tevékenységekben, csoportokban dolgozni, gondolkodni,
társait segíteni, együttműködni,
adatokról megállapításokat megfogalmazni.

2. évfolyam
A tanuló 100-as számkörben
- képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni,
- képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni,
- halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös
tulajdonságokat felismeri, megnevezi,
- több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát helyesen használja,
- néhány elemet sorba rendez,
- helyi érték fogalmát,
- számokat ír, olvas,
- tud római számokat írni, olvasni (I, V, X,L,C),
- megtalálja számok helyét a számegyenesen,
- meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat,
- képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására,
- tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani,
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A továbbhaladás
feltételei a
2.
évfolyam
végén

-

a matematikai jeleket +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja,
képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben,
ismeri a szorzótáblát és bennfoglaló táblát,
ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,
képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével,
leírására művelettel,
megkülönbözteti a páros és páratlan számokat,
figyelme tudatosan irányítható,
ismerete az egyenes és görbe vonalakat,
képes a test és a síkidom megkülönböztetésére,
tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint,
képes tájékozódni, ismeri az irányokat,
képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére,
ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra,
nap, hét, hónap, év,
képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között,
felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket,
mérés során helyesen használja a mérőeszközöket,
felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot
folytatni,
felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat,
képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni,
tud adatokról megállapításokat megfogalmazni.

3. évfolyam
- Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
- Biztos számfogalom 1000-es számkörben.
- Számok írása, olvasása 1000-ig.
- Számok nagyságrendjének és helyiértékének biztos ismerete.
- Számok képzése, helyiérték szerinti bontása.
- Alapműveletek eljárásának alkalmazása szóban és írásban.
- Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá vagy hamissá.
- Helyes műveleti sorrend több művelet esetén.
- Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése.
- Táblázat kiegészítése, kitöltése adott szabály alapján.
Tekintettel a diagnózissal rendelkező gyerekekre. (SNI; BTMN)
- Sorozat folytatása adott vagy felismert szabály alapján.
- A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és a mérőszám
kapcsolatának megállapítása. (hosszúság, idő, tömeg).
- Egyszerű geometriai alakzatok felismerése, néhány tulajdonságuk megnevezése.
(kocka, téglatest, négyzet, téglalap, háromszög).
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3. évfolyam
Matematika
A továbbhaladás
feltételei a
3. évfolyam
végén

- tudjon elhelyezni elemeket egyszerű tulajdonságú halmazokba;
- ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;
- állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, kis segítséggel tudja folytatni az
elkezdett sorozatot,
- tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;
- tudjon egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát megkeresni véges
alaphalmazon;
- értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, segítséggel tudja az adatokat
lejegyezni, megoldási tervet készíteni.
- Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön
belül.
- Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.
- Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.
- Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra
kerekített értékét.
- Tudja értelmezni, eszközzel elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást,
szorzást és osztást.
- Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.
- Legyen jártas az írásbeli műveletek elvégzésében 1000-es számkörben
(összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval)..
- Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.
- Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus
alkalmazásával.
- Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány
tulajdonságukat.
- Tudjon előállítani síkidomokat tevékenységgel.
- Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati
mérések során.
- Tudjon megoldani egyszerű szám és szöveges feladatokat a tanult
mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét,
nap, óra, perc, másodperc).
- Kísérletek, játékok alapján a lehetséges esetek keresésére.
- Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos események eldöntésére egyszerűbb
esetekben.
- Események bekövetkezésének megfigyelésére, lejegyzésére kis segítséggel.
- Igaz, hamis állítások felismerésére, szétválogatására.

81

Pedagógiai Program

Szegedi Gregor József Általános Iskola

4. évfolyam
- Biztos számfogalom tízezres számkörben.
- Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.
- Számok képzése, bontása.
- A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.
- Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.
- A szabály megfogalmazása egyszerű formában.
- Írásbeli műveletek értelmezése és megoldása tízezres számkörben.
- A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.
- Egyszerű és összetett szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a
szöveges feladat megoldása. - Megoldási algoritmusok alkalmazása.
- Adott halmaz elemeinek szétválogatása megadott szempont szerint.
- Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.
- Mérés szabvány egységekkel (hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom).
- Át-és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolva.
- Tekintettel a diagnózissal rendelkező gyerekekre (SNI; BTMN).
- Számítások a kerület és terület megállapítására.
- Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság
alapján (párhuzamos, merőleges, derékszög).
- Alapvető pénzügyi fogalmak ismerete: bevétel, kiadás, törlesztés.

1.3. Magyar nyelv és irodalom
Minimum követelmények
1. évfolyam
A tanuló:
- képes legyen megérteni és használni a tér- és időbeli relációs szókincset,
- képes legyen egyszerűszóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására,
kérdésekre való válaszadásra,
- az udvarias érintkezés tanult formáit alkalmazza valóságos szituációkban (köszönés,
bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás),
- magabiztosan tájékozódjon a vonalrendszerben,
- képes legyen a betű- és hangazonosításra,
- a szavakat tudja szóban hangokra, szótagokra bontani,
- legyen képes a magyar ábécé kis és nagy nyomtatott betűinek felismerésére,
- legyen képes hangosan szavak és rövid mondatok elolvasására szótagolva,
- legyen képes szavak megértésének igazolása rajzzal,
- legyen képes meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására kérdések,
segítségével
- egyen képes a tanult memoriterek elmondására: 2-3 mondóka, soroló, találós kérdés, 2
szabadon választott vers,
- ismerje és tudja leírni a kis írott ábécé betűit,
- legyen képes szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélküla tanuló fejlettségi szintjének megfelelően,
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- legyen képes másolásra kötött betűkkel írott mintáról, saját nevének önálló, helyes
leírására,
- legyen képes kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok
nyomtatottról való másolására – a tanuló fejlettségi szintjének megfelelően,
- legyen képes a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében,
- legyen képes munkáit tanítói segítséggel javítani
- legyen kialakult testséma tudatossága.
2. évfolyam
A tanuló:
- képes legyen ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; (másold le,
húzd alá, egészítsd ki),
- kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására,
- a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre,
- a tanult memoriterek szöveghű elmondására,
- szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: legalább a szavak
egyben tartásával,
- olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre,
- 8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének
igazolására kérdések megválaszolásával,
- az ábécérend ismeretére,
- hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben,
- a hosszú hangok jelölésére az írásban,
- felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézi és
alkalmazza a helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében. Az egyszerű
szavakat helyesen választja el (szótő és toldalék),
- írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz,
- rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére,
- a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben,
- a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására.
- a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint,
- Memoriterek: Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok,
- Petőfi Sándor: Anyám tyúkja; József Attila: Altató; 1 szabadon választott vers.
3. évfolyam
- egy oldal terjedelmű szépirodalmi (pl. mese, monda, elbeszélés), fél oldal terjedelmű
ismeretterjesztő szöveg néma olvasása
- a megértés bizonyítása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával
- megnevezi a szereplőket, azonosítja a történet idejét, és helyszínét, cselekményelemek
sorrendjét helyesen állapítja meg
- egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő
mondattal (segítő kérdés megengedett)
- ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasása
- hat-nyolc értelmes, összefüggő mondat írása megadott vagy választott témáról
- a tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése
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az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben
egyszerű szavak elválasztása önállóan
igék, főnevek, melléknevek felismerése és szófajának megnevezése
a j hang helyes jelölése a tanult szófajokban
a korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes
rögzítése
- a szöveg mondatokra tagolása, a mondatkezdés- és zárás helyes jelölése
- írásmunkák elvégzése olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges
tempóban – a tanuló fejlettségi szintjének megfelelően
- az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel
-

Ajánlott kötelező olvasmányok: Boldizsár Ildikó: Királylány születik, Boldizsár Ildikó:
Királyfi születik
4. évfolyam
- Érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő beszéd a
mindennapi kommunikációban.
- Előzetes felkészülés után kb. fél oldal terjedelmű szöveg pontos, folyamatos, a tartalmat
kifejező felolvasása megfelelő tempóban és hanglejtéssel.
- A felolvasott mű által keltett élmények megfogalmazása tanítói segítséggel.
- Az olvasott szöveg tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal.
- Egy oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg néma elolvasása után a
szövegértés bizonyítására egyszerű feladatok megoldása.
- Legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének, és azok
témájának egymáshoz rendelése.
- Egy kortárs magyar költő szabadon választott versének elszavalása.
- Az ábécérend ismerete, szavak betűrendbe sorolása.
- A magán-és mássalhangzók helyes időtartamának jelölése ismert szavakban.
- A j hang betűjelének helyes megválasztása ismert szavakban.
- A mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése.
- A múlt idő jelének helyes használata.
- Az igekötő és az ige leírása, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt vagy
után áll.
- Igeragozás, igemódok felismerése.
- A melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódja.
- Szavak elválasztása (kivéve a tulajdonnevek nehezebb eseteit).
- Szavak csoportosítása a tanult szófajok szerint.
- A mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, a mondatvégi írásjel helyes
alkalmazása.
Ajánlott kötelező olvasmány: Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
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1.4. Környezetismeret
1-2. évfolyamon a környezetismeret tanítása tantárgyi integrációban valósul meg,
nem önálló tantárgy
3-4. évfolyam minimum követelmények
3. évfolyam
Környezetismeret
A továbbhaladás feltétele
A tanuló:
- ismeri az emberi élet szakaszait.
- ismeri az egészséges életmód alapvető elemeit, a betegségek tüneteit.
- ismeri adott állatok és növények jellemzőit, tudja csoportosítani azokat a tanult
csoportok szerint.
- tud adott élő és élettelen környezetből a tanult jelenségekhez kapcsolódó ok-okozati
összefüggéseket megfogalmazni.
- ismeri a fő- és mellékvilágtájak rendszerét.
- tud néhány természeti jelenséget megnevezni és ok-okozati összefüggéseket felismerni.
- ismeri a településformákat (város, falu, tanya), felszíni formákat (hegy-hegység, dombdombság, alföld, tó, folyó).
- tudja Magyarország térképén lakóhelyét elhelyezni.
- felismeri az anyagok halmazállapotait, meg tudja nevezni azok néhány jellemzőit.
- tudja elmondani a víz körforgását.
- ismeri az évszakokhoz kapcsolódó csapadékfajtákat, kapcsolódó baleseti veszélyeket.
- tudja az emberi külső és belső tulajdonságokat csoportosítani adott szempont szerint.
- ismeri a helyes testápolási szokásokat és azok egészségmegőrző szerepét.
- ismeri a mentők és az orvosok munkáját, kisebb balesetek megelőzését.
A továbbhaladás
feltételei a
3.
évfolyam
végén

- azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja
azok alapvető jellemzőit;
- felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott
részeit, algoritmus alapján a részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi
a növényi részek szerepe a növény életében;
- megnevezi az időjárás fő elemeit;
- felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit,
algoritmus alapján a részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a
megismert rész szerepe az állat életében;
- felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető
tulajdonságokat.
- a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja;
- a tanító által felvetett problémával kapcsolatban hipotézist fogalmaz
meg, a vizsgálatok eredményét összeveti hipotézisével;
- az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja;
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- figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például
olvadás, forrás, fagyás, párolgás, lecsapódás, égés, ütközés);
- megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat:
hely- és helyzetváltoztató mozgás;
- egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat:
fagyás, olvadás, forrás, párolgás, lecsapódás;
- tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez.
Csoportosítja a megvizsgált éghető és éghetetlen anyagokat;
- megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében
- felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai
közötti összefüggéseket;
- megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a
hónapokat, az évszakokat, ismeri ezek időtartamát, relációit;
- figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például
víz körforgása, emberi élet szakaszai, növények csírázása, növekedése);
- az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti,
és az adatokból következtetéseket von le;
- megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a
folyamat ciklikus jellegét;
- megnevezi az ember életszakaszait;
- megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit,
ezekre vonatkozóan egyszerű kísérleteket végez;
- analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt.
- a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít
és leolvas;
- az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;
- tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített
térképvázlattal és térképpel. Az iskola környezetéről egyszerű
térképvázlatot készít;
- felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri
jellemzőiket. Ezeket terepasztalon vagy saját készítésű modellen
előállítja;
- felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit;
- domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését
- felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények
közötti különbségeket (pl. természetes – mesterséges életközösség, erdő
– mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert – zöldséges, gyümölcsöskert
esetében);
- megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket,
használja az életközösségekhez kapcsolódó kifejezéseket;
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- algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját
lakókörnyezetében fellelhető növények és állatok jellemzőit. A
megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi azokat;
- konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és
testfelépítés kapcsolatát;
- megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret),
modellezéssel, egyszerű kísérletek végzésével (például láb- és
csőrtípusok) egészíti ki;
- felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek;
- felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti
jellegzetes kapcsolatokat;
- példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre
gyakorolt hatását. Felismeri a természetvédelem jelentőségét;
- felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek
működését, szerepét;
- megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési
folyamatokban;
- belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek
eszközeit, módjait;
- ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a
betegségek megelőzésének alapvető módjait.
4. évfolyam:
A tanuló:
- ismeri a domborzat jelölését a térképen (hegység, dombság, alföld, tó, folyó, tenger),
- megtalálja Magyarország helyét a földgömbön, Magyarország nagy tájait térképen,
ismeri főbb nevezetességeit,
- tudja a térképen alkalmazni a fő világtájak megjelölését,
- rendezni tudja a különböző közlekedési formákat,
- tud megadni környezettudatos magatartásformát,
- ismer segítségnyújtást igénylő helyzeteket, ehhez kapcsolódó, életkorának megfelelő
viselkedési formákat,
- ismeri a legfontosabb segélyhívó telefonszámokat (104,105, 107, 112),
- tud megnevezni, bemutatni közösség alakítását szolgáló hagyományt,
- képes adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek
egyszerű kísérleti tanulmányozására tanítói segítséggel,
- felismeri a tanult állat, illetve az ember életmódja testfelépítése és mozgása közti
összefüggést,
- ismeri a növény részeit, a mag jelentőségét,
- képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségeknek bemutatására
néhány mondatban – tanítói irányítással,
- különbséget tud tenni a tanult állatcsoportot jelölő fogalmak között (vadon élő állatok),
tudja csoportosítani a tanult állatokat ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök szerint,
- ismeri a szaporodás formáit: pete, tojás, eleven szülő.
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1.5. Ének-zene
1. évfolyam
- népdalok, népi mondókák, népi játékok éneklése csoportban emlékezetből,
- egyénileg négy gyermekdal énkelése emlékezetből,
- gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete, eljátszása csoportban,
- egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó ének, járás és mozdulatok,
- dallammotívumok éneklése kézjelről csoportban,
- egyszerű ritmusmotívum visszatapsolása csoportban,
- vokális és hangszeres hangszínek felismerése,
- egyszerű ritmushangszerek használata
- tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat és dallamfordulatokat a tanult
hangokkal
2. évfolyam
- népdalok, népi mondókák, népi játékok éneklése csoportban emlékezetből,
- egyénileg hat gyermekdal énkelése emlékezetből,
- gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete, eljátszása csoportban,
- egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó ének, járás és mozdulatok,
- dallammotívumok éneklése kézjelről csoportban,
- egyszerű ritmusmotívum visszatapsolása csoportban,
- vokális és hangszeres hangszínek felismerése,
- egyszerű ritmushangszerek használata
- tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat és dallamfordulatokat a tanult
hangokkal
3. évfolyam:
- az énekes anyagból 15 dal éneklése emlékezetből csoportban és egyénileg,
- a dalok szövegtartalmat és érzelmeket kifejező éneklése emlékezetből, csoportban
(esetenként a tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával),
- tanult ritmusértékek-és ritmusképletek felismerése, megnevezése, hangoztatása és
elrendezése ütemmutató szerint,
- megismert dallamrelációk felismerése, éneklése kottaképről tanári segítséggel,
- a megismert hangszerek és kórustípusok megnevezése hangzásuk felismerése alapján.
4. évfolyam:
- az énekes anyagból 15 dal éneklése emlékezetből csoportban és egyénileg,
- a dalok szövegtartalmat és érzelmeket kifejező éneklése emlékezetből, csoportban
(esetenként a tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával),
- a Himnusz éneklése pontos szöveggel,
- tanult ritmusértékek-és ritmusképletek felismerése, megnevezése, hangoztatása és
elrendezése ütemmutató szerint,
- dalrészletek olvasása és kottázása tanári irányítással,
- tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban.
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1.6. Technika, életvitel és gyakorlat/Technika és tervezés
Technika és tervezés
1. évfolyam
- A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása.
- A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának felismerése,
megértése.
- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján.
- Életkori szintnek megfelelő problémamegoldás.
- Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
- Képlékeny anyagok, papír, faanyagok magabiztos alakítása.
- Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak
tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési
eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati
alkalmazása.
- Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.
-

Technika és tervezés
2. évfolyam
-

-

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok,
fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak
tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési
eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati
alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.
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Technika és tervezés
3. évfolyam
- Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák –
elsajátítása és begyakorlása.
- Használati utasítások értő olvasása, betartása.
- Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás
érvényesülése tárgyalkotáskor).
- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
- Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
- Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
- A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
- Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
- Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
4. évfolyam
Technika, életvitel és gyakorlat
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK
Az ember és környezete, tervezés, építés, épített
környezet Óraszám: 13 óra
A városi és falusi élet összehasonlítása és
vélemény megfogalmazása
A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak
megbeszélése
Egyszerű makettek készítése
A feladat elképzelése, megoldási tervek
készítése. A forma, a funkció és a méret közötti
összefüggések megállapítása és fölhasználása a
tervezés során. A műveleti sor önálló
megalkotása és végrehajtása. A kész munka
összehasonlítása a tervekkel, pl. szobamodell
készítése, híd, felüljáró, torony modellezése.
Anyagok megmunkálása, fölhasználása
Óraszám: 12 óra
Technológiai lépések helyes alkalmazása, önálló
tervezés és kivitelezés pl. papírdoboz, ékszerek
tervezése és készítése különböző anyagok
felhasználásával
Az alapanyagok célszerű kiválasztása és a
legkevesebb hulladékra törekvés a
munkafolyamatokban
Papírgyártás technológiai lépéseinek
megismertetése.

TARTALMAK
Épített környezet, korszerű építmények:
épületek, utak, alagutak, hidak, felüljárók,
toronyházak, tornyok. A nagyvárosi élet.
Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai
követelményei. A szerkezet és a forma
kapcsolata. Az elrendezés szabályai
Működőképesség és esztétikum. A szín, a
forma és a harmónia hatása a közérzetre
A cél megfogalmazása. a rendeltetés, a
célszerűség, a szerkezet, a tulajdonságok és a
forma összhangja.

Az anyagok vizsgálata. A szerkezeti anyagok és
szerepük. Az üveg. A műanyagok Az anyagok
átalakítása (feldolgozása)
Az alapanyag, a résztermék, a félkész termék, a
termék, a hulladék és a melléktermék fogalma
Hagyományos technológiák a ház körül és a
kézművességben.
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Mérés, műszaki ábrázolás
Óraszám: 4 óra
A mérés és a rajzeszközök használatának
gyakorlása. A tárgy jellemzése alaprajz és
nézetrajz alapján.

Alaprajz és nézet. Nézeti ábrázolás, nézetrajz
Vonalzóhasználat.

Közlekedési ismeretek
Óraszám: 4 óra
Közlekedés tömegközlekedési
eszközökkel. A kerékpáros közlekedés
gyakorlása, táblák, lámpák, útburkolati jelek
megismerése.
Háztartástan, életvitel
Óraszám: 4 óra
Egyszerű háztartási munkák elvégzése
Az életkornak megfelelő önkiszolgáló
tevékenység. Menüsor összeállítása, ételkészítés
A legszükségesebb szolgáltatások használata pl.
telefonos tudakozó, mentők, tűzoltók, rendőrség
hívása. Látogatás a postán, levélfeladás.

A modern közlekedés eszközei. Szárazföldi, vízi
és légi közlekedés
Helyi és távolsági közlekedés.

Az időjárásnak megfelelő öltözködés
Egészséges táplálkozás alapjai
A lakásból elérhető legfontosabb szolgáltatások.

