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Az  Iskola  nevelési  programja 

 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 
pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 
eszközei, eljárásai 

Tantestületünk a helyi- és a társadalmi igényeknek megfelelően jutott el 
önmaga meghatározásához, értékeket választottunk, amelyek mentén 
alakítjuk iskolánkat. Azok a gyerekek, akik az iskolánkba járnak, eltérő 
emberi, világnézeti, személyiségi hatásokkal találkoznak, de bizonyos 
alapértékeket mindannyian közvetítünk: 
• a humanisztikus jelleget, amelyben a gyerek áll a pedagógiai 

gondolkodás középpontjában, amelyben őszintén emberiek a 
kapcsolatok, a tanár a tanulót, a tanuló a tanárt, a tanár a másik tanárt, a 
tanuló a másik tanulót önmagával egyenrangú embernek tekinti, elismeri 
önállóságát, méltóságát, a természeti és társadalmi viszonyok által 
megengedett szabadságfokát, s a saját vágyait, érdekeit a többi ember 
érdekeinek figyelembevételével elégíti ki; 

• a szabadságot, ami egyben az autonómiát, a különbözőség 
hangsúlyozását jelenti, de a felelősséget is; 

• a toleranciát, egymás elfogadását, a közösségi létet, a szolidaritást; 
• az önismereten alapuló öntudatot, mely egyben a másik ember 

tiszteletét is jelenti;a munka szeretetét, az igényességet, a 
szakszerűséget; 

• a nyitottságot, a kíváncsiságot, a játék és az öröm jogát. 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 
pedagógiai alapelvei 

Az iskolánk értékrendjében emberközpontú, humanista. Tanulóinkban 
elsősorban az ember tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, a 
másság elfogadásán alapuló humanista értékeket szeretnénk kialakítani és 
fejleszteni. Az iskolában a gyermeket nem érheti semmilyen okból 
hátrányos megkülönböztetés. Fontos, hogy értékként preferáljuk az 
aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az innovativitást, 
mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók irányítani 
képesek majd későbbi életüket. 
Célunk, hogy tanulóink a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképpen 
maguk is aktív részesei legyenek egy derűs, harmonikus iskolai 
közösségnek, és később a felnőtt társadalomnak. A Humánus Alapítványi 
Általános Iskola legfontosabb értékei között szerepel az együttműködés az 
iskolai kapcsolatok minden szintjén. 
Alapelveink: 
• Humánus pedagógiai szemlélettel a tanuló és tanár közötti bizalom és a 

családias légkör kialakítása megvalósítható, de egymás véleményének és 
testi épségének tiszteletben tartásával, valamint a közösen megalkotott 
és elfogadott szabályok irányadásával. 

• A személyiségközpontú pedagógia figyelembe veszi az egyéni 
képességeket a tanulási folyamat során is. 
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• Együttműködve a tanulókkal, szülőkkel, partneri viszony kialakítására 
törekszünk. 

• Az integrált oktatásban alapvető a másság elfogadása, mely a tanulók 
személyiségének interiorizált eleme kell, legyen. 

A Humánus szemlélet pedagógiai elemei: 
• értékelési rendszer 
• Szabály ABC 
• Önértékelő füzet 
• Leckekönyv 
• zsetonrendszer 

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 
pedagógiai értékei 

A Humánus Alapítványi Általános Iskola – az Alapító Okiratban is rögzített 
elveknek megfelelően – az együttműködésre hajlandó és képes diákok, az 
elkötelezett, magasan képzett és hiteles pedagógusok, valamint gyermekeik 
fejlődése érdekében tenni kívánó, a humanisztikus pedagógia alapelveit 
elfogadó szülők egyenrangú, örömteli, együttműködő közössége. Iskolánk 
egymás értékeit és érdekeit tiszteletben tartva, nyitottan működik. 
A modern magatartástudományok kutatási eredményeire építve pozitív 
élményeket, kiegyensúlyozott érzelmi hátteret, alkalmazható készségeket és 
szilárd tudást adunk. Fiatalok generációit tesszük képessé tehetségük 
legteljesebb kibontakoztatására és a változó élethelyzetekhez alkalmazkodó, 
egészséges, önálló életre. 

1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai 

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a 
középiskolákban történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani 
kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és 
képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak 
megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, 
megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 
Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek 
érdeke határoz meg, törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és 
tevékenységrendszer megvalósítására az európai klasszikus értékrend 
alapján. 
Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, 
kiváltképpen a tanulók és szüleik. 
Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése 
megfelel a XXI. században jogosan elvárhatónak. 
Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, 
nevünket minél szélesebb körben tegyük ismertté a budapesti és kerületi 
nevelés-oktatásügyben és a közéletben. 
A nevelés-oktatás során arra kell törekednünk, hogy a tanulókban 
kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi értékekkel kapcsolatban: 
- nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékek, 
- az emberiség közös értékei, 
- a demokrácia értékei, 
- európai, humán, illetve transzcendentális értékek. 
A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók szociálisan értékes, tehát 
közösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek 
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megfelelő tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos 
tanulói megnyilvánulások leépítésére. 
Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót 
szolgáló aktivitásra. A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet 
töltenek be a jó szokások, példaképek, eszményképek és meggyőződések. 
Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a családot. 