Fogalmak
Ember és környezete, tervezés, építés
Épített környezet, nagyvárosi élet, cél, célszerűség, esztétikum, feladat, makett, műveleti sor,
rendeltetés, stabilitás, termék, terv

Anyagok megmunkálása, fölhasználása
Cserélhetőség, hulladék, melléktermék, műanyag, résztermék, szerkezeti anyagok, technológia,
termék Közlekedési ismeretek
Helyi közlekedés, irányítási rendszer, légi közlekedés, szárazföldi közlekedés, távolsági
közlekedés, vízi közlekedés
Háztartástan, életvitel
Egészségügyi szolgáltatás, háztartási munka

A továbbhaladás feltételei
A nagyvárosi környezet építményeinek megismerése.
Az anyagfeldolgozás általános jellemzőinek bemutatása. A hulladék és a melléktermék fogalmak
pontos használata.
Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása. Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a
tárgyalakításban. A tervek, és elképzelések rajzi megjelenítése. Egyszerű makett készítése és
elemzése a terv alapján. A közúti kerékpáros közlekedés szabályainak betartása.
Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások.
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1.7. Vizuális kultúra
Minimum követelmények
1. évfolyam
A tanuló:
- ismeri az évfolyamban használt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen
használni,
- ismeri a természet és az ember alkotta jeleket,
- megérti tanítói irányítással közvetlen környezete információs jeleit és a tankönyvek
ábráit,
- tud viszonyítani (kisebb-nagyobb),
- tudja, mi a pont, egyenes, görbe,
- tud vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni. Törekszik, arra, hogy tárgyakat,
élőlényeket egy-két felismerhető jeggyel ábrázoljon,
- tud egyszerű tárgyakat létrehozni, saját elképzelése vagy minta közvetítése alapján –
segítséggel,
- a közös beszélgetésekbe bekapcsolódik, tetszésítéletét szóban is meg tudja fogalmazni,
- meg tudja jeleníteni szóban, vizuálisan, szerepjátékkal az egyes médiumokhoz
kapcsolódó élményeit
- ismerje a magyar zászló színeit.
2. évfolyam
A tanuló:
- az évfolyamban használt eszközöket, anyagokat biztonságosan használja. Biztonsággal
használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikákat,
- élményeit, érzéseit szabadon jeleníti meg síkon és térben, bátran használja kedvenc
színeit, rajz formáit,
- felismeri a főszíneket, a fehéret és a feketét,
- rajzaiban képes az alapvető térviszonyok (lent, fent, mellette) jelölésére, próbálkozik a
mozdulat felismerhető kifejezésével, képes a vizuális jelenségek megfigyelésére és a
főbb jellemzők megnevezésére,
- képes meseillusztrációk, médiafigurák tanulmányozására, ábrázolására alapvető
jegyekkel,
- a látványok, műalkotások, iskolai munkák megbeszélésébe bekapcsolódik,
tetszésítéletét szóban is meg tudja fogalmazni,
- megérti közvetlen környezete információs jeleit és tankönyveinek ábráit,
- magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztrációt készít,
- képes az alapvető térviszonyok jelölésére tanítói irányítással,
- képes a különböző médiumok összehasonlítására és értékelésére, érzelmi tartalmának
megjelenítésére.
3. évfolyam
A tanuló:
- használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikákat,
- ismeri a fő-és mellékszíneket,
- képes, élményeit, elképzeléseit megfogalmazni, vizuálisan megjeleníteni,
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- részt vesz a műalkotásokkal való foglalkozásban, és műélményét meg tudja fogalmazni,
- megérti környezetének, tankönyveinek fontos vizuális jeleit, közlő ábráit, maga is
próbál magyarázó rajzot készíteni,
- képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket megragadni, ábrázolni, változást,
folyamatot rögzíteni tanítói irányítással,
- képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni minta követésével is,
- felismeri a tárgyak rendeltetésének és formájának legjellemzőbb összefüggését,
- tud megadott vizuális jellemzők alapján tárgyakat csoportosítani,
- tudja a médiában látott, hallott eseményt megjeleníteni rajzban/önállóan készített
bábbal/szerepjátékkal,
- tudja feldolgozni rajzzal, montázzsal különböző mesék, gyermekirodalmi alkotások
animációs, filmes adaptációit.
4. évfolyam
A tanuló:
- életkorának megfelelő jártassággal alkalmazza a tanult technikákat, és kompozíciós
eljárásokat, ábrázolási módokat,
- rendelkezik alapvető színismeretekkel (fő és mellékszínek, árnyalatok) , színhasználati,
színkeverési jártassággal,
- képes személyes élményeit életkorának megfelelő szinten megjeleníteni képen és
plasztikában,
- törekszik rá, hogy az adott témákhoz megtalálja a jellemző mozdulatokat,
mozgáshelyzeteket, és tanári irányítással megfelelően ábrázolja a térviszonyokat,
nézeteket,
- tanítói irányítással aktívan vesz részt a műalkotásokkal való foglalkozásokban, és meg
tudja fogalmazni műélményét,
- képes képsorozattal egyszerű cselekmény megjelenítésére,
- képes a tartalom és a forma összefüggéseinek megfigyelésére. Tanítói irányítással
felismeri az elemzett mindennapi tárgyak, eszközök, formája (anyaga, mérete) és
funkciója (jelentése) közötti kapcsolatot. A tárgyalkotás, konstruálás lépéseit,
folyamatát megérti,
- felismeri a médiatartalmak fajtáit (szórakoztató, ismeretközlő, tájékoztató),
- érti a vizuális kommunikáció jelentőségét a tanulásban, tájékoztatásban. Tud egyszerű
vizuális közléseket alkotni.
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1.8. Testnevelés és sport/Testnevelés
Minimum követelmény

Testnevelés
1. évfolyam
- Gimnasztikai elemek elnevezésének, végrehajtásának megismerése.
- Alakzatok megismerése (oszlop-, sor-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat).
- Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban.
- Kúszások, mászások: Kúszások, mászások, utánzó mozgások.
- Járások mély és magas súlyponti helyzetekben, valamint egyéb utánzó formákban.
- Futóiskolai gyakorlatok. Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből.
- Folyamatos futások 2-3 percig.
- Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú
felületekre fel és le.
- Elugrások egy és két lábról.
- Labda feldobása és elkapása helyben és járás közbe. Labda dobása, gurítása helyben és
mozgás közben. Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok
alaptechnikáinak elsajátítása. A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési,
gurítási, dobási, rúgási és elkapási feladatok.
- Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
- Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása (gurulóátfordulás előre, hátra, tarkóállás).
- Akadálypályák leküzdése.
- A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak megtanulása.
- Egyszerű fogó-, és futó- és népi játékok megismerése.
- Húzások, tolások, esések, tompítások.
- Szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak betartása. Szabadtéri népi játékok
elsajátítása.
- Megismerni a helyes testtartást és helyes légzéstechnikát.

Testnevelés
2. évfolyam
- Higiéniai ismeretek feltárása, növelése.
- Alakzatok gyors felvétele és változtatása.
- Az öltöző és gyakorlóhely rendjének kialakítása.
- Játékos és határozott formájú szabad - társas- és kézi-szergyakorlatok végrehajtása
- Gyors indulás különféle testhelyzetekből.
- Az ütközések, baleset elkerülése a fogójátékokban és futás feladatokban, térnyerés a
fogóval szemben.
- Tartós futás 4 - 8 percig, pihenő nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával.
- Futómozgást kialakító feladatok, játékok végzése.
- Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban.
- Távolba és célba dobás egy és két kézzel.
- Egyszerű támasz, függő- és egyensúly gyakorlatok végrehajtása.
- Labdás feladatok.
- Egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék.
- Kosárlabda: labda kezelése, fogása; labdavezetés; labdaátadás-elkapás; kosárra dobás.
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Testnevelés
3. évfolyam
Testnevelés
- A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások
késlekedés nélküli végrehajtása.
- Alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása
- Rajtolás jelre, gyorsfutás 20 - 30 méteren, versenyszerűen, tartós futás 8 - 10 percen
keresztül
- Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva.
- A hajlító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva. Dobóterpeszből (a hajlító
karral ellentétes láb van elől) célba dobás a dobásbiztonságot növelve.
- Futó-, ugró és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között.
- A torna jellegű gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással történő
végrehajtása.
- Együttműködés a társakkal a labdás játékokban.
- Sportszerű test - test elleni küzdelem.
- Egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék.

Testnevelés és sport
4. évfolyam
- Az óra szervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az
életkornak megfelelő alakisággal történő végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt
szokásrend betartása.
- A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos
végzése, ritmus és mozgás összhangjának megteremtése, mászás rúdon, vagy kötélen.
- Vágtafutás, illetve tartós futás 10 - 12 percig.
- A feladatnak legjobban megfelelő dobásmód megválasztása, a hajító mozdulat
elfogadható végrehajtása. Célba dobás elvárható biztonsággal.
- Jó futó-, dobó- és ugrókészség kialakítása.
- Testtömeg megtartása támaszban és függésben.
- Egyensúlyozás, térben való tájékozódás. A tornagyakorlatok koordinált végrehajtása.
- Játék sikerélményt biztosító szinten.
- A labdák kézzel, illetve lábbal történő vezetése, birtokba vétele. Gól vagy pontszerzés
érdekében. Igazodás labdához és társakhoz, megoldási lehetőség felismerése.
- Együttműködés társakkal, játék és magatartási szabályok betartása. A siker és a kudarc
elviselése a különböző feladatokban és a játékokban.
- Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő, szabadban végezhető játék ismerete és
játszása.
- Úszás: lebegés és a siklás, a helyes légzéstechnika előkészítése, minimum 1 úszásnem
kar – és lábmunkája, buborékos levegővétel.
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1.9. Etika/ Hit- és erkölcstan
Etika
1. évfolyam
1. TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:

- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők;
- csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az
alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi állapotait;
- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja
saját viselkedésének jellemző elemeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Önismeret
Külső és belső tulajdonságok azonosítása, azok megítélésformáló ereje
Saját környezet bemutatása
Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli megfogalmazása
A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása
A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása
Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal egyensúlyának megtalálása

2. TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket,
- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást,
- megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészületeinek
aktív résztvevőjévé válni.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egészséges életmód
Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó stratégiák ismerete
Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása (a jó és rossz stressz megkülönböztetése)
A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása
Szokások a családban, és azok szerepének felismerése
A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő esetleges negatív érzelmek felismerése
Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére
A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása
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3. TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának
megfelelő feladatot vállal a közös munkában;
- megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális
környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;
- felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az
együttműködésben;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak ismerete
A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formák megkülönböztetése
A barátság kezdeményezése és ápolása
Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása

4. TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
-

ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket,
valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
- felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel
reagál ezekre;
- ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, a lakóhelyhez kötődés megfogalmazása
Közös ünnepek
Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése
A társas szabályok szerepének meghatározása az együttélésben
Az osztály életének közös megszervezése, megbeszélési technikák gyakorlása, kompromisszumos
megoldások felismerése

5. TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének fejlesztésére.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A saját környezetben található természeti értékek gyűjtése
A természetvédelem fontosságának a felismerése
A fenntarthatóság helye a mindennapi cselekvésben
Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás elkerülésére

6. TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan hagyományozott
történetekben megjelenő együttélési szabályokat;
- megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és kulturális szokást.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése (megfigyelés, magyarázat, kérdések a
tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források)
A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési módjainak felismerése a mindennapokban
Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról

Etika
2. évfolyam
1. TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
-

meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők;
csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az
alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi állapotait;
felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját
viselkedésének jellemző elemeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Külső és belső tulajdonságok azonosítása, azok megítélésformáló ereje
Saját környezet bemutatása
Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli megfogalmazása
A változások felismerése
A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása
Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal egyensúlyának megtalálása
Hatékony tanulási technikák és feltételek gyűjtése
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2. TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
-

azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást
átéli a különböző családi események fontosságát
megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészületeinek
aktív résztvevőjévé válni;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó stratégiák ismerete
Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására vagy kérésére van szükség
Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez kapcsolódó szokások átélése
A család tágabb kapcsolatrendszerének azonosítása: barátok, szomszédok, távoli rokonok,
ismerősök
Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére
A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása

3. TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
-

felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának
megfelelő feladatot vállal a közös munkában;
megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális
környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;
felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az
együttműködésben;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak ismerete
A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formák megkülönböztetése
A barátság kezdeményezése és ápolása
Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása
Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk való megfelelő reakció tanulása

4. TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
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-

ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket,
valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel
reagál ezekre;
ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyeinek, személyeinek megismerése
Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése
Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában
Az osztály életének közös megszervezése, megbeszélési technikák gyakorlása, kompromisszumos
megoldások felismerése

5. TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
-

felismeri a természet esztétikus rendjét,
megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének fejlesztésére.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A természetvédelem fontosságának a felismerése
Környezetkárosító cselekvések azonosítása, elkerülése
A fenntarthatóság helye a mindennapi cselekvésben
Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás elkerülésére

6. TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:

-

felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan
hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat;
megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és kulturális
szokást.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése (megfigyelés, magyarázat,
kérdések a tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források)
A környezetben található egyházak, felekezetek néhány vallási szokásának megismerése
A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési módjainak felismerése a
mindennapokban
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ETIKA
3. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a gyengeségek fejleszthetők, és
teljesíthető rövid távú célokat tűz maga elé saját tudásának és képességeinek fejlesztése
céljából.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az
alapérzelmeken kívül is felismeri és megnevezi a saját érzelmi állapotait;
- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja
saját viselkedésének jellemző elemeit;
- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;
- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol.
TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- ismeri a család testi, lelki -védelemmel kapcsolatos feladatait
- motivált az őt érintő problémák megoldáskeresésében;
- saját maga is keres módszereket a stresszhelyzetben keletkezett negatív érzelmek,
gondolatok és tettek kezeléséhez;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő
bizalmi személyt, akihez segítségért fordulhat;
- felismeri a különböző élethelyzetek (pl.: új családtag érkezése, egy családtag elvesztése,
iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait
- megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és
törekszik az ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni;
- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi
kapcsolatainak alakulásában, természetesnek tartja ezek különbözőségét;
- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit,
törekszik ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz;
- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit.
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TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és
tudásának megfelelő feladatot vállal a közös munkában
- megkülönbözteti a sértő és tiszteletteljes közlési módokat hagyományos és digitális
környezetben egyaránt; saját érdekeit és véleményét másokat nem bántó módon fejezi
ki;
- felismeri az együttműködést segítő vagy akadályozó tevékenységeket és saját szerepét
az együttműködésben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait;
- mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és
érzéseit;
- különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek
értelmezésére;
- megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és
azonosítja azok sajátos szabályait;
- rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló
kapcsolatokat kezdeményezzen;
- társas kapcsolatait a bizalom, szeretet, együttműködés és felelősség szempontjából
vizsgálja és értelmezi;
ETIKA – 4. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, a hozzájuk kapcsolódó
jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
- felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi
érzékenységgel reagál ezekre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó legfontosabb kulturális és természeti
értékeket, ezekről képes ismereteket rendszerezni,
- érdeklődést mutat a nemzet történelmi emlékei iránt, ismer közülük néhányat;
- ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyarországon élő
nemzetiségekről, népcsoportokról, valamint az európai népek közös alapkultúrájáról;
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-

különböző kontextusokban azonosítja és társaival megvitatja az együttélési
alapszabályok jelentőségét, megfogalmazza a szabályszegés következményeit;
- ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermeki szükségleteket;
- tájékozott a gyermeki jogokról, ennek családi, iskolai és iskolán kívüli
következményeiről, a gyermekek és felnőttek ezzel kapcsolatos kötelességeiről;
- mérlegeli az igazságosság és igazságtalanság fogalmát, a valós helyzetekben véleményt
alakít ki ezekről.
TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt,
megoldási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére.
- felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felismeri, hogy miért szükséges az élővilág védelme; minderről képes információt
gyűjteni fizikai és digitális környezetben is;
- fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők
a környezetvédelmi szempontok, és felhívja társai figyelmét is ezekre.
TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény bibliai tanításokban vagy más
kulturálisan hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat;
- megérti, értelmei az európai, a nemzeti kultúra eredetét, forrását.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- értelmezi a „jó” és a „rossz”, helyes és helytelen közötti különbségeket, azokat konkrét
példákon keresztül alkalmazza, és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a helytelen
viszonyulásokkal kapcsolatban;
- megismer az egyes egyházak ünnepköreihez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális
eseményeket és a hozzá kapcsolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó
történeteteket;
- megismer az egyes egyházi ünnepkörökhöz (karácsony, húsvét, pünkösd, hanuka,
pészah) kapcsolódó tartalmakat, jelképeket, szokásokat, néphagyományokat
- a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott
történetekben megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből
példákat hoz.
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1.10. Digitális kultúra
Digitális kultúra
3. évfolyam
A digitális világ körülöttünk
- társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző
feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont
kialakításában,
- közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai eszközt,
felsorolja fontosabb jellemzőit,
- önállóan vagy tanítói segítséggel választ más tantárgyak tanulásának támogatásához
applikációkat, digitális tananyagot, oktatójátékot, képességfejlesztő digitális
alkalmazást,
- kezdetben tanítói segítséggel, majd önállóan használ néhány, életkorának megfelelő
alkalmazást, elsősorban információgyűjtés, gyakorlás, egyéni érdeklődésének
kielégítése céljából,
- ismer néhány, kisiskolások részére készített portált, információforrást, digitális
tananyag-lelőhelyet.
Fogalmak: internet, digitális, számítógép, mobileszközök, információ, program,
okoseszközök, adatok, tárolás, keresés, applikáció, oktatóprogram
A digitális eszközök használata
- elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez,
- megfogalmazza, néhány példával alátámasztja, hogyan könnyíti meg a felhasználó
munkáját az adott eszköz alkalmazása,
- a feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt,
felhasználói felületet választ,
- egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel,
- közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban,
- a digitális eszközök használatával összefüggő balesetvédelmi szabályok ismerete.
FOGALMAK: digitális eszköz, számítógép, tablet, okostelefon, nyomtató, monitor, digitális
fényképezőgép, digitális kamera, egér, billentyűzet, projektor, laptop, mentés, ki- és
bekapcsolás, beállítások, menü
Alkotás digitális eszközökkel

- elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez,
- megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított
eljárásokat,
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- társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző
feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont
kialakításában,
- adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített
produktumot, személyes véleményét megfogalmazza,
- grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát,
dokumentumot hoz létre,
- egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít,
- Az elkészített produktum mentésének és megnyitásának ismerete,
- rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök alkalmazása.
FOGALMAK: rajzolóprogram, mentés, mentés másként, menü, rajzeszköz, alkalmazás,
visszavonás, módosítás
Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
- elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez,
- egyszerű eljárásokkal meggyőződik néhány, az interneten talált információ
igazságértékéről,
- tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismer néhány példát
az e-Világ veszélyeivel kapcsolatban,
- ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális
környezetben,
- ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait,
- közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával
kapcsolatban, álhírekkel, manipulált képekkel, videókkal kapcsolatban,
- a személyes adat fogalmának értelmezése, a személyes adatok védelme,
- közvetlen tapasztalatok szerzése az – Az online kommunikáció etikai és biztonsági
szabályrendszerének bemutatása,
- az online függőség jellemzőinek ismerete,
- a mobileszközök alkalmazásának előnyei és veszélyei.
FOGALMAK: internetfüggőség, játékfüggőség, álhír, kizárás, bizalmas információk, jelszó,
személyes adat
A robotika és a kódolás alapjai
- alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű
esetben módosítja azokat,
- felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi
lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést,
- egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét,
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- egyszerű, hétköznapi algoritmusok felismerése, tevékenység útján
megvalósítása,
- algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével.

történő

FOGALMAK: robot, sorrend, eseménysor, program, programozás, kód, kódolás, végrehajtás,
utasítás.

2. Felső tagozat tantárgyi minimum követelményei 5-8.o.
2.1. Angol nyelv
2.1.1 Heti 5 órás csoportok esetén (emelt óraszámú angol)
5. évfolyam
A Project 1. tankönyv szóanyaga a Unit 4 fejezetig:
-

üdvözlések, elköszönések kifejezései,
tantermi tárgyak elnevezései, a felszerelési tárgyak nevei
számok szóban és írásban 1-100-ig, matematika alapműveletek
mondatokban főnevek és melléknevek használata, ellentétpárok, egyszerű jelzős
szerkezetek,
iskolában elhangzó utasítások, (Felszólító mód- tagadó, állító)
betűzés, angol ABC ismerete,
határozatlan névelő használata,
birtokos szerkezet (’s, ’, of),
helyhatározói elöljárószók használata (in, on, between, under, above, next to, in front
of, to, at…)
időhatározói elöljárószók használata (in, on, at or nothing)
főnevek többes száma, rendhagyó főnevek is,
melléknevek
országok és nemzetiségek,
létezést jelentő mondatok állító, kérdő és tagadó alakban is,
kérdő mondatok (eldöntendő és kérdőszavas),
rövid válaszok,
levélírás, bemutatkozás,
birtokos névmások,
vásárlás,
have got/has got használta (kérdő és tagadó is, rövid válasz),
tantárgyak, napok kifejezése, idő kifejezése, óra ismerete,
Present Simple használata (do/does használata),
hangszerek, sportok, szabadidős tevékenységek,
kisállatok,
család szókincs, rokonsági viszonyok,

Szóbeli elvárások:
- Tudjon kéréseket megfogalmazni (tantermi szituációkban: kölcsönkérni, kérni,
odamenni ...-hez)
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-

Tudjon bemutatkozni: név, életkor, nemzetiség, család, hobbi, barátok,
Tudjon beszélni önmagáról, barátairól, családjáról
Tudjon beszélni az iskolai tantárgyakról, napirendről
Tudjon információt kérni (más emberek személyes adatairól: név, életkor, nemzetiség,
...)
- Tudja kifejezni meglepődését és köszönetét, jókívánságait (Boldog születésnapot! /
Boldog Karácsonyt! /
Boldog Húsvétot!),
6. évfolyam
A Project 1. tankönyv teljes szóanyaga, valamint a Project 2. tankönyv szóanyaga az 5.
leckéig:
- cselekvés. létezés, történés leírása: Present Continuous helyes használata,
- vásárlás,
- személyek leírása, tulajdonságok,
- megszólítások, üdvözlések, bemutatkozás, bemutatás,
- kétféle jelen idő helyes használata (present simple and present continuous),
- gyakoriságot kifejező határozók: never, sometimes, often, usually, always…
- határozott és határozatlan névelő használata,
- there is/there are,
- számok, sorszámnevek,
- ruházat,
- sportok,
- hónapok, jeles napok az évben,
- állatok, testrészek,
- ételek, étkezések,
- some/any, how much, how many,
- mutató névmások:this/these, that/those,
- Past Simple használata, rendhagyó igék,
- melléknevek fokozása,
- hasonlító szerkezetek használata alap- és középfokban,
Szóbeli elvárások:
- Tudjon bemutatkozni,
- Tudja elmesélni egy napjának beosztását,
- Tudjon különbséget tenni az adott pillanatban végzett cselekvések és a rendszeres
cselekvések között,
- Legyen képes többféle vásárlási szituáció bemutatására,
- Tudjon történetet múlt időben elmesélni (pl. nyári élmény).
7. évfolyam
A Project 2 tankönyv szóanyaga, valamint a Project 3 szóanyaga a 4. leckéig:
- a kétféle jelen idő ismerete, használata és megkülönböztetése,
- a Past Simple ismerete és helyes használata,
- a tanult rendhagyó igék múlt idejű alakjának ismerete és helyes használata,
- a Past Continuous ismerete és helyes használata,
- a jövő idő kifejezése a „going to” szerkezettel és a ’will’ segédigével,
- a have to (kell) ige használata,
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- útbaigazítás kifejezéseinek pontos ismerete,
- a ’the’, -, névelők használata főnevekkel, földrajzi nevekkel.
Szóbeli elvárások:
- Tudjon bemutatkozni és bemutatni a családját, barátait,
- Tudjon mesélni a nyári élményeiről,
- Tudjon mesélni jövőbeni terveiről, elképzeléseiről,
- Tudjon másokat útbaigazítani.
8. évfolyam
a Project 3 könyv teljes szóanyaga, valamint a felvételihez szükséges „fennmaradó”
nyelvtani szerkezetek, igeidők:
- a present perfect használata,
- a present perfect, past simple és past perfect igeidők megfelelő használata,
- korábban tanult összes igeidő pontos ismerete,
- Modal verbs (can/could/may/might/should/have to),
- Conditional sentences (Zero, 1st, 2nd, 3rd, mixed),
- Be able to,
- Question tags,
- Passive voice,
- Past Perfect,
- So / either / neither / both / all,
- Full infinitive or –ing forms,
- phrasal verbs,
- Reported Speech,
- relative clauses.
Készség/képesség:
- szótárhasználat,
- fordítás angolról magyarra,
- földrajzi ismeretek / térképhasználat,
- kulturális ismeretek.
Szókincs, társalgás:
- Health and illnesses → giving advice,
- Holidays, travels, means of transport,
- Weather (Pollution, Environment).