1.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai, 
eszközei, elvárásai 

- óvja, és továbbfejlessze a megismerést, a megértés és a tanulás iránti 
érdeklődést és nyitottságot, 

- átvezesse a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az 
iskolai tanulás tevékenységébe, 

- fogékonnyá tegye saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 
majd a tágabb társadalom értékei iránt, 

- teret adjon a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának, segítse 
természetes fejlődését, érését, 

- a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsen elemi 
ismereteket, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen, 

- a kíváncsiságra és az érdeklődésre építve, az ez által motivált munkában, 
fejlessze a felelősségtudatot, a kitartás képességét, az érzelemvilág 
gazdagodását, 

- adjon mintákat az ismeretszerzésre, a feladat- és problémamegoldásra, 
alapozza meg a tanulási szokásokat, 

- segítse az egyéni képességek kibontakozását, 
- törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a 

gyermekek szociális - kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű 
éréséből fakad, 

- előkészítse a középiskolai felvételt, 
- támogassa a pályaorientációt. 
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2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 
feladatok 

 
Amint ez céljaink meghatározásánál is kitűnt, iskolánk kiemelkedően fontos, 
az oktatási és nevelési folyamat egészét átszövő feladatának tekinti a 
személyiségfejlesztést. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
vagy sajátos nevelési igénnyel küzdő tanulók integrált nevelésének vállalása 
az átlagosnál is hangsúlyosabbá teszi a gyermekek toleranciára és a másság 
elfogadására való nevelését. Ehhez fokozott mértékben szükséges a 
szülőkkel való együttműködés. Annak megtapasztalását és megértését 
szeretnénk elérni, hogy minden személyiség egyformán értékes és fontos. 

A nevelés különösen hangsúlyos  iskolánk  céljai között, ezért a 
személyiségfejlesztés kiemelkedő területe a  gyermek életkorának, 
fejlettségének figyelembe vételével személyiségfejlesztésük és a közösségi 
együttműködés magatartási szabályainak elsajátíttatása és azok betartatása. 
Úgy gondoljuk és nevelés-oktatásunkat is ennek szellemében végezzük, hogy 
a különböző tantárgyi órákon elsajátított ismeretek eszközei a készségek és 
képességek kialakulásának és fejlődésének. A tantárgyakkal összefüggő 
személyiségfejlesztési feladatokat helyi tantervünk tartalmazza, amely a 
tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését célozzák meg. 
Az ismeretek életkori és fejlettségi szinthez igazodó feldolgozása alapja a 
világszemlélet, világkép kialakulásának. Az alapvető követelmények és a 
ráépülő differenciálás lehetővé teszik, hogy az iskolai és iskolán kívüli 
tevékenységek és a spontán tapasztalatok együttesen a személyiség 
kiteljesedését szolgálják. 

2.1. Személyiségfejlesztés az iskolai élet egyes 
színterein 

- Minden tanítási nap az osztályokban beszélgetőkörrel kezdődik. A diákok 
megoszthatják egymással és a pedagógussal gondolataikat és érzéseiket, 
s közben kommunikációs és vitakultúrát sajátítanak el, megtanulják 
elmondani saját és meghallgatni és tisztelni mások véleményét. 

- A sikerélmény a személyiség kibontakozásának és fejlődésének alapvető 
összetevője minden gyermek számára. A gyakran sok kudarcot és 
rengeteg énkép-romboló élményt átélt tanulási és/vagy 
magatartászavarral küzdő gyermekek személyiségfejlesztésében, 
személyiség fejlődésében kulcsszerepet tölt be, hogy megéljék a 
sikerességet. A sikerélmény megtapasztalásához eszközünk az órai 
differenciálás, a fejlesztőpedagógusok munkája, és a különböző tanórán 
kívüli tevékenységek. A sikerélményhez juttatásra, az egyéni képességek 
és a tehetségek kibontakozására, az egyéb területeken mutatkozó 
nehézségek (szociokulturális helyzete, fejlettsége és bármilyen más oknál 
fogva hátrányos helyzete) kompenzálására iskolánk számos egyéb 
lehetőséget is nyújt. 