2.1.2 Angol nyelv
Heti 3 órás csoportok esetén
5.évfolyam
A Project 1. tankönyv szóanyaga a Unit 2 fejezetig:
- üdvözlések, elköszönések kifejezései,
- tantermi tárgyak elnevezései, a felszerelési tárgyak nevei,
- számok szóban és írásban 1-100-ig, matematika alapműveletek,
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- mondatokban főnevek és melléknevek használata, ellentétpárok, egyszerű jelzős
szerkezetek,
- iskolában elhangzó utasítások, ( Felszólító mód- tagadó, állító),
- betűzés, angol ABC ismerete,
- határozatlan névelő használata,
- birtokos szerkezet (... 's...),
- főnevek többes száma, rendhagyó főnevek is,
- létezést jelentő mondatok állító, kérdő és tagadó alakban is,
- kérdő mondatok (eldöntendő és kérdőszavas),
- rövid válaszok,
- birtokos névmások,
- országok és nemzetiségek,
- család szókincs, rokonsági viszonyok.
Szóbeli elvárások:
- Tudjon kéréseket megfogalmazni (tantermi szituációkban: kölcsönkérni, kérni,
odamenni ...-hez)
- Tudjon bemutatkozni: név, életkor, nemzetiség, család, hobbi, barátok,
- Tudjon beszélni önmagáról, barátairól, családjáról
- Tudjon információt kérni (más emberek személyes adatairól: név, életkor, nemzetiség,
...)
- Tudja kifejezni meglepődését és köszönetét, jókívánságait (Boldog születésnapot! /
Boldog Karácsonyt! / Boldog Húsvétot!)
6. évfolyam
A Project 1. tankönyv teljes szóanyaga, valamint
- Present Simple használata (do/does használata),
- segédigék használat: can, can’t, must,
- There is/there are használata,
- tulajdonságok leírása,
- vásárlás,
- óra kifejezése,
- öltözet leírása,
- Present Continuous használata.
Szóbeli elvárások:
- tudjon bemutatkozni: név, család, hobby, barátok, életkor,
- tudjon leírást adni saját, illetve mások külső és belső tulajdonságairól,
- tudja bemutatni lakókörnyezetét: város, lakás, ház, szoba,
- vásárlási szituációk eljátszása.
7. évfolyam
Project 2 szóanyaga Unit 4-ig, valamint:
- cselekvés. létezés, történés leírása: Present Continuous helyes használata,
- vásárlás,
- személyek leírása, tulajdonságok,
- megszólítások, üdvözlések, bemutatkozás, bemutatás,
- kétféle jelen idő helyes használata (present simple and present continuous),
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-

gyakoriságot kifejező határozók: never, sometimes, often, usually, always…
határozott és határozatlan névelő használata,
számok, sorszámnevek,
sportok,
hónapok, jeles napok az évben,
állatok, testrészek,
ételek, étkezések,
some/any, how much, how many,
mutató névmások: this/these, that/those,
Past Simple használata, rendhagyó igék,

Szóbeli elvárások:
- Tudjon bemutatkozni,
- Tudja elmesélni egy napjának beosztását,
- Tudjon különbséget tenni az adott pillanatban végzett cselekvések és a rendszeres
cselekvések között,
- Legyen képes többféle vásárlási szituáció bemutatására,
- Tudjon történetet múlt időben elmesélni (pl. nyári élmény).
8. évfolyam
A Project 2 teljes szóanyaga és a project 3 szóanyaga a Unit 2-ig, valamint:
- melléknevek fokozása,
- hasonlító szerkezetek használata alap- és középfokban,
- a Past Simple ismerete és helyes használata,
- a tanult rendhagyó igék múlt idejű alakjának ismerete és helyes használata,
- a jövő idő kifejezése a „going to” szerkezettel és a ’will’ segédigével,
- a have to (kell) ige használata.
Szóbeli elvárások:
- Tudjon bemutatkozni és bemutatni a családját, barátait,
- Tudjon mesélni a nyári élményeiről,
- Tudjon mesélni jövőbeni terveiről, elképzeléseiről.
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2.2. Matematika
5. évfolyam
A témakörök tanulása eredményeként a tanuló:
Halmazok
- elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol.
- számokat, számhalmazokat, számegyenesen ábrázol.
Fogalmak: halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes.
Matematikai logika, kombinatorika
- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja,
- igaz és hamis állításokat fogalmaz meg.
Fogalmak: „igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”,
„legfeljebb”.
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
- érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén;
- ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett
számokat a hétköznapi helyzetekben;
- ismeri és alkalmazza a 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság szabályait;
- a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk
szerint csoportosítja.
Fogalmak: helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó.
Alapműveletek természetes számokkal
- írásban összead, kivon és szoroz;
- ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat fejben és írásban is a természetes számok körében;
- a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen
kerekíti;
- a
gyakorlati
problémákban
előforduló
mennyiségeket
becsülni
tudja,
feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít;
- gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt.
A hányadost megbecsüli.
Fogalmak: összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó,
szorzó, szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság,
osztandó, osztó, hányados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés.
Egész számok; alapműveletek egész számokkal
- meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét;
- ismeri az egész számokat.
Fogalmak: ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés,
ellenőrzés.
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
- ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat;
- érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén;
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- megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját.
Fogalmak: közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés,
bővítés, tizedes tört, tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes.
Alapműveletek közönséges törtekkel
- elvégzi az összeadást, kivonást, természetes számmal való szorzást és osztást a
közönséges törtek körében, eredményét összeveti előzetes becslésével;
- ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat a közönséges törtek körében.
Fogalmak: közös nevező.
Alapműveletek tizedes törtekkel
- elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes
becslésével;
- írásban összead, kivon és szoroz;
- ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat fejben és írásban a racionális számok körében;
- a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen
kerekíti;
- a
gyakorlati
problémákban
előforduló
mennyiségeket
becsülni
tudja,
feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít;
- gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal
írásban oszt. A hányadost megbecsüli.
Fogalmak: kerekítés.
Arányosság, százalékszámítás
- ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
- idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi
értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint.
Fogalmak: hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei.
Egyszerű szöveges feladatok
- különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít;
- matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges
feladatokat következtetéssel megold;
- gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel megold;
- gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.
- megoldását ellenőrzi.
Fogalmak: becslés, ellenőrzés.
A függvény fogalmának előkészítése
- tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott
pont koordinátáit leolvassa.
Fogalmak: koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon.
Sorozatok
- sorozatokat adott szabály alapján folytat;
- néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt.
Fogalmak: sorozat, számsorozat, szabály.
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Mérés és mértékegységek
- meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, téglalap és négyzet
területét;
- ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
- téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, téglatest és
kocka felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja.
- síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint
összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat.
Fogalmak: szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és
mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei.
Síkbeli alakzatok
- ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között;
- felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat.
Fogalmak: síkidom, sokszög, hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, téglalap, négyzet.
Transzformációk, szerkesztések
- tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;
- felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat;
- a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít;
- ismeri az alapszerkesztéseket, merőleges és párhuzamos egyeneseket szerkeszt.
Fogalmak: merőlegesség, párhuzamosság.
Térgeometria
- a kocka és a téglatest hálóját elkészíti;
- testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
- ismeri a kocka és a téglatest következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma
Fogalmak: test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, alaprajz, háló, nézet.
Leíró statisztika
- értelmezi a táblázatok és egyszerű grafikonok adatait;
- megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy
digitális forrásból származó diagramról;
- konkrét adatsor esetén átlagot számol.
Fogalmak: adat, diagram, átlag.
Valószínűség-számítás
- valószínűségi játékokat, kísérleteket végez;
- valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket.
Fogalmak: „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos” esemény; „lehetetlen” esemény.
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6. évfolyam
Halmazok
- elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
- részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
- véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét
(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben;
- számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol;
- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol.
Matematikai logika, kombinatorika
- igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
- tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan
összeállít;
- a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai
meggyőzésére;
- összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez
szükséges módszereket;
- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja;
- Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek;
- ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok
prímtényezős felbontását 1000-es számkörben;
- meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös
többszörösét;
- érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén;
- ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett
számokat a hétköznapi helyzetekben;
- ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való
oszthatóság szabályait;
- a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk
szerint csoportosítja.
Alapműveletek természetes számokkal
- írásban összead, kivon és szoroz;
- ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
- a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen
kerekíti;
- a
gyakorlati
problémákban
előforduló
mennyiségeket
becsülni
tudja,
feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít;
a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz
és azok ellenőrzéséhez számológépet használ;
- gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt.
A hányadost megbecsüli.
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Egész számok; alapműveletek egész számokkal
- ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
- a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen
kerekíti;
- a
gyakorlati
problémákban
előforduló
mennyiségeket
becsülni
tudja,
feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít;
- a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz
és azok ellenőrzéséhez számológépet használ.
- meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét;
- ismeri az egész számokat.
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
- ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre.
- ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat;
- érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén;
- megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját.
Alapműveletek közönséges törtekkel
- elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes
becslésével;
- ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
- a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen
kerekíti;
- meghatározza konkrét számok reciprokát.
Alapműveletek tizedes törtekkel
- elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes
becslésével;
- írásban összead, kivon és szoroz;
- ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó
szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
- a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen
kerekíti;
- a
gyakorlati
problémákban
előforduló
mennyiségeket
becsülni
tudja,
feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít;
- a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz
és azok ellenőrzéséhez számológépet használ;
- gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal
írásban oszt. A hányadost megbecsüli.
Arányosság, százalékszámítás
- felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
- felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját;
- ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő
százalékszámítási feladatokat megold;
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- ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
- idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi
értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint.
Egyszerű szöveges feladatok
- egyismeretlenes elsőfokú egyszerű egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold;
- különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít;
- matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges
feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold;
- gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy
egyenlettel megold;
- gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.
- megoldását ellenőrzi.
A függvény fogalmának előkészítése
- konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
- felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
- felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját;
- tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott
pont koordinátáit leolvassa. Sorozatok
- sorozatokat adott szabály alapján folytat;
- néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt.
Mérés és mértékegységek
- meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, téglalap, négyzet
területét;
- ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
- egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja,
egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket
megalapozó összefüggéseket érti.
- síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint
összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat.
Síkbeli alakzatok
- ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget;
- ismeri a négyszögek tulajdonságait, konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma;
- ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz,
húrtrapéz, négyzet;
- ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait
- a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok
megoldásában;
- ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között;
- ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszögegyenlőtlenség.
- csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint;
- felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat.
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Transzformációk, szerkesztések
- megszerkeszti alakzatok tengelyes tükörképét;
- geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt adott feltételnek
megfelelő ábrát;
- ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget;
- felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat;
- a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít;
- ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és
párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol.
Térgeometria
- a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti;
- testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
- ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok
típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
- ismeri a gömb tulajdonságait;
- a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok
megoldásában.
Leíró statisztika
- értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és
az ábrát elkészíti;
- adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel
is;
- különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
- megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy
digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket
fogalmaz meg;
- konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a
középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja.
Valószínűség-számítás
- valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti,
rendezi és ábrázolja digitálisan is;
- valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
- ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a
„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések
megfogalmazásánál.
7. évfolyam
Halmazok, számhalmazok
- elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
- részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
- számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol;
- véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét
(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben;
- ismeri a racionális számokat.
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FOGALMAK: kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám,
egész szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos tizedes tört
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
- igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
- tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan
összeállít;
- összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez
szükséges módszereket;
- konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével.
FOGALMAK: „minden”, „van olyan”, gráf.
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
- ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok
prímtényezős felbontását 1000-es számkörben;
- meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös
többszörösét;
- pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja;
FOGALMAK: prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös
osztó, legkisebb közös többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő,
hatványérték, négyzetszám.
Arányosság, százalékszámítás
- ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
- felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
- felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
- ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő
százalékszámítási feladatokat megold;
FOGALMAK: fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom
szabványmértékegységei
Szöveges feladatok előkészítése
- különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít.
- egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket
számol;
- egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt
kiemel;
- egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold.
FOGALMAK: változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú
kifejezés, egynemű kifejezés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv
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Szöveges feladatok
- különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít.
- matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges
feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold;
- gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy
egyenlettel megold;
- gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.
FOGALMAK: ellenőrzés
A függvény fogalmának előkészítése
- felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
- felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
- konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
- értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja;
- egyszerű grafikonokat jellemez.
FOGALMAK: megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon
Síkbeli alakzatok
- ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv
közti különbség, átló fogalma;
- ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz,
húrtrapéz, négyzet;
- ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a
halmazábrájukat;
- a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok
megoldásában;
- meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét;
- ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között.
FOGALMAK: négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid,
rombusz, húrtrapéz, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő,
körcikk
Transzformációk, szerkesztések
- megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét;
- geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek
megfelelő ábrát;
FOGALMAK: szimmetria-középpont, középpontos szimmetria
Térgeometria
- ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén.
- a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti;
- testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
- ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb következő tulajdonságait: határoló lapok típusa,
száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
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- egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja,
egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket
megalapozó összefüggéseket érti;
- a kocka, a téglatest, a hasáb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában.
FOGALMAK: hasáb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság
Leíró statisztika
- értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és
az ábrát elkészíti;
- adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel
is;
- különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
- megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy
digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket
fogalmaz meg;
- konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a
középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja.
FOGALMAK: oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram
Valószínűség-számítás
- valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti,
rendezi;
- valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
- Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel
lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál.
8. évfolyam
Gondolkodási és megismerési módszerek
- Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
- Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
- Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek
értelmezése egyszerűbb esetekben.
- Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
összeszámlálásával.
- Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
- Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény
becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése.
- Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
- A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása
feladatmegoldás során.
- A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös
többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
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- Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
- Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú
kifejezés szorzása egytagúval.
- Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a
mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel,
egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen.
- A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
- Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
- Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
- Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak
alkalmazása természettudományos feladatokban is.
- Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról
adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása
különböző típusú grafikonon.
Geometria
- A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos szerkesztések
végzése.
- A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszögek, négyszögek
belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai),
ezek alkalmazása a feladatok megoldásában.
- Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és
nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül).
- A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
- Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása
feladatokban.
- A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger)
térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban előforduló testek térfogatának,
űrtartalmának kiszámítása.
Valószínűség, statisztika
- Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása.
- Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának értése, a biztos és a
lehetetlen esemény felismerése.
- Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási
területének, eredményének megnevezése.
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2.3. Magyar nyelv -Irodalom 5-8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam
A tantárgy célja és feladata:
- az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének
továbbfejlesztése, újabb technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.
- a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni különböző
kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban,
gyakorolják a szövegalkotást.
- folyamatosan fejlődjék íráskészségük, helyesírásuk.
- megalapozó tudást szerezzenek anyanyelvükről, törekedjenek arra, hogy
anyanyelvüket szóban és írásban, a szövegkörnyezetnek és korosztályuknak
megfelelően használják.
- továbbá fejlődjék ki az igényük a pontos és igényes nyelvhasználatra.
- az irodalomoktatásnak alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az alsó
tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást.
Irodalom
5. évfolyam
- legyen képes folyamatosan olvasni, megértést biztosító hangos és néma olvasással a
tankönyv prózai és verses szövegeiből.
- A megismert szövegeket tudja értelmezni, véleményt mondani róluk
- Tudja összefoglalni egy mű tartalmát (mikor, hol, kik, mi történik?) és a mű
cselekményét vázlat formájában leírni.
- Szövegalkotás: elbeszélés (mese) írása, leírás készítése (tárgyról, személyről, tájról).
- Olvasható, esztétikus írás, rendezett egyéni íráskép.
- Tudjon megnevezni három mesetípust példákkal. Tudjon különbséget tenni népmese
és műmese között. Tudjon elkülöníteni szövegekben nagyobb szerkezeti egységeket.
- Ismerje a János vitéz cselekményét, a főbb szereplőket, tudja jellemezni őket. Tudja
összefoglalni a János vitéz cselekményét.
- Tudja összefoglalni A Pál utcai fiúk cselekményét, ismerje a főbb szereplőket, tudja
jellemezni őket, ismerje a mű helyszíneit.
- Képes felismerni a következő fogalmakat: elbeszélő költemény, leírás,
megszemélyesítés, költői jelző, hasonlat, mese, rím, mítosz.
- Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek):
Petőfi: János vitéz – részletek
Petőfi Sándor: Az alföld - részlet
Arany: Családi kör – részlet
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék
Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
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Magyar nyelvtan
5. évfolyam
- Olvasható, esztétikus írás, rendezett, egyéni íráskép.
- Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. A mondatvégi írásjeleket a beszélő
szándékának megfelelően tudja alkalmazni.
- Ismerje a kommunikáció fogalmát és tényezőit.
- A kommunikációs illemszabályokat ismerje és helyesen alkalmazza.
- Ismerje a következőket: magyar nyelv hangjait, a magán-és a mássalhangzókat
- Ismerje fel a mély és magas magánhangzókat.
- Ismerjen fel néhány a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűséget
gyakorolt szavakban (hangrend, illeszkedés, teljes- és részleges hasonulás,
mássalhangzó-kiesés, mássalhangzó- rövidülés, összeolvadás).
- Ismerje pontosan a magyar abc-t, tudjon betűrendbe sorolni a tanult szabályok
alapján. Az elválasztás szabályait elsajátítva tudjon helyesen szótagolni.
- Ismerje fel az egy-, többjelentésű szavakat, tudja a rokon értelmű és ellentétes jelentésű
szavakat, hangutánzó, hangulatfestő szavakat felismerni és csoportosítani.
- Tudja felsorolni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány, a szóelemzés és az
egyszerűsítés elvét.
- Legyen képes egyszerűbb szavakat elemeire bontani: szótőre + toldalékra (képző, jel,
rag). Ismerje fel a toldalékokat.
- ismerje fel az alapszófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév)
- ismerjen fel szólásokat, közmondásokat, a gyakoribbak jelentését tudja értelmezni
Irodalom
6. évfolyam
-