- Évente négy alkalommal az iskola minden tanulója és pedagógusa 
részvételével cikluszárót rendezünk. Minden gyermek kedve és 
képessége szerint osztozik a felkészülésben, és az összes diák kap 
szereplési lehetőséget is. Ez az esemény önbizalom-fejlesztő és 
közösségépítő alkalom is egyben. 
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- A szakember által vezetett játékos mozgásfejlesztés a testi és lelki 
fejlődés összhangját teremti meg, ugyanakkor a részképesség zavarral 
küzdő és a magatartászavarral küzdő gyerekeknek a saját test feletti 
uralom érzését nyújtja. 

- Iskolánkban nagy népszerűségnek örvendenek a különböző sportolási 
lehetőségek, melyek a szabályokhoz kötött, ugyanakkor felszabadult játék 
örömén keresztül adnak sikerélményt, önbizalmat, és a csapathoz 
tartozás érzését a tanulásban kevésbé sikeres gyermekeknek is. 

2.2. A személyiségfejlesztés szempontjai az 
értékelésben 

Iskolánkban a tanulók értékelése nem csak az érdemjegyek alapján történik. 
Önértékelő füzettel, és jutalmazási rendszerünkkel a gyerekek személyiségét 
megpróbáljuk dinamikusan megragadni, a változásokat és a célokat is 
felmutatni. Az önértékelés a diákot énképe átgondolására ösztönzi, fejleszti 
ez irányú szókincsét, és írásbeli kifejezőkészségét. 
Az osztályok tanulói közösen megalkották közösségük saját 
normarendszerét, a szabályábécét. Ennek betartását a tanulók naponta 
önállóan, heti egyszer pedig az osztályfőnökkel értékelik az úgynevezett 
önértékelő füzetben. Amellett, hogy a diákok óriási jártasságot szereznek az 
önmegfigyelés terén, a szabályábécé és az önértékelés gyakorlata elősegíti a 
szokásrend belsővé válását, az énkép pozitív fejlődését, az önbizalom 
növelését a szabályok betartása felett érzett öröm megélésén keresztül. 

 

3. A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
pedagógiai feladatok 

 
A teljeskörű egészségfejlesztési program az iskola közössége 
életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgáló, az intézményi 
közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési program, melynek 
közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi 
állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az 
érintettek aktív részvételére épít. 
A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési 
alapfeladat rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület 
és a szülők bevonásával, a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati 
hálóban szereplő kliensek ésszerű bevonásával: 
- egészséges táplálkozás megvalósítása, ezzel kapcsolatban Egészségnapok 

szervezése, 
- mindennapos testnevelés/testedzés minden gyermeknek, 
- a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú 

pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő 
hatékonyságú alkalmazásával, 

- számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, 
fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában 
foglaló egészségfejlesztési tantárgyi elemek hatékony oktatása (főként a 
biológia és egészségtan tantárgyba és más tantárgyakba vonva). 
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3.1. Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az 
iskolában 

Az egészség fogalma. 
A krónikus beteg egészsége. 
Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 
A környezet egészsége. 
Az egészséget befolyásoló tényezők. 
Szájhigiénia. 
A jó egészségi állapot megőrzése. A betegség fogalma. Megelőzhető 
betegségek. 
A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 
Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 
Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 
A beteg ember táplálásának sajátosságai. 
A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 
Az egészséghez szükséges testmozgás. 
A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 
A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 
Gerincvédelem, gerinckímélet. 
Balesetek, baleset-megelőzés. 
A lelki egészség. 
Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, 
ennek szerepe a másik önértékelésének segítésében. 
A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 
Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 
A társas kapcsolatok. 
A nő szerepei. A férfi szerepei. 
A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. A 
családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 
A gyermekáldás. 
A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 
A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, 
iskolában. 
A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és 
drogfogyasztás, játék-szenvedély, internet- és tv-függés). 
Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges 
személyiségfejlődést és tanulási eredményességet elősegítő hatásai. 
A média egészséget meghatározó szerepe. Médiatudatosság, a 
médiafogyasztás egészségvédő módja. Fogyasztóvédelem. 
Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 
Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók 
segítése. Iskola-egészségügy igénybevétele. 
Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. Otthoni 
betegápolás. 

3.2. Az egészségnevelés színterei 

- tanítási szakóra 
- osztályfőnöki óra 
- témanap, témahét 
- előadások, beszélgetések 
- sportversenyek 
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- kirándulások 
- erdei tábor 

3.3. A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés az alábbi 
részterületeken jelentkező hatások révén eredményezi a 
hatékonyság növekedését 

- a tanulási eredményesség javítása; 
- az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 
- a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 
- a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb 

szenvedélyek elsődleges megelőzése; 
- bűnmegelőzés; 
- a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, 

pedagógusokkal; 
- az önismeret és önbizalom javulása; 
- az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 
- érett, autonóm személyiség kialakulása; 
- a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív- 

érrendszeri, mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges 
megelőzése; 

- a társadalmi tőke növelése. 

 
4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 
A tanulói személyiségfejlesztésére 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. 

 

A tanulók, annak érdekében, hogy: 

- megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit; 
- érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget 

kaphassanak; 
- gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a 

közösség szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 
- a tanuló egyéni problémáival keresse meg tanárát 

az intézmény feladata 

- az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés 
működésének pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és 
koordinálni; 

- az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok 
meghatározása; 
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- az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, 
és tanórán kívüli programjainak meghatározása. 

A pedagógusok, annak érdekében, hogy: 

- képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a 
mindennapos kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg 
véleményüket, javaslataikat; 

- rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott 
kommunikációs-, döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel 

az intézmény feladata: 

- kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony 
működtetésének feltételeiről gondoskodni; 

- a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai 
együttműködés lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával 
és aktív részvételével; 

- a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való 
konzultációjának tereit megteremteni; 

- a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak 
alakítása vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit 
megteremteni (szülői fórumok, egyeztető fórumok, szülők akadémiája- 
programsorozat); 

- a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés 
céljait szolgáló pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek 
megfelelően kezeli a továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál. 

A szülők (gondviselők) annak érdekében, hogy: 

- mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal 
vagy problémáikkal a pedagógusokhoz; 

- kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; 
- együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermeke nevelésében 

az intézmény feladata: 

- a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel 
kapcsolatos kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb 
körű bevonásával; 

- igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával: a szülőkkel való 
találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait 
erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a 
véleményét; 

- a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 

 

4.1. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos 
kiemelt preferenciájú pedagógiai feladatok 

4.1.1. A különféle iskolai tanulói közösségek 
megszervezése, nevelői irányítása 

Ennek keretében: 
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Létrehozni, működtetni kell a közösségen belül a kölcsönhatások, a 
közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét: az információs és 
értékelő fórumokat, szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és 
hagyományokat. 
Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 
tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 
életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése a célunk. 

4.1.2. A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének 
figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében 

Ennek keretében: 
A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm – a 
felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú 
átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – 
személyiséggé válásáig. 

4.1.3. Az önkormányzás képességének kialakítása 

Ennek keretében: 
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 
hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél 
eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett 
munkát értékelni tudják. 

4.1.4. A  tanulói közösségek tevékenységének 
megszervezése 

Ennek keretében: 
A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 
megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés 
csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 
tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 
közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 
tapasztalatokat gyűjthetnek. 

4.1.5. Az iskolai közösség egyéni arculatának, 
hagyományainak kialakítása 

Ennek keretében: 
A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 
kialakítása, ápolása. 

 
Kis létszámú iskola vagyunk. Ennek egyik nagy előnye, hogy a tanárok 
minden tanulót ismernek. Hetente egyszer összegyűlnek a pedagógusok és 
megbeszélik a problémákat, tanácsokkal látják el egymást. A feladatokat 
közösen oldjuk meg. Már az év elején meghatározzuk a fő tennivalókat, és 
ezekhez a felelősöket is kiválasztjuk. Félévente van szülői értekezlet, ami az 
év további részében bármikor összehívható. A tanároknak hetente van 
fogadóórája, de a szülő bármikor beszélhet a pedagógussal. 
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4.2. Szülői közösség 

Fontos számunkra a szülők véleménye, figyelembe vesszük ötleteiket, 
javaslataikat. Tapasztalataink szerint a szülők szívesen segítenek, akár 
szabadidős foglalkozás szervezéséről legyen szó, akár az iskola működését 
illetően. Az iskola-szülő együttműködés színtere a Szülői Fórum, melyet a 
pedagógusok, vagy a szülők kérésére szervezünk egy-egy fontos téma 
megbeszélése céljából, de gyakran hirdetünk szülőknek szóló előadásokat 
is. 

4.3. Diákok közössége 

Iskolánkban diákönkormányzat működik, melynek működése rendszeres. 

4.4. Tanulói közösséget fejlesztő alkalmak, színterek 

4.4.1 Boldogságprogram, Boldogságórák 
 
BOLDOGSÁGÓRÁK A HUMÁNUS ALAPÍTVÁNYI ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN A 2018-2019-ES TANÉVTŐL A POZITÍV 
PSZICHOLÓGIA MÓDSZEREIVEL 
 
A Boldogságórák tartalmát és célkitűzéseit a beszélgetőkörök, a 
hónapnyitó és záró, cikulszáró ünnepek programjaiba építettük be.  
 