-

-

A tanuló rendelkezzen az 5. osztályban tanult irodalmi ismeretekkel, memoriterekkel.
Az élőbeszéd tempójával egyező, folyamatos hangos és néma olvasás.
A tanult irodalmi és egyéb szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása.
Szövegalkotás: 5-6 mondatos tartalomírás olvasott műről. Jellemzés írása személyről,
tárgyról, természeti jelenségről stb.
Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Arany János életpályáját.
Tud felsorolni három-négy művet Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást
megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról.
Képes értelmezni Arany János: A walesi bárdokban rejlő üzenetet és meg tudja
fogalmazni 5–6 mondatban a mű mondanivalóját.
Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (Toldi, Egri csillagok, Lúdas
Matyi), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő
költemény.
8-10 mondatban ismertetni tudja az Egri csillagok cselekményét, történelmi hátterét,
mondanivalóját. Képes a főszereplőket jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni.
El tudja különíteni a tanult művekben a nagyobb szerkezeti egységeket. A történetben
párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont
fogalmával. (ld. Mátyás anyja, A walesi bárdok, Toldi … – epikus művek 5 szerkezeti
egysége)
Képes néhány példa közül kiválasztani a metaforát, hasonlatot és a megszemélyesítést,
költői jelzőt.
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- Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez
egy- egy mű címét társítani és mellé a műfaját pl. Arany János: A walesi bárdok ballada
- Képes felismerni a következő fogalmakat: epika, líra, elbeszélő költemény,
megszemélyesítés, metafora, hasonlat, költői jelző, regény, ballada, monda.
- Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek): Arany János: Toldirészletek, A walesi bárdok- részlet, Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.), Vörösmarty
Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.)
Magyar nyelvtan
6. évfolyam
- A tanuló rendelkezzen az 5. osztályban tanult nyelvtani, kommunikációs ismeretekkel.
- Olvasható, esztétikus írás, rendezett, egyéni íráskép.
- A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó,
igenevek, névmások) általános jellemzőit, kérdéseit, alaki sajátosságait, a hozzájuk
kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írásbeli munkáiban igyekszik is
alkalmazni.
- Tudja szövegben a szavak szófaját felismerni, megnevezni.
- Tudjon ragozni cselekvést kifejező igét, tudjon igéből igenevet képezni.
- Ismerje fel a ragozott névmásokat.
- A tanult/ gyakorolt tulajdonnevek helyesírása
- A gyakran előforduló és gyakorolt tulajdonnevekből képzett melléknevek
helyesírásának ismerete és megfelelő alkalmazása.
- A gyakran előforduló és gyakorolt számnevek helyesírása, dátumok, sorszámnevek
megfelelő alkalmazása (számmal és betűvel egyaránt).
- Ismerje a könyvtárak működését, az információkeresés online és offline módjait.
Irodalom
7. évfolyam
- A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról saját vélemény megfogalmazására
képes, az érvelés és meggyőzés eszközeivel. A tanuló legyen képes a szöveg értő
olvasását biztosító olvasásra, továbbá az olvasott művek tartalmáról érthetően
beszámolni.
- A tanuló rendelkezzen az 5-6. osztályban tanult irodalmi ismeretekkel, memoriterekkel.
- Szövegalkotás: legyen képes egy 6-8-mondatból álló összefüggő írásbeli szöveget
alkotni megadott témában lírai vagy prózai műről pl. versbemutatás.
- Tudjon meghatározott szempontsor, séma alapján tanult lírai vagy prózai műről esszét
írni.
- Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit, tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális
eredményeit, tudja íróit, költőit felsorolni.
- Ismerje a romantika és a realizmus stílusirányzatának legfőbb jellemzőit és tudja ennek
megfelelően elhelyezni a tanult szerzőket és műveiket.
- Ismerje a következő költők életpályáját vázlatosan a tankönyv szövegei alapján: Kölcsey
Ferenc,
- Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán.
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- Tudja értelmezni, elemezni Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany 1-2 versét a megadott
szempontok alapján.
- Képes Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa / Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
című regény tartalmának elmondására, a mű cselekményét időrendbe tenni, a
főszereplőket jellemezni. Tudjon a történet alapján vázlatot készíteni, a szereplők
kapcsolatrendszerét felvázolni.
- Képes felismerni a következő fogalmakat: epika, líra, elbeszélő költemény,
megszemélyesítés, metafora, hasonlat, költői jelző, regény, ballada, monda, óda,
epigramma, himnusz, dal, rapszódia.
- Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez egyegy mű címét társítani és mellé a műfaját. pl. Arany János: Szondi két apródja- ballada
- Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek): Kölcsey Ferenc: Himnusz
– teljes, Vörösmarty Mihály: Szózat- teljes, Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember
végén, Egy gondolat bánt engemet- részletek, Arany János: Szondi két apródja – részlet
Magyar nyelvtan
- Olvasható, esztétikus írás, rendezett, egyéni íráskép.
- Rendelkezzen a tanuló az 5 - 6. osztályban tanult nyelvtani ismeretekkel: ismerje fel a
következő szófajokat: főnév, melléknév, számnév, névmás, ige, igenév, határozószó.
- A mondatokat felismeri szerkezet, logikai minőség és beszélő szándéka, tartalom
szerint. A megfelelő mondatvégi írásjeleket alkalmazza.
- Ismerje fel az alanyt, az igei és a névszói állítmányt. Ismerje az egyszerű mondat részeit
és kérdéseit, jelölésüket (tárgy, határozók, jelzők).
- Képes az egyszerű mondatok elemzésére, szerkezeti ágrajz készítésére.
- A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályokat alkalmazni tudja.
- A tanult/ gyakorolt tulajdonnevek helyesírása.
- A gyakran előforduló és gyakorolt tulajdonnevekből képzett melléknevek
helyesírásának ismerete és megfelelő alkalmazása.
- A gyakran előforduló és gyakorolt számnevek helyesírása, dátumok, sorszámnevek
megfelelő alkalmazása (számmal és betűvel egyaránt)
Irodalom
8. évfolyam
- A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról saját vélemény megfogalmazására
képes, az érvelés és meggyőzés eszközeivel. A tanuló legyen képes a szöveg értő
olvasását biztosító olvasásra, továbbá az olvasott művek tartalmáról érthetően
beszámolni.
- A tanuló rendelkezzen az 5 - 6 - 7. osztályban tanult irodalmi ismeretekkel,
memoriterekkel.
- Szövegalkotás: legyen képes egy 8-10 mondatból álló összefüggő írásbeli szöveget
alkotni megadott témában lírai vagy prózai műről pl. versbemutatás.
- Tudjon meghatározott szempontsor, séma alapján tanult lírai vagy prózai műről esszét
írni.
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- A tanuló képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt
műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni.
- Ismeri a Nyugat nemzedékeinek tanult alkotóit (Ady Endre, Móricz Zsigmond, Juhász
Gyula, Tóth Árpád, József Attila, Radnóti Miklós), életüket vázlat segítségével be tudja
mutatni. A tanult verseket a megadott szempontok alapján képes értelmezni, elemezni.
- Ismerje a szimbolizmus és az impresszionizmus stílusirányzatának legfőbb jellemzőit
és tudja ennek megfelelően elhelyezni a tanult szerzőket és műveiket.
- Tudjon önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával
kapcsolatos saját vélemény rövid megfogalmazására, állításait indokolni.
- Képes Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig/ Tamási Áron: Ábel a rengetegben című regény
tartalmának elmondására, a mű cselekményét időrendbe tenni, a főszereplőket
jellemezni. Tudjon a történet alapján vázlatot készíteni, a szereplők kapcsolatrendszerét
felvázolni.
- A tanuló tudja a drámai műnem főbb jellemzőit, műfajait példákkal.
- Képes felismerni a következő fogalmakat: epika, líra, elbeszélő költemény,
megszemélyesítés, metafora, hasonlat, költői jelző, regény, ballada, monda, óda,
epigramma, himnusz, dal, rapszódia, szimbólum, szinesztézia, ecloga, humoreszk.
- Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez egyegy mű címét társítani és mellé a műfaját. pl. Ady Endre: Őrizem a szemed- dal
- Tudja elmondani a következő memoritereket önállóan: Ady Endre: Őrizem a szemed teljes, Juhász Gyula: A tiszai csönd- teljes, József Attila: Tiszta szívvel- teljes, Radnóti
Miklós: Nem tudhatom- részlet
Magyar nyelvtan
8. évfolyam
- Olvasható, esztétikus írás, rendezett, egyéni íráskép.
- Rendelkezzen a tanuló az 5 - 6 - 7. osztályban tanult nyelvtani és helyesírási
ismeretekkel.
- Szövegalkotás: önéletrajz (hagyományos és modern) tartalmi és formai előírásainak
ismerete.
- Felismeri az alá – és mellérendelő összetett szavak fajtáit. Begyakorolt összetett szavak
helyesírásának ismerete és megfelelő alkalmazása.
- Szóképzés ismerete a leggyakoribb képzők segítségével.
- Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat.
- Tudja felismerni az alárendelő összetett mondatokat, fajtáit, egyszerűbb összetett
mondatot tudjon ábrázolni.
- Ismerje a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tudjon
elemezni egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot.
- Ismerje az összetett mondatok mondatvégi és mondatközi írásjeleit, tudja kis hibával
alkalmazni.
- Egyenes, szó szerinti idézés helyesírása.
- Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között.
- Legrégebbi nyelvemlékeink: Tihanyi Apátság alapítólevele, Halotti beszéd és
könyörgés, Ómagyar Mária- siralom ismerete, jellemzése, memoriterek.
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- A köznyelv, a tanult szaknyelvek, a tájnyelv (nyelvjárás) és szleng szókészletében lévő
eltérések felismerése, a kommunikációs helyzetnek megfelelő használata.

2.4. Biológia
7. évfolyam
7. évfolyam végén a tanuló:
- ismerje az éghajlati övezetek, életközösségek földrajzi helyét, élő és élettelen környezeti
tényezőit, kölcsönhatásait,
- legyen képes felismerni, és megnevezni, a megismerési algoritmusok segítségével
jellemezni a megismert fajokat,
- tudjon az egyes életközösségek megismert fajaiból táplálékláncot összeállítani,
- értse, tudja példákkal illusztrálni a környezet, szervezet, életmód oksági összefüggéseit,
- ismerje az életközösségek szerkezetét, változásait, kölcsönhatásait, anyagforgalmát,
- lássa az ökológiai rendszerek szabályozásában az élőlények közti kölcsönhatások
meghatározó szerepét,
- ismerje az életközösségek bioszférában betöltött szerepét, lássa veszélyeztetettségét és
védelmük fontosságát,
- tegyen meg környezetében mindent a környezeti problémák megoldása érdekében,
- lássa az élővilág szépségét, változatosságát, sokszínűségét,
- értse az autotróf és heterotróf élővilág kapcsolatát, rendszerét, az anyagok körforgását,
- legyen képes példákkal igazolni az élőlények környezethez való alkalmazkodását,
szerveik felépítésének, működésének összefüggéseit,
- ismerje az élőlények ivaros-, és ivartalan szaporodásának formáit, szerveit, az állatok és
növények egyedfejlődését, főbb szakaszait, jellemzőit,
- ismerje a szerveződési szinteket, a sejtek felépítését, szövetek fajtáit, csoportjait,
- vegye észre az élőlények testszerveződésében szerveik felépítésének és működésének
fejlődésében az evolúcó törvényszerűségeitit,
- ismerje a legfontosabb rendszertani kategóriákat,
- tudja a megismert élőlényeket besorolni a megfelelő rendszertani kategóriákba.
Minimumkövetelmény fejezetenként.
A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei:
- útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és
beállítja a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg;
- a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal,
videókkal egészíti ki.
- ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és
felelősségét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét;
- érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és
világképén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes
jellemzője;
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- a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja,
hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy
cáfolatra;
- tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb
pontosságra, de tisztában van ennek korlátaival is;
- megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket,
médiatermékeket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére.
Az élet kialakulása és szerveződése:
- biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy
írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét.
- tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban,
értékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;
- vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a
sejtmagvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló
életfolyamatok lényegi jellemzőit;
- képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az
állati sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód
jellegzetességeit;
- érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok elterjedésében
és a köztük kialakult munkamegosztásban.
Az élet formái, működése és fejlődése:
Az élővilág fejlődése
Az élővilág országai
- alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a
tanult csoportokba besorolást végez;
- digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, kritikus és
etikus módon használ fel, alkotásokat készít;
- önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket.
- a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés
szempontjait, a földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit, érti, hogy
a mai emberi faj is az evolúció során alakult ki;
- értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a
véletlenszerű események és az önszerveződés is befolyásolhatják;
- elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok értékükben nem
különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse.
- alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és
állatcsoportot, ezekbe besorolást végez;
- konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok
testfelépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló rendszertani
csoportba sorolásuk mellett.
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A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései
Bolygónk élővilága
- leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez
való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit.
- alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait;
- a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák
segítségével azonosítja bolygónk biomjait;
- néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei,
kialakult talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat;
- néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes növényei és
az ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;
- néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk
legnagyobb életközössége a világtengerekben él.
Életközösségek vizsgálata
- leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez
való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit;
- a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal,
videókkal egészíti ki;
- önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket.
- másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az
elkészített rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti
tényezők és az élőlények közötti kapcsolatokat;
- életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján magyarázza az
életközösségekben zajló anyagforgalom folyamatát, felismeri az élőlények közötti
táplálkozási kapcsolatokat, táplálkozási piramist szerkeszt;
- leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének
alaptípusait, ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja;
- esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek
biológiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti
állapotot és életminőséget javító hatását.
A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései
A természeti értékek védelme
- természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel,
vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz,
- a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal,
videókkal egészíti ki,
- önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket,
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- érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket
törvényi eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa
észlelt természetkárosításra,
- az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő
esztétikai szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen,
- tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek eszmei
értékéről és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi
elhelyezkedését, bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit,
- egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok
jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a
jövőjük iránti egyéni és közösségi felelősséget.
Az élővilág és az ember kapcsolata A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései
Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság
- kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre
gyakorolt hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem
szempontjait;
- ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe véve
értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti jelentőségét;
- kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti
ellentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus állattartási
módok közötti különbségeket;
- példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi
összefüggéseit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit.
Biológia
8. évfolyam
8. évfolyam végén a tanuló:
- ismerje az emberi test szerveződési szintjeit, szervrendszereinek felépítését, működését,
- tudja használni a megismerési algoritmusokat a szervek jellemzésénél,
- ismerje és gyakorolja a mindennapokban a bőrápolás tudni és tennivalóit,
- lássa az aktív mozgás egészség meghatározó szerepét,
- ismerje az élelmiszerek, ételek táplálkozásbiológiai értékét, tudja használni az
élelmiszerek energiatáblázatát,
- gyakorolja a mindennapi életben a egészséges táplálkozás és alégzés szokásrendszerét,
- ismerje az idegi és a hormonális szabályozás alapjait,
- értse az érzékszervek működését, sajátítsa el védelmük tudni-és tennivalóit,
- ismerje a nemi szerveket, kamaszkori változásait, hormonális szabályozását, a korán
kezdett nemi élet veszélyeit,
- lássa a nemi betegségek, az AIDS terjedésének veszélyeit, következményeit,
- legyen képes a droghatású készítmények szelektálására, kipróbálásának és
használatának elutasítására,
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- ismerje fel a szervezetében bekövetkező elváltozásokat, az orvoshoz fordulás
szükségességét, az orvosi utasítások betartásának fontosságát,
- sajátítsa el a betegápolás és elsősegélynyújtás elemi ismereteit.

2.5. Kémia
7. évfolyam
Kémia
A 7. évfolyam végén a tanuló
- tudjon különbséget tenni a vizsgált testek anyagai között, azok jellemző tulajdonsága
alapján,
- tudjon megnevezni a természetben előforduló kémiai anyagokat,
- tudjon példákat mondani a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások
szerepére mindennapi életünkben,
- tudja, hogy melyek az égés feltételei, mi a tűzoltás kémiai lényege,
- tudja a levegő összetevőinek nevét, ismerje a levegő és a víz szennyezésének fő forrásait
és anyagait,
- tudja felsorolni a különféle energiaforrásokat, azok környezeti hatásait, érezze az
energiatakarékosság szükségességét,
- tudja azt, hogy melyek a kőolaj-lepárlás termékei, milyen környezeti hatásaik vannak,
tűzveszélyességüket, élettani hatásaikat,
- tudják a gázzal működő berendezések használatának szabályait, tűz- és
robbanásveszélyességét, az égéstermékek élettani hatásait,
- tudja megnevezni a megismert atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai
jelüket,
- tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban, szóban vagy írásban
megfogalmazni,
- tudja a háztartási anyagokon szereplő pH adatokról a kémhatást megállapítani,
- tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi
életben,
- ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat
- értse egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel
tudja írni a képletüket;
- értse az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-)
Tudja az első 20 elem vegyjelét és nevét.
Értse a következő fogalmakat, tudjon példákat mondani rájuk: fizikai változás, kémiai
reakció, egyesülés, bomlás, exoterm és endoterm folyamat.
Ismerje az égés fogalmát, fajtáit, tudja felsorolni az égés feltételeit.
Ismerjék néhány keverék szétválasztási módszereit.
Tudják értelmezni az oldószer, oldott anyag, oldat kifejezéseket.
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Legyen tisztában a levegő összetételével, a levegőszennyezés okaival és következményeivel.
Egyszerűbb kísérleteket tudjon felidézni, a megfigyeléseket, magyarázatokat tudja
elmondani. (pl.: magnézium-szalag égetése, cukor hevítése stb.)
Ismerje az anyagmennyiség mértékegységét, a molt, tudjon mólnyi mennyiségeket
számolni.
Legyen tisztában az atom felépítésével, ismerje az elemi részecskék jelét, töltését, tömegét.
A periódusos rendszerből tudja megállapítani a rendszámot, a protonok és elektronok
számát, az elektronfelhő szerkezetét.
Tudja felrajzolni a tanult elemmolekulák és vegyületmolekulák szerkezeti képleteit.
Legyen tisztában azzal hogyan keletkeznek atomokból pozitív, illetve negatív ionok.
Kémia:
8. évfolyam
A 8. évfolyam végén a tanuló:
- tudja megnevezni és kémiai jelekkel felírni a tanult elemeket és vegyületeket, ismerje
azok fontosabb reakcióit, környezeti, élettani hatásait,
- tudja magyarázni a kémiai reakciók lényegét az elvégzett kísérletek alapján,
- tulajdonságaik alapján tudja azonosítani a köznapi életben is fontos szervetlen
anyagokat,
- tudja felsorolni a levegő és a természetes vizek szennyezéseit,
- ismerje az egyes nemfémes elemek és vegyületek élettani, környezeti hatásait,
- tudja a mindennapi életben előforduló anyagokhoz mellékelt használati utasításokat
értelmezni kémiai szempontból
- tudja balesetmentesen használni a háztartási vegyszereket,
- érezzen személyes felelősséget, keressen cselekvési lehetőségeket közvetlen környezete
megóvására,
- tudja a fontosabb fémek fizikai és kémiai tulajdonságait, előfordulásukat, előállításukat
és gyakorlati jelentőségüket,
- tudja azt, hogy melyek azok az alkálifém- és alkáliföldfém vegyületek, amelyek
mindennapi életünkben szerepet játszanak, azok élettani és gyakorlati jelentőségét, a
vizek lágyításának módjait,
Értse a periódusos rendszer lényegét, tudjon a periódusos rendszerből adatokat kiolvasni.
Ismerje a kémiai részecskék –atom, ion, molekula- fogalmát.
Használja a kémiai jelrendszert (vegyjel, képlet, egyenlet).
Tudja felírni a tanult elemek vegyjelét, a vegyületek képletét.
Értse a kémiai kötések –kovalens, ion, fémes- lényegét.
A főcsoportok legfontosabb elemeit és azok vegyületeit tulajdonságai alapján ismerje fel,
tudja ezek előfordulását, előállítását és felhasználását.
Tudjon egyszerű egyenletet írni.
Ismerje a veszélyes anyagok jelét, tudja balesetmentesen használni a háztartási
vegyszereket. Tudja a kémiai anyagok környezeti hatásait, a természet, a környezet
védelmének lehetőségeit.
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2.6. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek/Történelem
Történelem
5. évfolyam
- Tudjon 1-2 kérdésre válaszolni az elhangzott magyarázatból.
- A lecke egy részét mondja el saját szavaival.
- Tanári segítséggel 1-2 mondatban mondja el, hogy mit ábrázol egy kép, ábra
- Tudjon kérdést megfogalmazni az anyag egy kisebb részével kapcsolatban.
- Tájékozódjon az időszalagon: Kr. e. és Kr. sz.. Melyik esemény történt előbb/később.
- Tudja, hogy az adott évszám melyik évszázadhoz/évezredhez tartozik.
Tudja a tanult évszámok egyharmadát.
Kr.e. kb. 3000 Egyiptom kialakulása
Kr.e. 5. sz. Athén virágkora
Kr.u. 476 Nyugat-Római Birodalom bukása
800 Nagy Károly császárrá koronázása
100-1001 Államalapítás
Szent István uralkodása
1241-42 tatárjárás
1301 Árpád-ház kihalása
Tudja megmutatni a tanult topográfiai nevek harmadát a térképen.
Kontinensek
Egyiptom
Nílus
Kánaán, Jeruzsálem
Athén, Spárta, Olümposz, Olümpia
Perzsa Birodalom
Alexandria
Itália, Róma, Római Birodalom, Karthago
Pannónia, Aquincum
Frank Birodalom
Arab Birodalom, Mekka
Bizánc
Német-Római Császárság
Esztergom, Székesfehérvár, Erdély, Buda, Muhi
A tanuló ismerje a következő személyek szerepét:
Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon
Zeusz, Pallasz Athéné, Héra, Dareiosz, Xerxész, Miltiadész, Periklész, Nagy Sándor
Romulusz, Rémusz, Hannibál, Julis Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József, Szent Pál, Nagy
Konstantin
Hunor, Magor, Emese, Álmos Árpád
Géza, István, Gellért püspök, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, Julianus barát, IV.
Béla
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Történelem
6. évfolyam
Tankönyvi lecke kisebb egységében önállóan találja meg a lényeget.
Tankönyvben, lexikonban tudjon rákeresni történelmi fogalmakra.
Internet célzott használata anyaggyűjtés céljából tanári irányítással és segítséggel.
Tudja elmondani a tankönyvi anyag 1-1 részegységét.
Tudja a tanult évszámok egyharmadát.
1456 Nándorfehérvár
1492 Amerika felfedezése
1514 Dózsa
1517 Reformáció kezdete
1526 Mohács
1541 Buda török kézen
1552 várháborúk, Eger
1686 Buda visszavétele
1703-11 Rákóczi szabadságharc
1776 USA Függetlenségi Nyilatkozat
1789 francia forradalom kezdete
1815 Napoleon bukása
1830-48 reformkor
1848. március 15. Pesti forradalom
1849. október 6. Arad
1867. Kiegyezés
Tudja megmutatni a tanult topográfiai nevek harmadát a térképen.
Nándorfehérvár, Bécs, Pozsony, Visegrád, Mohács, Amerika, Versailles, Párizs, London,
Szentpétervár
Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár, Eger,
Szigetvár, Pozsony
Isztambul
Boston
Waterloo
Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad
A tanuló ismerje a következő személyek szerepét:
I. Károly, I. Lajos, Luxemburgi Zsigmond
Hunyadi János, I. Mátyás
Dózsa György, II. Lajos, I. Szulejmán, I. Ferdinánd, Szapolyai János
Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin
XIV. Lajos, Gutenberg, Leonardo
Dobó István, Zrínyi Miklós, Bethlen Gábor, Pázmány Péter
II. Rákóczi Ferenc
Mária Terézia, II József
Robespierre, XVI. Lajos, Napoleon, James Watt, George Washington
Gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor
Gróf Batthyány Lajos,
Haynau, Alexander Bach, I. Ferenc József, Gróf Andrássy Gyula
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Történelem
7. évfolyam
Legyen képes a tankönyv szövegében a legfontosabb gondolatokat kijelölni.
Táblázatok, grafikonok, diagramok értelmezése tanári segítséggel.
Néhány mondatban tudja bemutatni a történelmi személyiségek szerepét, jelentőségét.
Garibaldi, Lincoln, Edison, Bismarck
Bach, Ferenc József, gróf Andrássy Gyula báró Eötvös József, Tisza Kálmán,
Wilson, Lenin, Sztálin, Hitler
gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Bethlen István, gróf Teleki Pál, Gömbös
Gyula
Roosevelt, Churchill
Kronológiai táblázat segítségével tudja megállapítani, mi történt a világban a hazai
történelem 1-1 eseménye idején.
Tudja a tanult évszámok egyharmadát.
1861-65 USA polgárháborúja
1867 kiegyezés
1867-1918 OMM
1914-18 első világháború
1917 Oroszországi forradalmak
1918 őszirózsás forradalom
1919 Tanácsköztársaság
1920 Trianon
1929-33 gazdasági világválság
1938 Müncheni egyezmény
1939-45 második világháború
Tudja megmutatni a tanult topográfiai nevek harmadát a térképen.
Poroszország, Németország, Olaszország, Szerbia, Románia, OMM, Csehszlovákia,
Jugoszlávia, Ausztria, Szovjetunió
Felvidék, Délvidék, Észak-Erdély
Sztálingrád, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
8. évfolyam
Legyen képes 1-1 rövid tankönyvön kívüli forrásból merített ismeretről beszámolni.
Adott történelmi témához tudjon anyagot gyűjteni könyvtárban, interneten.
Tudjon segítséggel vázlat készíteni a tankönyv szövegéből.
Legyen ismerete az önkormányzati és parlamenti választásokról, a magyar alaptörvényről,
emberi és állampolgári jogokról és kötelességekről.
Legyen tisztában a media szerepével, hasznos és káros hatásaival.
Ismerje a pénzügyi és gazdasági alapfogalmakat.
Tudja a tanult évszámok egyharmadát.
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1945-48 koalíciós időszak Magyarországon
1948-53 pártállami diktatúra Magyarországon
1956. október 23. forradalom kezdete
1989-90 rendszerváltás Magyarországon
2004. Magyarország tagja az Európai Uniónak
Tudja megmutatni a tanult topográfiai nevek harmadát a térképen.
Jugoszlávia, Szovjetunió utódállamai
Korea, Vietnam, Izrael, India
Néhány mondatban tudja bemutatni a történelmi személyiségek szerepét, jelentőségét.
Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád, Orbán Viktor
Gandhi, Kennedy, Hruscsov
Brezsnyev, Gorbacsov
Reagan
Gagarin, Armstrong