A boldogságórák célja: 
 
 A gyerekek boldogságszintjének növekedés 
 A gyermekek megismerési és szociális képességének, társas  

kapcsolatainak a javítása 
 Önértékelés, önbizalom növelése 
 Kiegyensúlyozottabbá, nyitottabbá válás 

 
A Boldogságórák témái: 
 
 Boldogságfokozó hála 
 Optimizmus gyakorlása 
 Kapcsolatok ápolása 
 Boldogító jócselekedetek 
 Célok kitűzése és elérése 
 Megküzdési stratégiák 
 Apró örömök élvezete 
 Megbocsátás 
 Testmozgás 
 Fenntartható boldogság 

4.4.1.1  Beszélgetőkör 
 

A beszélgetőkör témái a boldogságórák témáira épülnek. Iskolánkban 
minden nap beszélgetőkörrel indul. Ilyenkor leülünk a szőnyegre és 
beszélgetünk.  Aki akarja, elmondhatja, hogy mi történt vele előző nap. 
Megbeszéljük az aznapi teendőket, célokat. Így a gyerekek tudják, hogy 
mire számítsanak, nem kerülnek váratlan események, helyzetek elé. 
Elmondhatják azokat az eseményeket, történéseket, amik befolyásolhatják 
aznapi viselkedésüket, tanulásukat. Megtanulják elmondani véleményüket 
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és meghallgatni, tisztelni és elfogadni másokat és mások véleményét. 
Mindezek során a feszültségoldás, relaxáció és a meditáció fontos 
szerepet kapnak. Célunk, hogy az osztályközösségek összetartó csapattá 
kovácsolódjanak a baráti és társas kötelékek megerősítésével. 

4.4.1.2  Hónapnyitó és hónapzáró gyűlés 
 
Iskolánkban minden hónap kezdetét és végét egy közös, iskolai szintű 
meditációval kezdjük és zárjuk. Ezeken a meditációs gyakorlatokon 
kiemelt szerepet kap a zene és az éneklés. A hónap végén a résztvevő 
osztályokból 1 osztály készül 2 dallal, amit közösen meghallgatunk, 
elénekelünk, illetve táncolunk. A hónap nyitás alkalmával két meditatív 
dalt hallgatunk meg a megújulás jegyében.   

4.4.1.3  Cikluszáró ünnepek 
 

Egy témát háromhavonta iskolai szintű megmozdulással zárunk. A 
cikluszáró előtt körülbelül már két héttel az egész iskola készül az 
eseményre. Plakát hívja fel a gyerekek és szülők figyelmét a közeledő 
ünnepre. A rendezvények lehetőséget adnak arra, hogy a diákok jobban 
megismerjék egymást, ne csak tanulási helyzetekben legyen kapcsolatuk, 
tanulási helyzeteken kívül is tapasztalatokat szerezzenek az együttműködés 
lehetőségeiről, megéléséről.  
 
Az évente megtartott cikluszárók:  
 
 Őszi időszakban egészségnap   
 Karácsonyi műsor   
 Farsangi mulatság  
  Húsvéti ünnepekhez kapcsolódó műsorok  
  Év végi záróünnepély, ballagás  

 

4.4.2  Szabály abc 
 

Intézményünkben az ún. Szabály abc-t alkalmazzuk. Minden osztályban 
vannak szabályok, amiket az osztályba járóknak be kell tartani. A 
szabályokat annak érdekében határozzák meg az osztályok, hogy az egyén a 
lehető legjobban fejlődjön. Ennek érdekében a közösség mindent megtesz, és 
ezt a tanulótól is elvárja. Ezeket a szabályokat eleinte a gyerekekkel közösen 
fogalmazzuk meg. Ezek a szabályok a munkára, a csoportmunkára, a 
beszámolásra és a környezetre vonatkoznak. 

 

4.5. Az együttműködés céljai 

Kölcsönös segítség a tanuló fejlesztésének, fejlődésének érdekében. Iskolánk 
tanulási és magatartászavarral küzdő gyerekek oktatását, nevelését is 

felvállalja, és az ilyen esetekben különösen fontos a szülő az iskola, a 
szakember és a tanuló szoros együttműködése, azonos érdekek, hasonló 
nevelési célok megfogalmazása, egyeztetése. Ezért iskolánk az 
együttműködésre különösen nagy hangsúlyt fektet. Fontosnak tartjuk a 
szülőkkel közösen szervezett, a tanuláson kívüli iskolai programok 
megvalósítását. 
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4.6. Szülői fórum az iskola egészét érintő ügyekről 

Formái: 

Rendkívüli szülői értekezlet speciális problémák kezelésére az iskola 
vezetője, az osztályfőnök, a szülők, a tanulók részvételével. 
Háromoldalú egyeztetések egyedi problémák kezelésére az érintett 
tanulók, szüleik és az iskola részvételével. 