2.7. Fizika
A cél az, hogy a tanulók képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az
alapvető technikai eszközök működésének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmigazdasági kérdések, problémák jelentőségét, és felelős módon tudjanak állást foglalni
ezekben a kérdésekben.
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén:
Ismerje a háztartásokban, a közlekedésben alkalmazott energiahordozókat, értse az
energiatakarékosság szükségességét, a fenntartható fejlődés fogalmát.
Legyen képes a közlekedésben, a hétköznapi életben előforduló egyszerű mozgások
jellemzésére. Ismerje a sebességváltozás és az erő kapcsolatát, tudja fizikai ismereteit
felhasználni a járművek sebességváltozásakor fellépő jelenségek magyarázatára.
Ismerje a Naprendszer objektumait, legyenek ismeretei az Univerzum felépüléséről. Értse a
csillagjóslás és a csillagászat közötti különbséget.
Legyenek ismeretei az időjárási jelenségek, természeti katasztrófák fizikai hátteréről.
Ismerje fel az ember környezetszennyező, természetkárosító tevékenységét.
Az elektromos áramról tanult ismereteit tudja alkalmazni a háztartási elektromos
készülékek használatakor, legyen tisztában az elektromos készülékek használata során
fellépő kockázatokkal, veszélyekkel.
IKT ismereteit tudja alkalmazni fizika témájú információgyűjtésben, -rendezésben, megjelenítésben. Legyen képes mérési adatok táblázatos és grafikus ábrázolására. Ismerje
és önálló tanulás során használni tudja.
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Fizika
7. évfolyam
Témakör neve

javasolt óraszám

Bevezetés a fizikába

8

Az energia

8

Mozgás, közlekedés és sportolás közben

10

Lendület és egyensúly

10

TÉMAKÖR: Bevezetés a fizikába
- jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével;
- értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját
maga által alkotott egyszerű elképzelés segítségével.
- hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit.
- ismeri a fizika fontosabb szakterületeit;
- fogalma ismerete: hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet, sűrűség,
TÉMAKÖR: Az energia
- tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismerteti
az energiatakarékosság fontosságát.
- előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés),
megnevezi az abban szereplő energiákat;
- ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban
betöltött szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző
fogyasztási adatokat;
- átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az
ideális testsúly megtartásában;
- fogalmak ismerete: energia, energiahordozók, energia fajtái, energiamegmaradás,
teljesítmény
TÉMAKÖR: Mozgás közlekedés és sportolás közben
- ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét;
- Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mértékegységeket megfelelően
használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások. Ismeri a testek
sebességének nagyságrendjét;
- meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett
utat, az út megtételéhez szükséges időt;
- fogalmak, törvények ismerete: út, sebesség, átlagsebesség, erő, gyorsulás, Newton első
és második törvénye
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TÉMAKÖR: Lendület és egyensúly
- ismeri jelentős fizikusok tevékenységeit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo
Galilei, Jedlik Ányos).
- tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test
megállításában, elindításában.
- A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi
helyzetben.
- a rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata.
Newton III. törvénye.
- fogalmak ismerete: lendület, lendületmegmaradás, periódusidő, fordulatszám.
Fizika
8. évfolyam
I. Elektromos alapjelenségek
Legyenek képesek elvégezni és értelmezni az egyszerű elektrosztatikai jelenségeket.
Tudják szemléletesen elmondani az atom szerkezetét és az elektromos állapot okait.
Értsék, hogy az elektromos töltés az elektromos állapot mennyiségi jellemzője.
Ismerjék a tanulók az elektromos áram jelét, kiszámításának módját és mértékegységeit.
Képesek legyenek egyszerű szöveges feladatok megoldására.
Ismerjék a tanulók a leggyakrabban használt áramköri jelöléseket: pl.: zsebtelep, vezeték,
ellenállás, fogyasztó, izzólámpa, áramerősség és feszültséget mérő műszer.
Ohm törvénye
Felsorolás szintjén ismerjék az elektromos áram hatásait.
II. Az elektromos áram.
Tudatában legyenek a tanulók az elektromos áramnak az emberi szervezetre gyakorolt
hatásaival.
Ismerjék és tudják alkalmazni a balesetmegelőzés szabályait.
Ismerjék a tanulók a soros és párhuzamos kapcsolás rajzait.
Tudjon a kapcsolási rajz alapján egyszerű áramköröket összeállítani.
Ismerjék a feszültség, áramerősség, ellenállás jeleit és mértékegységeit.
Egyszerűbb számítási feladatokat képesek legyenek megoldani: pl.: ellenállás, feszültség,
áramerősség kiszámítása.
Ismerjék a tanulók az elektromos munka és teljesítmény jelét, kiszámításának módját és
mértékegységeit.
Képletbe való behelyettesítéssel egyszerűbb szöveges feladatokat képesek legyenek
megoldani.
III. Az elektromágneses indukció
A tanuló ismerjék a különböző módon megvalósuló elektromágneses indukciót (mozgási
és nyugalmi indukció).
Ismerjék a tanulók a váltakozó áramot létrehozó technikai eszközöket (Csak felsorolás
szintjén).
Ismerjék a váltakozó áram tulajdonságait, előnyeit, felhasználásának sokféleségét.
Ismerjék a diákok az egyen és a váltakozó áram közötti alapvető különbségeket.
138

Pedagógiai Program

Szegedi Gregor József Általános Iskola

Ismerjék a transzformátor felépítését, működését valamint a menetszámok, a feszültség
és az áramerősség közötti kapcsolatokat.
Egyszerűbb számítások elvégzésére legyenek képesek a diákok.
Ismerjék a transzformátor szerepét a gyakorlatban.
Ismerjék a transzformátor feltalálóit: Bláthy Ottó, Déri Miksa és Zipernowsky Károly
IV. Naprendszer
A diákok a Naprendszer bolygóit sorrendben képesek legyenek felsorolni.
Ismerjék a Napfogyatkozás és a Holdfogyatkozás lényegét. Tudjanak ezekről rajzot is
készíteni.
Ismerjék a Ptolemaioszi és a Kopernikuszi világképet.
Tudatában legyenek a tanulók a bolygók és a csillagok közötti alapvető különbségekkel.
Ismerjék az északi és a déli félgömb jellegzetes csillagképeit.
Ismerjék az 1 fényév jelentését.
V. Környezetünk és a fizika
A Föld alapvető fizikai tulajdonságainak ismerete (hőmérséklet, sűrűség, nyomás).
Légkör alkotórészeinek ismerete.
Időjárási jelenségek fizikai tartalmának ismerete.
Föld szerkezeti felépítése.
Energiahordozók ismerete (felsorolás szerűen).
Ismerjék a tanulók az energiatakarékosság fontosságát. Tudjanak ide vonatkozó
gyakorlati példákat felsorolni.
Tudatában legyenek a tanulók „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön” idézet tartalmával.

2.8. Földrajz
7. évfolyam
Földrajz
- A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebbnagyobb egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres
nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű
ország csoportjairól, országairól).
- Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és
törvényszerűségeket.
- Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és
megfogalmazására az egyes földrészekre vagy ország csoportokra, tájakra jellemző
természeti jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék
fel az egyes országok, ország csoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági
folyamataiban.
- Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének
időbeli változásait.
- Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban.
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- Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító
hatását, a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését.
- Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét
példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.
- Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a
számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről.
- Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben.
- Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések
végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi
tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek
során alkalmazzák digitális ismereteiket.
- Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket,
földrészeket, országokat és tipikus tájakat.
- Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg
a logikai térképolvasás képességét.
Földrajz
8. évfolyam
A tanuló:
- ismerje Közép-Európa regionális sajátosságait; a Kárpát-medencevidék tipikus tájait és
Magyarország fő természeti-, társadalmi-, gazdasági jellemzőit, jelenségeit, folyamatait
és összefüggéseit,
- értse az együttműködés szükségességét a régió és az Európai Unió tagállamai között,
- ismerje a térség környezeti állapotát károsító folyamatokat, tevékenységeket, s tudjon
példákat mondani a megelőzés, az elhárítás lehetőségeire,
- ismerje hazánk társadalmi-gazdasági adottságait és lehetőségeit, integrációs
törekvéseit, nemzetközi kapcsolatait,
- használja a térképet információszerzésre a szemléleti térképolvasás szintjén,
- tudja megmutatni térképen, a tanult topográfiai fogalmakat és kapcsolja hozzájuk a
jellemző földrajzi tartalmakat,
Szükséges topográfiai fogalmak országonként:
Németország: Germán-alföld, Német-középhegység, Rajna, Sváb–Bajor-medence, Duna,
Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Ruhr-vidék, Stuttgart.
Lengyelország: Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Visztula, Odera, Varsó, Krakkó,
Szilézia.
Csehország: Cseh-medence, Érchegység, Elba, Prága,
Ausztria: Bécsi-medence, Grazi-medence, Keleti-Alpok, Duna, Bécs, Burgenland, Graz,
Horvátország: Dinári-hg., Száva
Szlovákia: Északnyugati-Kárpátok, Csallóköz, Magas-Tátra, Szlovák-érchegység, Duna,
Vág, Pozsony, Kassa,
Szlovénia: Keleti-Alpok, Karszt, Száva, Ljubjana.
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Románia: Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Keleti-, Déli-Kárpátok, Román-alföld,
Duna, Körös, Maros. Bukarest, Arad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyföld,
Magyarország: Balaton, Csepel-sziget, Dráva, Duna, Dunántúl, Kárpát-medence, KeletKözépEurópa, Körös, Margit-sziget, Maros, Mohácsi-sziget, Rába, Sajó, Sió, Tisza, Tisza-tó,
Velencei-tó,
Alföld: Tiszántúl, Duna–Tisza-köze, Mezőföld, Hortobágy, Hortobágyi N. P, Kiskunság,
Kiskunsági N. P. Debrecen, Kecskemét, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tiszaújváros,
Százhalombatta,
Kisalföld: Győri-medence, Ság, Somló, Fertő-Hanság N. P., Esztergom, Győr,
Alpokalja: Kőszegi-hg, Soproni-hg., Zalai-dombság, Zala. Kőszeg, Sopron, Szombathely,
Zalaegerszeg.
Dunántúli-dombság, Somogyi-dombság, Mecsek, Baranyai-dombság, Balaton. Pécs, Siófok,
Dunántúli-középhegység: Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Balaton-felvidéki N. P.,
Budai-hg., Dunazug-hegység, Velencei-hg., Vértes. Ajka, Balatonfüred, Dorog, Esztergom,
Harkány, Hévíz, Keszthely, Pápa, Szentendre, Tata, Tatabánya, Tihany, Várpalota,
Veszprém.
Északi-középhegység: Aggteleki-karszt, Borsodi-medence, Börzsöny, Bükk, Bükk-fennsík,
Cserhát, Kékes, Mátra, Visegrádi-hg., Zempléni-hg., Aggteleki N. P., Bükki N. P., Eger,
Miskolc, Salgótarján,
Budapest – Budapesti agglomeráció,
Magyarország megyéi.

2.9. Természettudomány
Természettudomány
5. évfolyam
5. évfolyam végén a tanuló:
- legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, folyamatok
megfigyelésére, tapasztalatok összegzésére, ismertetésére,
- legyen képes az élő-és élettelen ok-okozati összefüggéseinek megismerésére,
példákkal történő illusztrálására,
- tudja felismerni, megfigyelni a környezetben előforduló élő- és élettelen anyagokat,
szempontok szerint tudja csoportosítani,
- tudja felismerni, megfigyelni a természetes és mesterséges anyagokat, ismerje
tulajdonságaikat, felhasználásukat, környezeti hatásukat
- legyen képes becslést, mérést végezni
- ismerje a térképi ábrázolási módokat, a felszínformákat,
- ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot,
- igazodjon el elemi szinten hazánk domborzati, közigazgatási és tematikus térképein,
- tudjon tájékozódni az iránytű segítségével,
- ismerje a fő-és mellékvilágtájakat,
- ismerje a térképi jelrendszert, tudja használni,
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-

ismerje a méretarányt, a vonalas mértéket, tudjon ezekkel dolgozni,
tudja a térképet földrajzi ismeretek megszerzésére használni,
ismerje az időjárási elemek területi, időbeli változásának összefüggéseit,
tudja megfogalmazni az aktuális időjárást,
tudjon különbséget tenni időjárás és éghajlat között,
alapszinten tudjon időjárási méréseket végezni,
tudjon középhőmérsékletet, hőingadozást számolni,
ismerje a szélirányokat, csapadékfajtákat,
ismerje a virágos növény szerveit, a szervek feladatait,
ismerje a növények életfeltételeit
legyen képes felismerni, megnevezni a megismert növényeket,
ismerje és hasznosítsa a haszonnövények táplálkozásba betöltött szerepét,
fogyasztásuk egészségügyi szabályait,
tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban,
kölcsönhatásban vannak,
ismerje az állatok háziasításának folyamatát,
ismerje fel, tudja jellemezni a megismert állatok küllemét, testfelépítését, életmódját,
az emberhez való kapcsolatát,
ismerje a háziállatok tenyésztésének célját, az egészséges állattartás ismérveit,
törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, az állatvédelmi szabályok
betartására.

Természettudomány
6.évfolyam
Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás:
- felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat,
megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;
- felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges
környezetre gyakorolt hatásukat;
- önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai
paraméterek meghatározására;
- önállóan végez egyszerű kísérleteket.
- megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás
jelenségét, példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;
- megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri
ennek gyakorlati életben való megjelenését;
- megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet
játszó anyagokat és az energiatermelés folyamatát;
- kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit;
- kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és
következményeit.
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Topográfiai alapismeretek:
- meghatározza az irányt a valós térben;
- érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;
- tájékozódik a térképen és a földgömbön.
- felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és
ábrázolásmódú térképeken;
- felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen;
- megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi
fekvését;
- ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;
- felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket;
- bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb
nagyvárosokat és a szomszédos országokat.
Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének megismerése során,
terepi munkában)
-

a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet,
térképet készít;
tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével;
meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;
használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái
- megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
- életközösségként értelmezi az erdőt;
- felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők
életközössége esetén;
- példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;
- táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növényés állatfajokból;
- példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre
gyakorolt hatásait;
- tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.
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A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái
- megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
- megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek
életközösségeit;
- életközösségként értelmezi a mezőt;
- felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek
életközössége esetén;
- példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;
- táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növényés állatfajokból;
- példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre
gyakorolt hatásait;
- tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok
védelmét.
Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái
-

megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;
összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;
felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és
vízparti életközösségek esetén;
példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;
táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti
növény- és állatfajokból;
példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre
gyakorolt hatásait;
tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok
védelmét.

Az energia
-

összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;
ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;
tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján;
példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;
megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.
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A Föld külső és belső erői, folyamatai
- megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet
egyszerűen vizsgálható tulajdonságait;
- példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;
- tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma;
- ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyagvisszapótlás, komposztkészítés, ökológiai kertművelés);
- felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni
tevékenység hatásait;
- magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a
felszínformálás közti összefüggéseket;
- magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.

2.10. Informatika/Digitális kultúra
Minimum követelmények
Digitális kultúra
5.évfolyam
A témakörök tanulása eredményeként a tanuló:
Algoritmizálás és blokkprogramozás
- megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
- ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
- ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;
- mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Fogalmak: algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet,
kimenet, problémamegoldó tevékenység, algoritmus leírása, algoritmustervezés,
lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, tesztelés,
elemzés, hibajavítás.
Online kommunikáció
- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait.
Fogalmak: online identitás, e-mail, chat, adattárolás.
Robotika
- ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
Fogalmak: robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés.
Szövegszerkesztés
- ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése
során a szöveg formázására vonatkozó alapelveket;
- a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
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ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés,
elválasztás).
Fogalmak: szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés,
szövegegységek, karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter
mérete, bekezdés, bekezdés formázása, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése,
képméret változtatása.
Multimédiás elemek készítése
- ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
- bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Fogalmak: rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép,
hang, video digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek,
transzformációk, színválasztás, retusálás, képméret változtatása.
Az információs társadalom, e-Világ
- önállóan keres információt,
- védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget
kér.
Fogalmak: e-Világ; virtuális személyiség; digitális eszközöktől való függőség.
A digitális eszközök használata
- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait;
- az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli;
- értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról
beszámol.
Fogalmak:
adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár,
kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök
operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés.
Digitális kultúra
6. évfolyam
Algoritmizálás és blokkprogramozás
- a tanuló érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális
eszközökön;
- egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
- ismeri a kódolás eszközeit;
- adatokat kezel a programozás eszközeivel;
- ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
- ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;
- a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus)
alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;
- tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
- mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
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Online kommunikáció
- a tanuló ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az
iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;
- ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
Robotika
- a tanuló ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
- adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
- mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
- a tanuló egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás
dokumentumokat.
- ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése
során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
- a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
- ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés,
elválasztás);
- etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
Bemutatókészítés
- a tanuló egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás
dokumentumokat;
- ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése
során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
- etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival;
- ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza.
Multimédiás elemek készítése
- a tanuló digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
- digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
- ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
- bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Az információs társadalom, e-Világ
- a tanuló ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
- ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális
hatásait;
- önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;
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az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki;
ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget
kér.

A digitális eszközök használata
- a tanuló célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai
eszközök közül;
- önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
- használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
- Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata
- Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a
kommunikációs eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és
paraméterek ismeretek.

Digitális kultúra
7. évfolyam
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
- ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
- tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
- segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
- tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
- tudjon szöveget, képet tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján
elkészíteni;
- tudjon bemutatót készíteni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
-

lássa át a problémamegoldás folyamatát;
ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;
ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.

A tanuló az infokommunikáció témakör végére
-

legyen képes megkeresni a kívánt információt;
legyen képes az információ értékelésére;
tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;
használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.

A tanuló az információs társadalom témakör végére
- ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
- ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
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ismerjen megbízható információforrásokat;
legyen képes értékelni az információ hitelességét;
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;
ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra
vonatkozó következményeit;
- ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
- legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
- a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns
forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
- a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;
- képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata,
szövegalkotás);
- egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.
Algoritmizálás és blokkprogramozás
- értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények
kapcsolatát;
- egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
- ismeri a kódolás eszközeit;
- adatokat kezel a programozás eszközeivel.
- a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus)
alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;
FOGALMAK: algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási
mód, szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési
szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált
gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás
Online kommunikáció
- ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai
környezetének elektronikus szolgáltatásait;
- ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
FOGALMAK: online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások
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Robotika
- adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
- mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
- ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
FOGALMAK: robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás,
ciklus
Szövegszerkesztés
- egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás
dokumentumokat.
- ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése
során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
- etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
FOGALMAK: szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete,
objektumok,
élőfej,
élőláb,
táblázat
szövegben,
táblázat
tulajdonságai,
dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes dokumentumkészítés,
információforrások etikus felhasználása
Bemutatókészítés
- egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás
dokumentumokat;
- ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése
során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
- etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás
szabályaival.
- ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
FOGALMAK: prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka
eszközei, lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus
felhasználása
Multimédiás elemek készítése
- digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
- digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
- ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
- bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
FOGALMAK: képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video
készítése, szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok,
csomópontműveletek
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Az információs társadalom, e-Világ
- ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
- ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális
hatásait.
- ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
- ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont
egyidejű érvényesítésének lehetőségét;
- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel,
alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
- védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
FOGALMAK: e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, virtuális személyiség, információs társadalom,
adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség

A digitális eszközök használata
- célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
- önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
- használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
- ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
- Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a
kommunikációs eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és
paraméterek
- Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei
- Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése
FOGALMAK: adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási
problémák, ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár,
kommunikációs eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási
területei, mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése,
operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat,
jogosultságok, etikus információkezelés
Informatika
8. évfolyam
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
- ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
- tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
- segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
- tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
- tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás
alapján elkészíteni;
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tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;
ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;
tudjon bemutatót készíteni.

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör
végére
- lássa át a problémamegoldás folyamatát;
- ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;
- ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
- tudjon kódolni algoritmusokat;
- tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
- ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;
- legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján;
- legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
- legyen képes megkeresni a kívánt információt;
- legyen képes az információ értékelésére;
- legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
- tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;
- használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
- ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
- ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
- ismerjen megbízható információforrásokat;
- legyen képes értékelni az információ hitelességét;
- ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
- ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;
- ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra
vonatkozó következményeit;
- ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
- legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
- a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns
forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
- a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;
- képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata,
szövegalkotás);
- egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.
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2.11. Hon- és népismeret
6. évfolyam
Témakörök
1. Az én világom
Rokonság,
szomszédság
Az én városom

Találkozás a
múlttal
A paraszti
háztartás

Életmód
2.

Ünnepek, jeles
napok

Ismeret
Családunk története,
nagyszüleink élete,
családfa
Szeged elhelyezkedése,
adottságai,
nevezetességei,
néphagyományai

Kulcsfogalmak/ fogalmak
Család, családfa, rokonsági fok
(felmenő ág: apa/anya,
nagyapa/nagyanya, dédapa/dédanya,
lemenő ág: gyermek, unoka,
dédunoka, oldalág: testvér/báty, öcs,
nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi,
nagynéni (ángy), házassági rokonság
(műrokonság), közösség, norma.
Szülőföld
Helytörténet, helyi értékek,
mesterségek, foglalkozás, épített
környezet, természeti környezet, neves
személy, helyi hagyomány, település,
fenntarthatóság.
A ház történeti fejlődése Jurta, veremház, egysejtű ház,
A konyha, az
többosztatú ház, falazat, tetőtartó
ételkészítés és eszközei szerkezet, tetőformák, konyhai
A szoba
cserépedény, munkasarok, szentsarok,
Munkamegosztás a
sparhelt, munkamegosztás
paraszti családban
Népi mesterségek
A paraszti munka éves
Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj
rendje
pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing,
Népi viseletek
gatya, pendely, szoknya, kötény,
Táplálkozás
ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés,
Játékok
téli étrend, nyári étrend.
A fonó
Társasmunka, kaláka, aratás, szüret,
Kalákamunkák,
tollfosztó, kukoricafosztó, vásár
társasmunkák
Belenevelődés, utánzó játék, eszközös
Városi életforma
játék, körjáték, sport jellegű játék,
sajátosságai a 19-20. sz.- gyerekfolklór, népi játék, kávéház,
ban
kaszinó, korzózás, polgár, munkás,
értelmiség
Keresztény ünnepek a
Ünnep, jeles nap, böjt, advent,
népi hagyományban
köszöntő szokások, lucázás, kántálás,
Őszi jeles napok
betlehemezés, bölcsőske, regölés,
Karácsonyi ünnepkör,
aprószentek napi vesszőzés, újévi
népszokások
köszöntők, háromkirályjárás, iskolába
Farsang, iskolába
toborzó szokások, böjti játékok,
toborzó szokások
kiszehajtás, villőzés, húsvét,
Nagyböjt
zöldágjárás, komatálküldés,
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Húsvéti ünnepkör,
húsvét
Pünkösd
Szent Iván napja, nyári
jeles napok
Élet a falusi
közösségben a
születéstől a halálig
Közösségi alkalmak
(búcsú, vásár,
pásztorünnep)
Az emberi élet fordulói
– gyermek születése,
házasságkötés
3.
Néprajzi tájak,
tájegységek
Magyarországon és a
Kárpát-medencében
Dunántúl, Felföld,
Alföld, és a kapcsolódó
határon túli területek
néprajzi jellemzői
Erdély és Moldva honés népismereti, néprajzi
jellemzői
Örökségünk,
A magyarság kulturális
hagyományaink,
öröksége a határon túli
nagyjaink
területeken
A hazánkban élő
nemzetiségek kultúrája,
hagyományai
Természeti kincseink,
az épített környezet
értékei
A magyar tudomány és
kultúra eredményei és
alkotói a nagyvilágban
A hungarikumok

májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi
királynéjárás, nyári és téli napforduló, ,
pásztorünnep, búcsú, keresztelő,
leány-, legényélet, lakodalom.

Néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi
táj, határainkon túl élő magyarok,
nemzeti összetartozás, szórvány, haza,
hazaszeretet, hungarikum,
világörökség

Továbbhaladás feltétele:
A táblázatban található kulcsfogalmakat a tanuló tudja a megfelelő témakörhöz kapcsolni,
az ismeretekről a fogalmak/kulcsfogalmak használatával legyen képes némi tanári
segítséggel feleletet adni.
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2.12. Ének-zene
5. évfolyam:
- az énekes anyagból 10 dal/zenei szemelvény éneklése emlékezetből csoportban és
egyénileg,
- Szózat éneklése pontos szöveggel,
- a tanult zenei anyag egy részletének olvasása kottából, tanári segítséggel,
- a tanult zenei elemek felismerése,
- többször meghallgatott zenemű felismerése (min. 3 alkotás),
- népi hangszerek ismerete,
- a tanult zenetörténeti korszakok alapvető ismerete,
- egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközök megnevezése (hangszín,
dinamika, karakter, tempó).
6. évfolyam
- Az énekes anyagból 10 dal (6 magyar népdal, 2 történeti ének, 2 műdal) éneklése
emlékezetből csoportban és egyénileg,
- az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és
megnevezése,
- a tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából,
- a tanult zenei anyag egy részletének olvasása kottából, tanári segítséggel,
- tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat és dallamfordulatokat a tanult
hangokkal,
- többször meghallgatott zenemű felismerése (min. 4 alkotás),
- egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközök megnevezése (hangszín,
dinamika, karakter, tempó),
- a klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek
megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős),
- a dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése,
- a tanult zenetörténeti korszakok stílusjegyeinek és zeneszerzőinek ismerete.
7. évfolyam
- az énekes anyagból 10 dal/zenei szemelvény (7 magyar népdal, 1 népies dal, 1 műdal,
1 zenemű főtémája) éneklése emlékezetből csoportban és egyénileg
- a tanult zenei elemek felismerése
- a tanult zenei anyag egy részletének olvasása kottából, tanári segítséggel
- többször hallgatott zenemű felismerése (min. 4 alkotás)
- egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközök megnevezése (hangszín,
dinamika, karakter, tempó)
8. évfolyam
- az énekes anyagból 10 zenei szemelvény (5 magyar népdal, 3 műdal, 2 XX. századi
zenemű főtémája),
- a tanult zenei elemek felismerése,
- a tanult zenei anyag egy részletének olvasása kottából, tanári segítséggel,
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- többször hallgatott zenemű felismerése (min. 4 alkotás),
- egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközök megnevezése (hangszín,
dinamika, karakter, tempó).

2.13. Technika és tervezés
Technika és tervezés
5. évfolyam
B modul
Ennek a szakasznak a tevékenységei építenek az 1–4. évfolyamon kialakult motivációs
bázisra, anyagismeretre, szerszám- és eszközhasználatra. Minden témakörben átfogó
rendezőelv a múlt–jelen–jövő együttállása. Tevékenységeik során a tanulók vizsgálják, hogy
a múltban ezt hogyan végezték az emberek, megismerkednek hagyományainkkal,
értékeinkkel. A múlt örökségén túl megismerik, melyek, milyenek a mai lehetőségeink,
milyenek a jövőbeni kilátásaink, környezettudatos, fenntartható tevékenységek
alkalmazása. Ez a szemléletmód alkalmassá teszi a felnövekvő nemzedéket a változások
értékként, lehetőségként történő kezelésére. Hangsúlyos, hogy minden tevékenység a
környezet- és egészségtudatosság irányába mutat, kiemelve az egyén, a közösség
felelősségét. Megismerik a család dinamikáját, gazdálkodását, az egészségtudatos
táplálkozást.
Technika és tervezés
6. évfolyam
B modul
- Tájékozódás a jelen és jövő környezeti problémáiban.
- Családi gazdálkodás összefüggései. Egyszerű háztartási munkák gyakorlati végzése.
- Ismerje a kellemes közérzet tényezőit, a komfortfokozatok jellemzőit. Legyen
tájékozott a lakás berendezésének alapelveiben. Képes legyen egy helyiség alaprajza
alapján berendezési tervet készíteni. Ismerje a bútorok funkcióit. Ismerje a díszítő
textíliák alkalmazásait, kezelésüket. Ismerje a lakás tájolásának kérdéseit, a növények
elhelyezésének szempontjait. Ismerje a lakásépítéshez és lakberendezéshez
kapcsolódó foglalkozásokat.
- Ismerje a tanuló a konyha és eszközeinek funkcióját, balesetmentes kezelését. Képes
legyen a konyhában higiénikus munkavégzésre, egyszerűbb étel készítésére, ízléses
terítésre, tálalására. Korszerű, egészséges táplálkozás. Az élelmiszerek címkéjén
feltüntetett információk értelmezése. Kiválasztott ételreceptek értelmezése. Az
ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az étkezéshez kapcsolódó
teendők meghatározása.
- Legyen képes a tanuló önmaga és környezete tisztántartására, ismerje a tisztálkodás
módjait és korszerű eszközeit.
- Legyen jártas a tanuló az élelmiszerek bevásárlásában, ismerje a gyakoribb fertőzési
lehetőségeket, és tudjon egyszerű vásárlási naplót készíteni.
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- Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata. A munkavégzéshez
szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és gépek kiválasztása,
balesetmentes és szakszerű használata.
- Mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok készítése.
Technika és tervezés
7. évfolyam
B modul
- A háztartással kapcsolatos, a felnőttszerephez tartozó döntési folyamatok
megismerése.
- Pénzügyi tudatosság, az otthonteremtés és -fenntartás, a család ellátása társadalmi
érdekek, globális célok figyelembe vételével.
- Fenntarható háztartás, környezettudatos szemlélet alkalmazása.
- Képes legyen a környezet tárgyait, jelenségeit különböző szempontok szerint
rendszerezni. Ismerje a technológiák környezettel való kapcsolatát, a
hulladékprobléma különböző megoldásait.
- Jártas legyen a konyhatechnikai eszközök balesetmentes használatában. Képes legyen
az egyszerű ételkészítési eljárásokat alkalmazni, napi étrendet készíteni.
- Alapvető háztartással kapcsolatos ismeretek (tervezés, kivitelezés, rendszerezés)
- Egyszerű sérülések ellátása, elsősegélynyújtás.
- Legyenek pályaválasztási elképzelései. Legyen tájékozott a foglalkozások körében.
Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori
életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. Tapasztalatok, ismeretek,
véleményalkotás a meglátogatott munkahelyekről, ezek összevetése a személyes
tervekkel.
- Legyen jártas ruházatának ízléses, praktikus, alkalomhoz illő kiválasztásában,
tisztántartásában.

2.14. Vizuális kultúra
Minimum követelmények
5. évfolyam
- Tudja összefoglalni, rendszerezni az őskor, ókor művészetének főbb jellemzőit.
- Legyen tisztában a festészet fogalmával, műfajával, technikáival.
- Tudjon egyszerűbb természeti formákat ábrázolni.
- Tudja a megszerzett ismereteit kreatív, önálló munkában alkalmazni.
- Legyen tisztában a színtan alapfogalmaival.
6. évfolyam
- Ismerje az esztétikum és funkció kapcsolatát a kerámia és üvegművesség fogalmán
keresztül.
- Tudjon összetettebb szerkezetű használati tárgyakat ábrázolni.
- Legyen tisztában a kör látszati képével, az ellipszis fogalmával.
- Tudjon ábrázolni felül,-és elölnézetben.
- Ismerje a középkori művészetek alapjait, jellemző alkotásait és technikáit.
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- Legyen tisztában a középkori írásbeliségkialakulásának történetével.
- Legyen képes szerzett ismereteinek átvitelére a színes komponálási feladatokba.
7. évfolyam
- Ismerje a Barokk, a Klasszicizmus, Romantika és Impresszionizmus jellemzőit, a főbb
alkotásokat.
- Ismerje a műszaki szabványírás alapjait.
- Tudjon perspektivikusan ábrázolni.
- Legyen tisztában az emberábrázolás törvényszerűségeivel.
8. évfolyam
- Ismerje a XX. századi művészeti ágakat, stílusokat, tudjon példákat mondani, tudjon
lakóházat tervezni.
- Legyen képes kreatív plakátot tervezni.
- Ismerje az emberi test fő tömegviszonyait, arányait.
- Tudja leképezni a környezetében levő természetes és mesterséges formákat.
- Tudja alkalmazni a különböző ábrázolási rendszereket, technikákat.

2.15. Testnevelés és sport/ Testnevelés 5-8. évfolyam
Minimum követelmények
Testnevelés
5. évfolyam
Természetes és nem természetes mozgásformák
A gyakorláshoz szükséges alakzatok gyors kialakítása.
A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású
végrehajtása. /Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlatokban,
szerek/kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület- és gerincvédelem szabályainak
megfelelően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban valamint csoportban. Játékos
gimnasztikai gyakorlatsorok. Határozott formájú szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű
szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlatok./
A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása
testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban.
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
Kosárlabdázás:
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, megállás. Futás közben iram- és
irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. Cselezés meginduláskor és futás közben.
A védőtől való elszakadás legegyszerűbb módjai.
Labdás technikai gyakorlatok: Átadások-átvételek: Kétkezes mellső-, felső-, egykezes
felsőátadás helyben és mozgás közben pattintva is. Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből
egy kézzel.
Röplabdázás:
Labda nélküli technikai gyakorlatok:
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Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag labdával, majd röplabdával):
Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és
párokban. Kosár- és alkarérintés összekapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó
érintésekre.
Taktikai alapgyakorlatok: Nyitás- nyitásfogadás.
Képességfejlesztés
Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatása, a labda és a test
különböző helyzeteinek összehangolása.
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok
Labdahúzogatás, -görgetés; haladás közben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és
belső csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső csüddel, teljes csüddel,
külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és
szemből érkező labdával. Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások
laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. Labdalevétel:
talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel.
Kézilabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és támadó lábmunka;
megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, ütközések; cselek.
Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda felvétele állóhelyben és mozgás
közben. Labdavezetés mindkét kézzel állásban és mozgás közben.
Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel
Atlétika jellegű feladatok
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok elsajátítása.
Akadályfutás. Közepes iramú futás. Iramfutások lendületesen, természetes mozgással.
Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-indulások különböző kiinduló helyzetből.
Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamatosan is. Távolugrás
guggoló vagy lépőtechnikával. Magasugrás: 6-8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy
hajlított lábbal.
Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló helyzetből tömött
labdával.
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak megismerése.
Torna jellegű feladatok
Akadályokon fel-, át- és lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban,
különböző szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások előrehátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Zsugorfejállás. Fejállás,
különböző lábtartásokkal. Fejállásból gurulóátfordulás előre. Fellendülés kézállásba,
bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek. Mérlegállás.
Kézen átfordulás oldalt, mindkét irányba. Összefüggő talajgyakorlat 3-5 elemből. Keresztbe
állított ugrószekrényen (2-4 rész): felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati
átugrás, guggoló átugrás. Hosszába állított ugrószekrényen (2-4 rész): felguggolás és
homorított leugrás
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Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodások.
Kötélmászás, mászókulcsolással.
A balesetvédelmi utasítások betartása.
Segítségnyújtás a társaknak.
Népi játékok megismerése.
A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti
összefüggés ismerete.
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos
viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.
A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Az alapvető önvédelmi fogások különös tekintettel a tompítási technikákra.
A test-test elleni küzdelem vállalása.
Gyógytestnevelés: helyes testtartás kialakítása, helyes légzéstechnika elsajátítása.
Testnevelés
6. évfolyam
Természetes és nem természetes mozgásformák
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.
Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek
felhasználásával, játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve. Szabadgyakorlati
alapformájú gyakorlatok az ízület- és gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz
nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban valamint csoportban. Játékos gimnasztikai
gyakorlatsorok. Határozott formájú szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű szabad-,
társas-, kéziszer- és szergyakorlatok.
Sportjátékok
A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési
játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban.
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
Kosárlabdázás:
Labda nélküli technikai gyakorlatok
Labdás technikai gyakorlatok
Taktikai gyakorlatok:
Röplabdázás:
Labda nélküli technikai gyakorlatok
Labdás technikai gyakorlatok
Taktikai alapgyakorlatok:
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok
Taktikai gyakorlatok
Kézilabdázás:
Labda nélküli technikai gyakorlatok
Labdás technikai gyakorlatok
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Atlétika jellegű feladatok
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
Futóiskolai gyakorlatok. Akadályfutás. Közepes iramú futás. Iramfutások lendületesen,
természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-indulások különböző kiinduló
helyzetből.
Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamatosan is. Távolugrás
guggoló vagy lépőtechnikával, 8-14 lépés nekifutásból. Magasugrás: 6-8 lépésről átlépő
technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugróversenyek.
Dobóiskolai gyakorlatok
Torna jellegű feladatok
Akadályokon fel-, át- és lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban,
különböző szereken. Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből,
különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, különböző
lábtartásokkal. Összefüggő talajgyakorlat 3-5 elemből.
Kötélmászás, mászókulcsolással.
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos
viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös
tekintettel a tompítási technikákra.
A test-test elleni küzdelem vállalása.

Testnevelés
7. évfolyam
Természetes és nem természetes mozgásformák
Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása.
Alakzatfelvételek járás és futás közben.
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása.
Sportjátékok
Kosárlabdázás:
Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; cselezés induláskor és futás
közben.
Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok. Labdavezetés közben
cselezés. Megállás, sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények
között. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel után labdavezetés, fektetett dobás.
Röplabdázás:
Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése:
Az alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása egyéni, páros és
csoportos gyakorlatokban. Felső egyenes nyitás. Az ütés és a sáncolás fedezése.
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és belső csüddel,
különböző alakzatban. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, belsővel, külső
csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Rúgások: belső csüddel,
teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból. Dekázás: haladással,
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irányváltoztatással. Fejelés: előre, oldalra. Cselezés: testcsel, labdavezetésből labda elhúzása
oldalra, labdaátvétel testcsellel.
Kézilabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, irányváltoztatások,
cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek,
le- és visszaforgások. Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással.
Atlétika jellegű feladatok
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult
versenyszabályoknak megfelelően.
Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 méteres távon. Iramfutás, tempófutás a táv
fokozatos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, játékosan és versenyszerűen,
egykezes váltással. Tartós futás a táv és az intenzitás növelésével.
Futóiskolai gyakorlatok
Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Helyből távolugrás.
Távolugrás guggoló vagy lépő technikával.
Magasugrás átlépő és guruló technikával.
Dobóiskolai gyakorlatok.
Dobások, lökések különböző kiinduló helyzetből tömött labdával, célba is. Kislabdahajítás
helyből, nekifutással hármas lépésritmusból. Súlylökés helyből és beszökkenéssel.
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és
a befejező mozgások összekapcsolása.
Torna jellegű feladatok
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna
jellegű mozgásokban.
A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon.
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások:
Összefüggő talajgyakorlat. Ugrószekrény széltében (lányoknak: 3-4 rész, fiúknak: 4-5
rész): guggolóátugrás.
A különböző eséstechnikák, szabadulások.
Testnevelés és sport
8. évfolyam
Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, szerek, kéziszerek
felhasználásával. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas- szer és kéziszergyakorlatok. Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fejlesztő szabadgyakorlatok és
gyakorlatsorok.
Kosárlabdázás:
Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; cselezés induláskor és futás
közben.
Labdás technikai gyakorlatok: Labdavezetés közben cselezés. Megállás, sarkazás,
labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények között. Átadások, átvételek.
Kosárlabdázás könnyített szabályokkal.
Röplabdázás:
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Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése:
Az alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása egyéni, páros és
csoportos gyakorlatokban.
Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás.
Az ütés és a sáncolás fedezése.
Labdarúgás:
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és belső csüddel,
különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés haladás közben, fordulatokkal.
Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben,
ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel:
talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda átvétele belsővel.
Labda toppolás. Rúgások: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával,
mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, különböző
irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, irányváltoztatással.
Kézilabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, irányváltoztatások,
cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda nélkül. Indulócselek, le- és visszaforgások.
Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények között irány- és
ritmusváltoztatásokkal.
Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, passzív, félaktív és
aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is.
Atlétika jellegű feladatok
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult
versenyszabályoknak megfelelően.
Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 méteres távon. Repülő és fokozó futások.
Gyorsfutások játékosan és versenyek alkalmazásával 30-60 méteres távon. Iramfutás,
tempófutás a táv fokozatos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, játékosan és
versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és az intenzitás növelésével. Futás
feladatokkal, akadályokkal, átfutás akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.
Magasugrás átlépő és guruló technikával.
Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló helyzetből tömött
labdával. Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas lépésritmusból. Kislabdahajítás.
Súlylökés helyből és beszökkenéssel.
Torna jellegű feladatok
A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon.
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások:
Akadályok leküzdése támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, hátra, különböző
kiinduló helyzetből különböző befejező helyzetbe.Fejállás különböző kiinduló helyzetből,
különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső mérlegállás. Fellendülés kézállásba
bordásfalnál, segítséggel és segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre.
Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból. Kézen átfordulás oldalra, mindkét
irányba megközelítően nyújtott testtel. Összefüggő talajgyakorlat. Ugrószekrény széltében
(lányoknak: 3-4 rész, fiúknak: 4-5 rész): guggolóátugrás.
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Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. Mászás kötélen/rúdon.
Függeszkedési kísérletek bordásfalon felfelé és lefelé. Vándormászás. Függeszkedési
kísérletek kötélen.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
A különböző eséstechnikák, szabadulások.