 
Iskolánkban nincs hagyományos értelemben vett figyelmeztető, intő, ezért 
ezen egyeztető megbeszélésekkel és a közösen megalkotott 
megállapodásokkal oldjuk meg a fegyelmi problémákat. 

A továbbfejlesztés lehetőségei 

A felmerülő fegyelmi problémák kezelésére a közeljövőben tervezzük egy 
olyan iskolai fórum létrehozását, ahol a tanulók képviselői, a szülői szervezet 
megválasztott képviselői és az iskolát képviselők közös munkájával, és 
minden érdekelt meghallgatásával döntenénk. E testület felállításának 
nevelési célja a felelősségtudat, felelősségvállalás erősítése, fontos 
döntésekben való tanulói részvétel. 

 

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az 
osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök 
feladatai 

5.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai a 
nevelés-oktatás folyamatában 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók 
tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik 
szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai 
tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján. 

5.1.1. A pedagógus 

- napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi 
feladatokat a tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén 
egyeztet velük; 

- tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, 
nagy gondot fordít a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 
fejlesztő foglalkozásra, a módszertani innovációra, a rendelkezésre 
álló idő optimális kihasználására; 

- tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának, 
sajátos nevelési igényének megfelelően differenciáltan szervezi; 

- a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, 
egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat; 

- gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a 
tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás 
illetve tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is 
megtehet; 

- a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú 
szemléltetéssel szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt 
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szemléltető és technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének 
megőrzéséről; 

- rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját 
annak figyelembe vételével, hogy az értékelés az életkori 
sajátosságoknak, és egyéni képességeknek megfelelő, motiváló hatású 
legyen; 

- az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának 
megtartására, gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli 
számonkérés egyensúlyban legyen; 

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

- az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de 
legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani; 

- a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában 
tervszerűen végzi, s ennek keretében feladata a gyermekek minél 
alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, tudatos 
megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, 
szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok 
segítségével érhet el; 

- fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, 
megismerteti és betartatja velük az iskola házirendjét; 

- biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, 
elfogadó környezetben fejlődjenek; 

- feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő 
örömforrások felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének 
fenntartása, fejlesztése; 

- tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók 
életkorának, igényeinek megfelelően; 

- különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására 
a tanórai és a szabadidős foglalkozások megtartása során; 

- a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot 
fordít a tanulók együttműködési készségeinek, önállóságának és 
öntevékenységének kialakítására; 

- a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a 
kulturált emberi viselkedés szabályait; 

- a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai 
dolgozatot legkésőbb egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

- a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal 
javíttatja, és velük együtt értékeli; 

- megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakértői 
véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi az érintett 
gyermekek tanításkor és osztályzásakor;az iskolavezetés 
jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban 
haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet 
lehetőséget biztosítva a javításra; 

- foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló 
szemléltető eszközöket; 

- gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó 
új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a 
módszertani fejlesztések körében tájékozódik. 

-  
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5.1.2. Az osztályfőnöki munka nevelési  tartalmai 

- Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató 
munkát, összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, 
pedagógiai törekvéseket. 

- A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, 
biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési 
rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése és az osztályközösség 
arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán 
kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, 
rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és 
múzeumlátogatások stb., ezért ezeket a tanév során megszervezi és 
lebonyolítja. 

- Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus 
kapcsolatot tart tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív 
nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyulását az iskolához, a 
gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja az estelegesen nem 
megfelelő családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív 
társadalmi hatások kivédése. 

- Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen 
nevelőmunka. 

- A beszélgetőkör során sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel 
kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, 
témakörök feldolgozására.  

- Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak 
el. Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. 
A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét 
mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy 
problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben 
segíthet a szülő is. Lényeges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok 
sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt a szabadságot adó 
együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek 
autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret 
adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva őket 
olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - emberi 
mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből 
hozzák. 

- A beszélgetőkör során törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely 
feloldja a tanulókban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy 
őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" témákban is. A feloldódáshoz 
más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi berendezés. 
Termeinkben szükség szerint kuckók alakíthatók ki, egy-egy szőnyeg, 

kanapé otthonosabbá teszi a teret. Lehetőség van különböző 
audiovizuális eszközök használatára, és osztálytermi plakátolásra, 
díszítésre is. 

5.1.3. Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai 
tevékenységének jellemzői 

- Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség 
gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. 
Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas 
kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált 
emberkép és identitástudat alakulásához. 
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- Az 5-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: 
kötöttek, szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

- A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a 
természeti- és társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti 
őket a magatartási szabályokkal és etikai normákkal. 

- Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program 
koncentrikusan bővülő ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá 
a fiatalok önismeretének, önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének 
alakításához (egészséges életmód, konstruktív életvezetés, magatartás 
kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret). 

- Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával 
segítse elő a tanuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi 
környezetébe való beilleszkedését. 

- Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, 
nevelje értékes és hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

- Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint 
empatikus képességét az életkornak megfelelő társadalmi problémák 
iránt. 

5.1.4. A hatékony együttnevelés megvalósítása az alábbi 
kompetenciák meglétét igényli pedagógusainknál az 
intézményünkben 

- A tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak 
tanulókra jellemző módosulásait. 

- Egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából 
individuális módszereket, technikákat alkalmaz. 

- A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban 
szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság- 
vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - 
megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket 
alkalmaz. 

- Egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat 
keres. 

- Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. 
- Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevékenység helyi rendje 

 
A kiemelt figyelem és különleges bánásmód igénye a szokásos tartalmi és 
eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális 
eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi 
szükségessé. A mi iskolánk is ezt az irányvonalat követi a többségi oktatást 
igénylők és a sajátos nevelési igénnyel jelentkezők együttnevelésében is. 

6.1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók köre 

Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

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

- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

6.2. Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevékenység helyi rendje 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
Iskolánk szakember ellátottsága és tárgyi feltételei révén az alábbi sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált nevelés-oktatását tudja felvállalni: 
 
Beszédfogyatékos tanulók 
- F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei 

o F80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara 
o F80.1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 
o F80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 
o F80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 
o F80.9 A beszéd és a nyelv fejlődésének nem meghatározott zavara 

- F82 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 
Autizmus spectrum zavarral küzdő tanulók 
- F84 Pervazív fejlődési zavarok 

 F84.0 Gyermekkori autizmus (autismus infantilis) 

 F84.1 Atípusos autizmus 
 F84.5 Asperger szindróma 

 F84.8 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar 

 F84.9 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar 
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Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók, 
súlyos tanulási zavarral küzdő tanulók 
- F81 Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei 

 F81.0 Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) 

 F81.1 Az írás zavara (dysgraphia) 

 F81.2 Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) 

 F81.3 Az iskolai készségek kevert zavara 

 F81.8 Az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara 

 F81.9 Az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara 
- F82 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 
- F83 Kevert specifikus fejlődési zavarok 
az aktivitás szabályozás és a figyelem zavaraival küzdők  
- F90 Hiperkinetikus zavarok 

 F90.0 Az aktivitás és a figyelem zavarai 

 F90.8 Egyéb hiperkinetikus zavar 

 F90.9 Nem meghatározott hiperkinetikus zavar 

 F90.1 Hiperkinetikus magatartászavar 
- F91 Magatartási zavarok 

 F91.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar 

 F91.2 Kortárscsoportba beilleszkedettek magatartászavara. 
(szocializált magatartászavar) 

 F91.8 Egyéb magatartászavar 
 F91.9 Nem meghatározott magatartászavar 

- F92 Kevert magatartási és emocionális zavarok 

 F92.0 Depressziós magatartászavar 

 F92.8 Egyéb kevert magatartás és emocionális zavar 

 F92.9 Nem meghatározott kevert emocionális és 
magatartászavar 

- F94 A szocializáció jellegzetesen gyermek- és serdülőkorban kezdődő 
zavarai 

 F94.0 Elektív mutizmus 

 F94.8 Egyéb gyermekkori szociális funkciózavar 

 F94.9 Nem meghatározott gyermekkori szociális funkciózavar 
- F95 Tic (zavar) 

 F95.0 Átmeneti tic (zavar) 

 F95.1 Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar) 

 F95.8 Egyéb tic zavarok 

 F95.9 Nem meghatározott tic zavarok 
- F98 Egyéb, rendszerint gyermek- és serdülőkorban kezdődő viselkedési 

és emocionális rendellenességek 

 F98.5 Dadogás (psallismus, ischophonia) 
 F98.6 Hadarás (agitolalia) 

 F98.8 Egyéb, rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban 
kezdődő meghatározott viselkedés és emocionális zavar 

 F98.9 Rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban 
kezdődő nem meghatározott viselkedés és emocionális zavar 