2.16. Etika/ Hit és erkölcstan
Etika
5-6. évfolyam
- Legyen tisztában az egészség megőrzésének jelentőségével.
- Tudja, hogy az emberek sokfélék, elfogadja a sokszínűséget, az etnikai és kulturális
különbségeket.
- Képes legyen kapcsolatok kialakítására és ápolására.
- Felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és
közös értékeket.
- Azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit.
- Megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van
a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban.
- Rendelkezzen a konfliktuskezelés képességével.
- Képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját
álláspontja mellett érvelni.
- Lássa át a közösségi normákat.
- Legyen nyitott más vélemény, más szokás, más kulturális és vallási hagyományok
iránt.
- Érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével,
értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó
szerepét.
- Legyen tisztában a környezete állapotával.
- Felismeri az ökológiai egyensúly hétköznapi szükségességét, valamint, hogy milyen
szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság megvalósításához.
- Megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt,
megoldási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére.
- Folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival
kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel
vizsgálja a technikai fejlődés lehetőségeit.
- Ismerje a modern technika előnyeit és hátrányait.
- Helyesen viszonyuljon a médiaüzenetekhez (reklám).
- Megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat
meg önmagáról.
- Azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és
módjait, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová
fordulhat segítségért.
- Értse a világ megismerésének többféle útját.
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I. Test és lélek
1.
2.
3.
4.
5.

Fejlődés és szükségletek.
Egészség és betegség.
Fogyatékosság.
Ép testben ép lélek.
Egy belső hang: a lelkiismeret.

A tanuló testi és lelki egészségével kapcsolatos ismereteinek gyarapítása és az önmagukért
való felelősség érzésének erősítése. A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia
fejlesztése.
a) A szükséges ismeretekkel rendelkezik,
b) A szükséges ismeretekkel részben rendelkezik,
c) Az ismeretekben néha bizonytalan,
d) Ismeretei hiányosak.
II. Kapcsolat, barátság, szeretet
1. Kapcsolataink,
2. Baráti kapcsolatok,
3. A kapcsolat ápolása.
Célja: Őszinte baráti kapcsolatok szerepének fontossága. Kommunikációs technikák
megismerése.
a) Baráti kapcsolatait ismeri, jól eligazodik bennük,
b) Baráti kapcsolatait ismeri, de bizonytalanul kezeli,
c) Baráti kapcsolatainak kezelésénél segítséget igényel,
d) Baráti kapcsolatait nem tudja kezelni.
III. Kortársi csoportok
1.
2.
3.
4.

Közösségeim.
A mi csoportunk.
Mások csoportjai.
Konfliktusok a csoportban.

Célja: Közösséghez való tartozás fontossága. A személy csoporton belüli helyzetének
felismerése. Csoporton belüli konfliktuskezelés.
a) Konfliktusait helyesen kezeli,
b) Konfliktusait általában helyesen kezeli,
c) Konfliktusait bizonytalanul kezeli,
d) A konfliktusokat kerüli, nem tudja kezelni.
IV. Társadalmi együttélés
1. Etnikai közösségek.
2. Vallási közösségek.
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3. Társadalmi egyenlőtlenségek.
4. Virtuális közösségek.
Célja: Társadalmi sokszínűség tudatosítása. Szociális érzékenység fejlesztése.
a) Szociális érzékenysége fejlett,
b) Szociális érzékenysége megfelelő,
c) Szociális érzékenysége fejleszthető,
d) Szociális érzékenysége fejlesztésre szorul.
V. A technikai fejlődés hatásai
1.
2.
3.
4.

Ökológiai lábnyom.
Az ember és a technika.
Enyém, tied, mienk.
Mozgóképek hatása.

Célja: Környezettudatos életszemlélet kialakítása. Tulajdonhoz való személyes viszony
fogalmának bevezetése. A modern technika pozitív és negatív hatásainak felismertetése.
a) Mindig tudatosan törekszik környezete védelmére,
b) Általában tudatosan törekszik környezete védelmére,
c) Ritkán törekszik környezete védelmére,
d) Nem törekszik környezete védelmére.
VI. A mindenséget kutató ember
1.
2.
3.
4.

A vallás, mint lelki jelenség.
Vallási közösség és vallási intézmény.
A tudomány.
A művészet.

Célja: Vallások közös jellemzőinek rendszereztetése.
a) Pontosan ismeri a vallások közös jellemzőit,
b) A vallások közös jellemzőit általában felismeri,
c) Ismeretei pontatlanok,
d) Nem ismeri a vallások közös jellemzőit.
Követelménye:
- Legyen tisztában az egészség megőrzésének jelentőségével.
- Tudja, hogy az emberek sokfélék, elfogadja a sokszínűséget, az etnikai és kulturális
különbségeket.
- Képes legyen kapcsolatok kialakítására és ápolására.
- Rendelkezzen a konfliktuskezelés képességével.
- Lássa át a közösségi normákat.
- Legyen nyitott más vélemény, más szokás, más kulturális és vallási hagyományok
iránt.
- Legyen tisztában a környezete állapotával.
- Ismerje a modern technika előnyeit és hátrányait.
- Helyesen viszonyuljon a médiaüzenetekhez (reklám).
- Értse a világ megismerésének többféle útját
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7-8. évfolyam
A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyam végén
Etika
- A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett
képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.
- Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik,
vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
- Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.
- Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek
kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit.
- Kialakultak benne az európai identitás csírái.
- Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
- Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik
alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi
szabályoknak.
- Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága
egyúttal felelősséggel is jár.
- Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes
autonómiájának megőrzésére.
- Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg.

2.17. Dráma és színház
Minimum követelmények
A tanuló:
- tevékenyen részt vesz a drámajátékokban, a gyakorlatokban és az elemző
beszélgetésekben,
- ismeri a drámai műfajokat,
- felismeri a dráma szerkezetét, meghatározza a konfliktust,
- csoportosítja a szereplőket,
- megkülönbözteti a párbeszédet és a monológot,
- ismeri és megfelelően alkalmazza a fogalmakat,
- kifejti véleményét az olvasottakról, illetve látottakról.

3. Iskola könyvtárának pedagógiai programja
1. Vonatkozó jogszabályok:

- 20/2012. EMMI-rendelet 64. fejezet Az iskolai, kollégiumi könyvtár működésére,
eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok
- 2011. évi CXC. tv. 46. §
- 5/2020.(I.31.) kormányrendelet
110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról
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2. Általános célok

- Az iskolai könyvtár váljon olyan közösségi térré, ahol minden iskolai polgárnak
lehetősége nyílik a kulturált szabadidős tevékenységre, az önművelésre, az
információs források egyenlő használatára.
- Legyen a könyvtár az élethosszig tartó tanulás előkészítésének a terepe. Tanulják meg
a diákok az önálló ismeretszerzés módszereit, az eredményes könyvtárhasználatot.
- A könyvtár alapozza meg az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességeket,
tanulási módszereket.
- Tanulják meg és alkalmazzák diákjaink a helyes és elvárt viselkedésmódokat, amelyek
a könyvtár mindennapos működésében elengedhetetlenek.
- Legyenek képesek etikusan használni a megszerzett információkat, legyenek tisztában
az információkezelés jogi és etikai szabályaival.
- Váljon a diák tudatos és magabiztos könyvtárhasználóvá azáltal, hogy többféle
könyvtári forrást, információhordozót megismer, a velük való munkát begyakorolja.
- Legyen a könyvtár az önálló gondolkodásra nevelésnek, a kreativitás fejlesztésének,
az önművelésnek a központja, ahol a tantárgyköziség megvalósulhat.
- Tapasztalja meg, hogy az olvasás örömforrás.
3. Küldetésnyilatkozat
A Szegedi Gregor József Általános Iskola könyvtára olyan közösségi tér, amely szabad
légkörével, személyiségre ható tevékenységével iskolánk arculatát meghatározó értékek
megvalósulásának helyszíne; tanulási-információs forrásközpont, eszköztár, a szellemi
munka bázisa.
Általános iskolai könyvtárként:
- tanulóink számára könyvtári foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk a
könyvtárhasználati ismeretek elsajátítására,
- az önálló ismeretszerzés formáinak megismertetésével az élethosszig tartó tanulás
képességének kialakulására,
- az iskolai műhelymunka nélkülözhetetlen részeként segíti a pedagógusok
felkészülését tanóráikra, pedagógiai módszereik fejlesztésére,
- tevékenyen közreműködünk az iskola kulturális eseményeinek szervezésében,
megvalósításában,
- iskolatörténeti dokumentumok gyűjtésével rendszerezésével, bemutatásával erősítjük
a közösségi tudatot,
- vetélkedők, foglalkozások, bemutatók szervezésével segítjük az olvasás
megszerettetését,
- kapcsolatot tartunk más iskolai könyvtárakkal és a Somogyi-könyvtárral,
- részt veszünk az iskolai tankönyvellátás megszervezésében,
- könyvtárosunk folyamatos képzéssel, önképzéssel törekszik ismereteinek
korszerűsítésére mind pedagógiai, mind informatikai téren.
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4. Helyzetelemzés
Iskolánk 1963-ban nyitotta meg kapuit, könyvtárát is ekkor alapították. 1999-ben a Móricz
Zsigmond Általános Iskola megszűnésekor a két könyvtár állománya összeolvasztásra
került.
Az iskola földszintjén, jól megközelíthető helyen található. Berendezése, bútorzata kellemes,
otthonos hangulatot sugároz. A terem egy osztály befogadására alkalmas, de inkább a
csoportbontásos óratartást alkalmazzuk az eszközökhöz, könyvtári dokumentumokhoz
való jobb hozzáférés miatt.
Rendelkezünk 4 számítógéppel, ezek közül 3 áll a diákok rendelkezésére a könyvtár nyitva
tartási ideje alatt.
Állományunk kb. 10.000 kötet. Nagy része a nyolcvanas évekből származik, de igyekszünk
lehetőségeinkhez mérten frissíteni, korszerűsíteni dokumentumainkat.
A könyvtárosi feladatokat egy fő teljes állásban látja el.
A tanórák utáni időszakban sok gyerek keresi fel. Sokan olvasgatni, játszani jönnek, de
lehetőség van kézműves foglalkozásokon való részvételre, házi feladat, projektmunka
készítésére is a kölcsönzés mellett. Rendezünk kiállításokat, hirdetünk versenyeket,
vetélkedőket. Itt működik az iskolarádió stúdiója is.
Az iskola történetével, eseményeivel, névadónkkal
sajtómegjelenéseket, dokumentumokat is gyűjtjük.

kapcsolatos

emlékeket,

5. Kapcsolatok az iskolán belül és kívül
Mivel a könyvtár „forrásközpontú tudásbázis”, fontos, hogy a könyvtáros szorosan
együttműködjön az iskolában tanító pedagógusokkal. Minden tantárgy elengedhetetlen
része, az önálló ismeretszerzés technikájának begyakoroltatása. Ennek pedig legfontosabb
terepe az iskolai könyvtár. Mind az alsós, mind a felsős munkaközösség munkájában részt
vesz a könyvtáros tanár.
A könyvtár ad helyet a diákönkormányzat összejöveteleinek, programjainak. Szoros az
együttműködés a két szervezet között. Ez a kapcsolat erősíti a könyvtár központi szerepét,
elősegíti a „küszöbfélelem” leküzdését, hiszen olyan diákok is megfordulnak így a
könyvtárban, akik egyébként nem biztos, hogy látogatóink lennének.
A város más általános iskolai könyvtáraival is jó a kapcsolatunk. Részt vesznek diákjaink a
városi könyvtárhasználati vetélkedőkön, versenyeken.
Szakmai fórumokon, találkozókon cseréljük ki tapasztalatainkat, gondolatainkat
kollégáinkkal, aktív résztvevői vagyunk a CSOMEKÖV iskolai szekciójának.
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Pedagógiai program
1. Nevelési feladatok
Fejlesztési területek, módszertani alapelvek, kulcskompetenciák:
Azok a kulcskompetenciák, amelyek a könyvtári környezetben, könyvtári eszközökkel jól
és eredményesen fejleszthetők előtérbe kerüljenek. A könyvtár lehetőséget biztosít az
anyanyelvi, a digitális, a szociális, a tanulás tanulása kulcskompetenciák fejlesztésére.
Anyanyelvi: szövegértés fejlesztése, kifejező képesség írásban és szóban, szókincs
gyarapítása.
Digitális: az elektronikus források használatának etikus módjaival való megismerkedés, a
biztonságos nethasználat feltételeinek megtanulása, az elektronikus adatok, információk
keresése, feldolgozásuknak módja az önálló tanulás során
Szociális: együttműködés, kapcsolatteremtés, tolerancia, konfliktusmegoldás gyakorlása a
könyvtári órák, könyvtárhasználat során.
Tanulás tanulása: a megismert ismeretszerző módszerek, rendszerezési módok,
eszközhasználat begyakorlásával egész életen át tartó önművelésre lehet képes a diák.
Ezektől elválaszthatatlan az olvasóvá nevelés, hiszen az olvasás, a
könyvtárhasználat mindezen kompetenciák fejlesztésének szükséges velejárója.

kulturált

A könyvtárhasználati kompetenciák fejlesztése során diákjaink megismerik a könyvtárak
használatát (könyvtár tereiben, állományban való eligazodás), megismerik a könyvtárak
nyújtotta önművelési lehetőségeket.
A könyvtárhasználati órákon a leggyakrabban használt pedagógiai módszerek és
munkaformák:
- csoportmunka,
- kooperatív munka,
- páros feladat,
- frontális osztálymunka,
- tanári közlés, előadás,
- szerepjáték,
- tanulói kiselőadás.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás
Rendszeresen részt veszünk a városi könyvtárhasználati vetélkedőkön. Pályázatokat
hirdetünk, vetélkedőket szervezünk, könyvajánlókat készítünk segítve a tehetséges
gyerekek fejlődését. Tanórán kívüli foglalkozás keretében kiskönyvtáros képzést tartunk.
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A könyvtár lehetőséget biztosít a tanulásban lemaradó diákok felzárkóztatására is. Szorosan
együttműködik a tanulószobát vezető pedagógussal. Szükség esetén eszköztárunkkal
(kézikönyvek, internet), a könyvtár oldott légkörével segítséget biztosítunk a tanulási
nehézséggel küzdő diákoknak.
2. Könyvtárhasználati tanterv
A könyvtárhasználat a tanítási-tanulási folyamatban
A könyvtárhasználati órák két befogadó tantárgyba épülnek be, a magyar nyelv és
irodalomba és az informatika/ digitális kultúra tantárgyakba.
Óraszámok
Évfolyam

Könyvtárhasználati óra

Befogadó tantárgy

1.

4

Magyar nyelv és irodalom

2.

4

Magyar nyelv és irodalom

3.

4

Magyar nyelv és irodalom

4.

6

Magyar nyelv és irodalom

5.

2

Digitális kultúra

6.

2

Digitális kultúra

7.

2

Digitális kultúra

8.

2

Informatika

1. évfolyam
Követelmény:
A tanulók a tanév végére szívesen járjanak az iskolai könyvtárba, igazodjanak el a könyvtári
térben, tudjanak válogatni számukra megfelelő könyveket, legyenek tisztában a kölcsönzés
szabályaival. Ismerjenek legalább egy gyereklexikont. Bánjanak elvárható gondossággal a
kikölcsönzött könyvekkel, ismerjék és gyakorolják a kulturált viselkedés alapvető szabályait
a könyvtárban is.
Óra Téma
1.

Látogatás az iskolai
könyvtárban

Ismeretanyag

Tevékenység

Előzetes ismeret: könyvek otthon és a
könyvesboltban, könyvtárlátogatás
Új ismeret: a könyvtár fogalma, a
könyvtár terei, a könyvtáros és a
gyerekek közötti kapcsolat,
viselkedési szabályok a
könyvesboltban és a könyvtárban
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– beszélgetés megadott szempontok
alapján,
– könyvtárlátogatás

Szemléltetés
Könyvtári
környezet
Könyvesbolti
ajánló jegyzékek
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2.

3.

Beiratkozás,
kölcsönzés

Előzetes ismeret: a könyvtár fogalma,
a terei, a könyvtár és a könyvesbolt
közötti különbség.
Új ismeret: A könyvtári könyv és a
saját könyv közötti eltérés, a
beiratkozás szabályai,

– beszélgetés
megadott
szempontok alapján,
– rajzolás
– mesehallgatás
– könyvtárlátogatás

Könyvtári
környezet

Olvasási szokások
alakítása a
könyvtárban

Előzetes ismeret: a könyvtár terei,
egyéni tapasztalatok,

– beszélgetés
megadott
szempontok alapján –
választópálca (őrjegy)
használata

Könyvtári
környezet:
tájékoztató
táblák, őrjegy

Könyvek rendje a
szabadpolcon

Előzetes ismeret: mesekönyv,
mesesarok, tudós könyvek,
kézikönyvek, választópálca
Új ismeret: a szerző és a cím
fogalma
A betűrend szerepe a könyvtári
könyvek elhelyezésében

Új ismeret: mesekönyv, mesesarok,
Válogatás a
tudós könyvek, gyereklexikon,
korosztálynak készült választópálca
könyvekből
4.

– betűrendbe sorolás Könyvtári
- szerző, cím
környezet:
kikeresése a könyvből tájékoztató
betűk
Az ábécé

2. évfolyam
Követelmény:
Ismerjék a könyvek legfontosabb bibliográfiai adatait, használják a könyvtári betűrendet.
Tudjanak keresni címszavakat a gyereklexikonban, könyvekben igazodjanak el a
tartalomjegyzék alapján.
Óra Téma
1.

2.

Ismeretanyag

Tevékenység

A könyv tartalmi és formai Előzetes ismeret: az ábécé,
– beszélgetés
egyéni tapasztalat, szerző és megadott
elemei, főbb adatai
a cím fogalma
szempontok
alapján,
Új ismeret: gerinc,
– betűrendbe
védőborító, könyvtest, lap, sorolás
oldal, fül, illusztrátor,
kiadás helye, ideje, kiadó
neve
Eligazodás a könyvekben
Előzetes ismeret: a könyv
- megadott témák,
tartalomjegyzék alapján
részei, szerző, cím, kiadó
mesék keresése,
Új ismeret: tartalomjegyzék,
tárgymutató
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Szemléltetés
Könyvtári
környezet:
tájékoztató betűk,
az ábécé
(betűkártyák),
könyvek

Szabadpolcon lévő
könyvek
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3.

Gyermeklexikon szerkezete, Előzetes ismeret: könyvtár
– betűrendbe
használata
terei, kézikönyvek, az ábécé sorolás
Új ismeret: a lexikon, a
– rajzolás
címszó, a szócikk és a hasáb – fogalomalkotás
fogalma, a betűrend szerepe
a lexikonhasználatban

Könyvtári
környezet
Az ábécé
Gyermeklexikonok:
Ablak-zsiráf képes
gyermek-lexikon,
Szókincstár
kislexikon,
Móra lexikon

4.

Olvasási szokások alakítása Előzetes ismeret: A szerző és - gyermekkönyvek
a könyvtárban
a cím fogalma,
válogatása
tartalomjegyzék
megadott témához
Új ismeret: gyermekkönyv egyéni érdeklődés
tartalmának megállapítása a szerint

Könyvtári
környezet:
tájékoztató betűk
Az ábécé

kép és a szöveg együttes
értelmezésével

3. évfolyam
Követelmény:
Ismerjék a könyvek tartalom szerinti csoportosítását. Igazodjanak el a könyvtár
állományában e csoportosítás szerint. Ismerjék a könyv részeit. Tudjanak keresni a
kézikönyvek különböző fajtájaiban (lexikon, szótár) Tudják csoportosítani a megszerzett
információt.
Óra Téma
1.

2.

A könyvtár terei és állományrészei

A könyvek tartalmi csoportjai:
szépirodalom, ismeretterjesztő
irodalom

Ismeretanyag

Tevékenység

Előzetes ismeret:
szabadpolc, tudós
könyvek, mesekönyvek,
kézikönyvek

- beszélgetés
megadott
szempontok
alapján,

Új ismeret: kézikönyv,
nem kölcsönözhető
könyvek

- tervrajz készítése
a könyvtárról

Előzetes ismeret:
mesekönyv, kézikönyv

- beszélgetés
megadott
szempontok
Új ismeret: szépirodalom, alapján,
ismeretterjesztő könyv
- könyvek
csoportosítása
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Könyvtári
környezet:
tájékoztató
betűk, táblák
Az ábécé

Könyvtári
környezet:
mesék,
meseregények,
Mi micsoda
sorozat…,
verses kötetek
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3.

A szótárak szerkezeti jellemzői,
használata

Előzetes ismeret: :a
lexikon, a címszó, a
szócikk és a hasáb
fogalma, a betűrend
szerepe

- beszélgetés
megadott
szempontok
alapján,
- szavak keresése

Könyvtári
környezet:
kézikönyvek,
szótárak

Új ismeret: egynyelvű
szótár, kétnyelvű szótár
4.

Adatok, információk gyűjtésének,
célszerű elrendezésének módja

Előzetes ismeret:
kézikönyvek,
tárgymutató
Új ismeret: kulcsszó,
vázlat

- megadott
Könyvtári
témához könyvek környezet:
gyűjtése,
- tartalomjegyzék,
mutatók
használata

4. évfolyam
Követelmény:
Ismerjék az enciklopédia sajátos szerkezetét, tudjanak keresni a mutatók segítéségével.
Ismerjék a könyvek tartalmi és formai elemeit. Igazodjanak el a különböző könyvtári
dokumentumok között.
Ismerjék meg a különböző könyvtártípusok közötti különbségeket, hasonlóságokat.
Az eddig tanult ismereteket használják készségszinten.
Óra Téma
1.

Könyvek tartalmi és
formai elemei.

Ismeretanyag

Tevékenység

Szemléltetés

Előzetes ismeret: A szerző
és a cím fogalma,
tartalomjegyzék,
tárgymutató

Tartalomjegyzék, mutatók
használata,

Könyvtári
környezet,
megfelelően
válogatott
könyvek
(szépirodalom,
vers, ism.közlő)

- ajánlás készítése egy kedvelt
könyvhöz

Új ismeret: gerinc,
fülszöveg, címoldal,
melléklet, ajánlás

2.

Az enciklopédia
jellemzői,
gyermekenciklopédiák

Előzetes ismeret:
kézikönyv, szótár,
lexikon
Új ismeret: enciklopédia,
címszó, szócikk
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Fogalmak, nevek, témakörök
keresése enciklopédiában a
mutatók és a tartalomjegyzék
alapján

Könyvtári
környezet
Gyermekenciklopédiák
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3.

A könyvtárban
található
dokumentum-típusok

Különböző dokumentumfajták
Előzetes ismeret: könyv,
folyóirat ismerete
jellemzőinek megállapítása,
Új ismeret: a könyvtárban használatuk gyakorlása
megtalálható
dokumentumtípusok:
könyv, folyóirat, , CD,
CD-ROM, DVD

4.

Szaktárgyi feladatok
megoldása a
megismert
dokumentumokkal

Előzetes ismeret:
kézikönyv, lexikon,
szótár, enciklopédia

Azonos fogalmak keresése az
alapvető segédkönyv-típusokban; hasonlóságának és
különbségének megállapítása.

Új ismeret: segédkönyv,
jegyzet, vázlat

Tények és adatok gyűjtése
segédkönyvekből tantárgyi
témához.

Könyvtári
környezet

A szerzett ismeretekről jegyzet,
vázlat segítségével beszámoló
készítése
5.

6.

Látogatás a lakóhelyi
gyermekkönyvtárban.
Mesegyűjtemények,
gyermekek részére
készült verseskötetek
válogatása a
szabadpolcon

Előzetes ismeret: iskolai
könyvtárról szerzett
ismeretek

Az iskolai és
gyermekkönyvtárról
szerzett tapasztalatok
összehasonlítása,
hasonlóság, különbség
rögzítése írásban,
rajzban

Összegzés, összefoglalás

Eddig tanultak alkalmazása
idegen könyvtári környezetben

Városi
könyvtári
környezet

Játékos vetélkedő

Könyvtári
környezet

Új ismeretek: különböző
könyvtárak hasonlósága,
különbözősége.

(4 év alatt tanultak)

5. évfolyam
Követelmény:
Katalógus fogalma, használata. Tudjanak keresni könyvtári katalógusokban szerző, cím,
tárgyszó alapján. Ismerjék a raktári jelzeteket, főosztályokat, a könyvek helyét a
szabadpolcon.
6. évfolyam
Követelmény:
Tudjanak megadott témában szakirodalmat keresni. Adott témakörben végezzenek
kutatómunkát és készítsenek kiselőadást, prezentációt.
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7. évfolyam
Követelmény:
Ismerjék meg a különböző könyvtártípusokat, szolgáltatásaik közötti különbségeket,
ismerjenek meg egy adatbázist és használják azt készségszinten.
8. évfolyam
Követelmény:
Ismerjék és készségszinten használják az etikus forráshasználatot.
3. Tanórán kívüli foglalkozások
Könyvtárhasználati versenyekre való felkészülés 4-5-6-7-8. évfolyam
Kiskönyvtáros képzés 4. évfolyam
Kézműves foglalkozások
Társasjáték klub
Könyvajánlók készítése a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan
Vetélkedők (karácsony, névadónkhoz kapcsolódóan)
Könyvtári éjszaka
4. Értékelés

Minden könyvtárhasználati órán a pozitív megerősítés a cél, ezért a jól elvégzett feladatnak
megfelelően pontokkal, matricákkal történik az értékelés. A kiemelkedő teljesítményt
nyújtó diákok a befogadó tantárgy keretében kapnak javaslatomra ötös érdemjegyet. A
szerzett pontok az osztályban és a tantárgyban szokásos értékelés alapján kerülnek
beszámításra.
Az órákon a szóbeli értékelés folyamatos, az elvégzett munkáról a befogadó tantárgyat
tanító kollégát tájékoztatom.
A kiskönyvtáros képzés vizsgával zárul. A sikeres vizsga letétele után a kiskönyvtárosok
végzettséget igazoló jogosítványt kapnak, amit az osztály előtt adunk át ünnepélyes keretek
között.
A könyvtári éjszakán való részvétel is egyfajta jutalom a kiemelkedő könyvtári ismeretekkel
rendelkező, sokat olvasó, komoly kiskönyvtárosi munkát végző diákok számára.
A könyvtári értékelésnél a pozitív megerősítés a legfontosabb. Szeressék a könyvtárat,
szívesen járjanak oda. Ha már ott vannak, lehetőségünk nyílik az olvasóvá nevelésre, a
könyv szeretetének az átadására, az információs világba való bevezetésre.
Felhasznált irodalom
- Baráthné Hajdu Ágnes: Bevezetés a könyvtárhasználati ismeretek oktatásába Eötvös Lóránd
Tudományegyetem,
Budapest,
2015
online
kiadás
http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_8.pdf (utolsó letöltés: 2018. március
17.)
- Dán Krisztina-Haraly Ervinné: könyvtárhasználati ismeretek a kerettantervben
www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/konyvtar.doc (utolsó letöltés: 2018. március 17.)
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- Homor Tivadar: A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában. In: Új Pedagógiai
Szemle, 1998. szeptember
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00020/1998-10-mu-Homor-Konyvtar.html
(utolsó letöltés: 2018.március 17.)
- Iskolai könyvtárakra vonatkozó legalapvetőbb jogszabályi előírások Szakmai értelmezés
Összeállította a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége. 2013. január 8.
- http://www.ktep.hu/sites/default/files/Isk_kvt_szolg_2013_KTE.pdf
(utolsó letöltés: 2018. március 17.)
- Schultz-Jones, Barbara - Oberg, Dianne (szerk.): IFLA Iskolai könyvtári útmutató, 2., átdolg.
kiad., Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016

4. Ajánlott olvasmányok
Ajánlás az alsó tagozat közös olvasmányaira
1., 2. évfolyamon
a tanító határozza meg az osztály érdeklődésének, képességeinek megfelelően a közös
olvasmányt. Erről a diákokat, szülőket a tanév elején tájékoztatja.
3. évfolyamon közös olvasmány:
Boldizsár Ildikó: Királylány születik
Boldizsár Ildikó: Királyfi születik
4. évfolyamon közös olvasmány:
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
Kötelező és ajánlott olvasmányok listája felső tagozaton
5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - 2.
félév
ajánlott: J.K. Rowling: Harry Potter és a
bölcsek köve
–részletek
Gárdonyi Géza: Egri csillagok - 2. félév
ajánlott: J.K. Rowling : Harry Potter és a
Titkok Kamrája
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai - 1.
félév december
Mikszáth Kálmán: Szent Péter
esernyője - 2. félév április
ajánlott: Leiner Laura: Szent Johanna
gimi
Janikovszky Éva: A tükör előtt
(Egy kamasz monológja)
Tasnádi István: A kőmajmok háza
177

Pedagógiai Program

Szegedi Gregor József Általános Iskola

8. évfolyam

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
- 1. félév
Tamási Áron: Ábel a rengetegben - 2.
félév
ajánlott: Agatha Christie : Mi virít a
kertedben?
Gimesi Dóra - Jeli Viktória Tasnádi István:
Időfutár 1. - A körző titka
Rejtő Jenő: A szőke ciklon

5. A kínai, mint második idegen nyelv
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a
nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási
stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
Célok és feladatok
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből már
alap nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás módszereiről,
és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre érdemes
építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát.
A kínai (mandarin) nyelv második idegen nyelvként történő oktatására 2015
szeptemberében került sor az 7.-8. évfolyamban a délutáni (7. és 8. tanórai) sávban. Igény
esetén, a gyerekek a „haladó” szakköri/nyelvórai formából kerülhetnek be az osztályozott
második idegen nyelvi csoportba.
A második idegen nyelv tanulása a bizonyítványba is érdemjeggyel osztályozott módon
kerül be.
A „haladó” csoport azon tagjai, akik folytatni szeretnék már komolyabb formában a kínai
nyelv és kultúra tanulását, különböző évfolyamokból kerülnek ki, így előfordulhat, hogy
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már 7. évfolyam előtt is tanulhatja valaki második idegen nyelvként a kínai nyelvet. A
létszám feltételek: min. 5 fő.
A kínai, mint második idegen nyelv felmenő rendszerben kerül bevezetésre. A rendszer
teljes kiépülése esetén
- Elegendő jelentkező esetén: 3. évfolyamtól „kezdő” szakköri keretben illetve az SZTE
Konfuciusz Intézet által tartott nyelvóra keretében tanult heti 1-2 tanóra.
- Igény esetén: 4. évfolyamtól „haladó” szakköri keretben illetve nyelvóra keretében heti
1-2 tanóra.
- Igény esetén: 7. és 8. évfolyamban második idegen nyelvként heti 2 tanóra.

Az óra rövid leírása:
Az óra célja az általános iskolás diákok kínai nyelvtudásának és kínai kulturális
ismereteinek tovább fejlesztése, az eddig tanultak elmélyítése. A diákok már egyre több
nyelvtant tanulnak, valamint egyre több feladat koncentrál kommunikációs készségeik
fejlesztésére.
Az óraadó a kommunikáció alapú nyelvoktatás módszerét alkalmazza és a nyelvtanuló
személyére fókuszál. A nyelvtanulás mellett néhány interaktív programon keresztül a
diákok újabb ismeretekkel gazdagodnak a kínai kultúrát illetően, megismerkednek pl. a
Pekingi Operával és a város hagyományos építészeti stílusával, a siheyuan-nel.
Az új tananyag bevezetését a diákok tanulási kapacitása határozza meg.
Tankönyv és referenciák:
1. Li, Xiaoqi et. al., (2010) KUAI LE HAN YU (1. kötet), People’s Education Press, ISBN
978-7-107-22700-4
2. Li, Xiaoqi et. al., (2011) KUAI LE HAN YU (2. kötet), People’s Education Press, ISBN
978-7-107-17127-7
3. Li, Xiaoqi et. al. (2011) KUAI LE HAN YU (3. kötet), People’s Education Press, ISBN
978-7-107-17134-5
Második hivatalos, órarendi nyelvként az értékelés jeggyel történik, szakköri keretek
között viszont nincs értékelés.
Célkitűzések:
A 8. évfolyam végére a diákok elsajátítják a következőket:
- Fonetika: helyes hangképzés, zenei hangsúlyok módosulása, pontos kiejtés és intonáció
- Írásjegyek és szavak: a mindennapi és iskolai élettel kapcsolatos kb. 600 szó elsajátítása;
- Nyelvtan: gyakori főnevek; kérdő névmások; kötőszavak; idő- és térbeli elhelyezkedés
kifejezése; kérdőszót tartalmazó mondatok; jelzők és határozók a mondatban; létezés
kifejezése; óhaj, vágyakozás kifejezése
- Készségek: hallás utáni szövegértés, beszéd, olvasás, írás készségeinek további
fejlesztése; az üdvözlés, köszönetnyilvánítás, bocsánatkérés, búcsúzás kommunikációs
feladatainak végrehajtásához szükséges tudás megszerzése, társalgás a családi élet,
személyes érdeklődés, magánélet, szabadidő, stb. témakörökben
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- Kínai kultúrához kötődő témák: a színek szimbolikája, szokások, hagyományos kínai
ételek, a kínai kultúra megismerésében és megértésében kiemelkedő fontosságú kínai
kifejezések és idiómák
- Nyelvi szint a 8. tanév végére: A2 – a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (CEF)
követelményei szerinti besorolás
Órai követelmények:
 Az órán való részvétel kötelező, hiányzás csak akkor megengedett, ha megfelelő
indok támasztja alá és a diák időben jelezte.
 Javasolt az órai anyag átismétlése az óra előtt illetve után.
 A tanár minden esetben ellenőrzi a házi feladatot (kiselőadás, párbeszédek írása,
tankönyv feladatai), amely beleszámít a végső érdemjegybe.
Mindez a SZTE Konfuciusz Intézet jóvoltából, az iskolára semmifelé plusz anyagi terhet
nem ró.

6. Boldogságóra program
A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdetett magyarországi és határon túli
nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola, Boldog Óvoda és Örökös Boldog
Iskola, Örökös Boldog Óvoda cím elnyerésére és megtartására.
A pályázat célja, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és
módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az általános és
középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal..
A Boldogságóra program beépítésre került a Pedagógiai programba, és Éves
munkatervünkbe is. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia
eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség
fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. (A Boldogságórákat Magyarországon 2014
szeptemberében indította el a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében Bagdi Bella, az
alapítvány elnöke.„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élmény gazdag
feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és
életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez
vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”. A Boldogságóra program
fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke. Már közel 5000 pedagógus csatlakozott a programhoz,
és a harmadik tanévben Böjte Csaba erdélyi gyermekotthonaiban is tartottak már
boldogságórákat)
A Boldogságórákon a diákok csoportosan és egyénileg ismerik meg a boldogság fő
összetevőit. Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében a Boldogság
Intézet szakmai csapata egy teljes programot kidolgozott ki a diákok boldogságra való
tanítására. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók
szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a
gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek. A Boldogságórák tapasztalataiból
születettek meg a Boldogságóra kézikönyvek és munkafüzetek.
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A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé,
hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a
kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki
egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. (Mindezt szigorú
empirikus kutatásokkal támasztják alá.)
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra
ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
1. Boldogságfokozó hála.
2. Optimizmus gyakorlása.
3. Önbecsülés növelése.
4. Társas kapcsolatok.
5. Boldogító jócselekedetek.
6. Célok kitűzése és elérése.
7. Megküzdési stratégiák.
8. Apró örömök élvezete.
9. Megbocsátás.
10. Testmozgás.

7. ÖKO program
Az iskola egészére vonatkozó környezettudatos szemlélet, tevékenység, értékrend
fejlesztése, elmélyítése.
A fenntarthatóság értékrendjének kialakításához szükséges környezeti kompetenciák
kapcsolódjanak
minden
műveltségi
területhez,
iskolai
és
iskolán
kívüli
tevékenységeinkhez.
A sikeres munka érdekében törekszünk az ÖKO iskolák alapelvei szerint dolgozni.
ALAPELVEK
A) PEDAGÓGIAI MUNKA
a) „Egész iskolás” megközelítés
Iskolánkban az iskolai élet minden területén (tanítás, iskola működtetése) érvényesülnek
a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei.
b) Komplex tanulási formák
A valós élethez közeli szituációkat helyezzük előtérbe az irányított tanulási formákkal
szemben.
c) Tantárgyköziség
Az egyes fenntarthatósági témakörök feldolgozása során törekszünk a tantárgyak közötti
koncentrációra.
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d) Aktív tudásszerzés
A hangsúlyt az aktív, cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezzük.
e) Módszertani sokszínűség
Előtérbe helyezzük az együttműködést támogató technikákat, a probléma központú,
felfedező tanulást. Projekt módszereket alkalmazunk.
f) Témakörök sokszínűsége
A tantás napi gyakorlatában a hétköznapi tevékenységek, mindennapi jelenségek
elemzése kerül előtérbe. Fenntarthatósággal kapcsolatos témanapokat szervezünk.
g) A pedagógus személyisége
Iskolánk pedagógusai rendelkeznek azokkal az alapvető kompetenciákkal, melyek
szükségesek a környezeti neveléshez.
h) Helyi környezet
Építünk intézményünk természeti, épített környezeti és közösségi értékeire. A helyi
közösség számára iránymutató tevékenységet folytatunk.
i) Emberi kapcsolatok
Pedagógiai gyakorlatunk során alkalmazkodunk a különböző társadalmi csoportokból
érkező tanulók kulturális értékrendszeréhez.
B) AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE
a) Nyitott iskola
Külső kapcsolatainkat a kölcsönösség elve alapján alakítjuk, melyet a befogadás és a
kezdeményezés egyaránt jellemez.
b) Energiatakarékosság
Intézményünk működése
alkalmazására.

során

törekszünk

az

energiatakarékos

módszerek

c) Hulladék – megelőzés
Hulladékkezelésünk során a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, ezzel is csökkentve a
keletkező hulladák mennyiségét.
d) Inspiratív tanulótér
Az iskola dolgozói és tanulói az igényeknek és a funkcióknak megfelelően együttesen
alakítják az iskola külső és belső környezetét.
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C) EMBERI KAPCSOLATOK KOMMUNIKÁCIÓ
a) Kommunikáció
Figyelembe vesszük a tanulóknak az iskolával, a tanítással kapcsolatos ötleteit,
véleményét.
b) Emberi kapcsolatok ápolása, Csapatmunka
Külön hangsúlyt fektetünk az emberi kapcsolatok minőségének a megőrzésére,
javítására, a kapcsolati hálók működtetésére. ÖKO iskolai programunk során
együttműködést ösztönző technikákat alkalmazunk a csapatmunka érdekében.
c) Helyi közösség
Intézményünk együttműködik a helyi civil szervezetekkel.
Pedagógiai munkánk részét képezi a helyi környezeti értékek, problémák feltárása,
megoldása.
d) Demokratikus döntéshozatal
Iskolánkban a társas élet szabályait együttes tárgyalások során, felelősségünk tudatában
alakítjuk.
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V. JOGNYILATKOZATOK
1. Nyilatkozat szülői munkaközösség
Nyilatkozat szülői munkaközösség
A Szegedi Gregor József Általános Iskola szülői munkaközösségének képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai program elkészítéséhez
és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Szeged, 2021. augusztus 30.
………………………………….
Békevári Tímea
szülői munkaközösség elnöke
2. Nyilatkozat DÖK
Nyilatkozat DÖK
A Szegedi Gregor József Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai program elfogadásához
előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Szeged, 2021. szeptember 02.
…………………………………
Varjasi-Kispéter Zsófia
DÖK munkáját segítő pedagógus
3. Nyilatkozat közalkalmazotti tanács
Nyilatkozat közalkalmazotti tanács
A Szegedi Gregor József Általános Iskola közalkalmazotti tanácsképviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai program elkészítéséhez
és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Szeged, 2021. augusztus 30.
………………………………….
Bikhazi Huber Mária
közalkalmazotti tanács elnöke
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4. Záradék
4.1. A Pedagógiai program felülvizsgálatát és módosítását a nevelőtestület elfogadta. Az
intézményvezető nyilatkozik, hogy a jelen módosítás a fenntartóra és működtetőre
többletkötelezettséget nem hárít.
A Pedagógiai program 2022. augusztus 30. napján lépett hatályba, és visszavonásig
érvényes.
Szeged, 2022. augusztus 30.
…………………………..
Pocsai Blanka
intézményvezető
4.2. Elfogadta a nevelőtestület
Szeged, 2022. augusztus 30.
………………………………
Pocsai Blanka
intézményvezető

…….…………………………….
Szentirmai Veronika
operatív intézményvezető-helyettes

4.3. Véleményezte a diákönkormányzat
Szeged, 2022. szeptember 02.

…………………………………..
Varjasi-Kispéter Zsófia
DÖK munkáját segítő pedagógus

4.4. Véleményezte a közalkalmazotti tanács
Szeged, 2022. augusztus 30.
…………………………………..
Bikhazi Huber Mária
közalkalmazotti tanács elnöke

4.5. Véleményezte a szülői munkaközösség
Szeged, 2022. augusztus 30.
…………………………………..
Békevári Tímea
szülői munkaközösség elnöke
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