Iskolánk fogad, és szemléletéből adódóan sikeresen integrál sajátos nevelési 
igényű gyerekeket. Kiemelten foglalkozik autizmus spektrum zavarral élő 
illetve beilleszkedési tanulási és magatartási zavarral küzdő gyerekekkel. A 
sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai 
pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt 
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történő – integrált – oktatásuk. Az együttnevelést megvalósító intézmény 
többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól 
eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, 
illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint 
terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 
Iskolánk is ezt az irányvonalat próbálja követni a hagyományos oktatást 
igénylők és a sajátos nevelési igénnyel jelentkezők együttnevelésében. 
A befogadó pedagógusok többsége számára nagy kihívást jelent a sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése. A tanórai munka 
zökkenőmentessége és a heterogén csoportokkal végzett sikeres pedagógiai 
munka érdekében szakmai kompetenciájukat új elemekkel kellett bővíteni. 
Meg kellett ismerni és alkalmazni azokat a technikákat – pl. a kooperatív 
tanítás-tanulás vagy a rugalmas tanulásszervezés – amelyekkel a sajátos 
nevelési igényű tanuló bevonható a tanulócsoport differenciált munkájába. 
Az együttnevelés sikere nagymértékben múlik azon, hogy a pedagógusok 
elfogadó, toleráns, gyermekközpontú szemlélete mellett a módszertani 
eljárások és ismeretek bőséges választéka, az eszköztár széles palettája, a 
hatékony tanítás elemeinek birtokosa. Odafigyelést és erőfeszítést igényel a 
pedagógustól az integrált tanulók sajátos nevelési igényének, nehézségeinek 
alapos megismerése és az ezekhez való napi alkalmazkodás. 
A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus 
feltárhatja a tanuló diagnózisából fakadó pedagógiai következményeket, ám 
ez önmagában nem elegendő. A segítő jelenlét nem mentesíti ugyanis a 
befogadó pedagógust az alól, hogy a tanulási nehézségekről személyes 
tapasztalatot is szerezzen, és be tudja építeni a mindennapi tanítási 
gyakorlatba. Az a pedagógus, aki kellő figyelmet fordít sajátos nevelési 
igényű tanítványára, átéli nehézségeit, tanúja küzdelmeinek, az a közös 
munkában egyre elfogadóbbá válik. A fogadó intézmények szakembereinek 
attitűdje és felkészültsége tehát kulcsfontosságú tényező az együttnevelés 
sikerességében. 

6.3. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
helyi rendje 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján 
- az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

- társas kapcsolati problémákkal, 

- tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

- közösségbe való beilleszkedése, 
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- illetve a személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, 

de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar komplex jelenség, amelyben 
értelmi, érzelmi és akarati tényezők is ötvöződnek. 
Feladataink beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók 
ellátásában: 
- a pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolat felvétele, és szakértői 

vélemény kérése, 

- a szakértői bizottságok javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a 

tanuló támogatása, osztályközösségbe történő vissza/beillesztése, és 

kapcsolatainak javítása osztály- és iskolatársaival a pszichológus és a 

fejlesztő pedagógusok közreműködésével, 

- a tanulók részleges kiemelésével, egyéni, illetve kiscsoportos 

fejlesztésével, korrepetálással a tanulási lemaradás kompenzálása, 

- kiscsoportos fejlesztések, felzárkózhatások biztosítása, 

- tanórai differenciált oktatás segítségével, felzárkózást segítő technikák 

és módszerek, módszerkombinációk alkalmazásával, a tanulók 

differenciált fejlesztésének támogatása. 

A fejlesztő munka különböző színtereken, párhuzamosan, egymást 
megerősítve folyik. 
A fejlesztés tudatosságát az egyéni fejlesztési terv biztosítja, amely 
személyre szólóan, a tanulói problémájára fókuszálva kerül kidolgozásra, és 
a fejlesztés biztosításának ütemterve 

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három 
csoportba soroljuk: 
- Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, 

gyenge fékrendszer, konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő 

képesség, tolerancia hiány, szabálytartás hiánya), illetve különböző 

kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, agresszivitás, stb. 

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

dysgrafia, figyelem-hiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a 

szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak szekunder jellegű memória). 

- Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott 

engedékenység, szeretet- és figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) 

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek 
megfelelően a fenti csoportok mindegyike számára más-más feladatok 
adódnak. 
Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális 
és érzelmi fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső 
harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban éljen. 

6.4. A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
fejlesztésének alapelvei 

6.4.1. Fejlesztésbe kerülők köre 

- Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan 
lényegesen alacsonyabb tanulási teljesítményt mutatnak. 
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- A járási, illetve megyei, vagy országos illetékességű szakértői bizottságok 
(továbbiakban: szakértői bizottságok) vizsgálata alapján beilleszkedési, 
tanulási magatartási nehézséggel küzdenek, vagy sajátos nevelési 
igényűek. 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával 
végezhető. A fejlesztés tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, 
amelyeket a szakértői bizottság megjelöl. A fejlesztést egyéni fejlesztési terv 
alapján végezzük. 

6.4.2. A fejlesztés szervezeti formái 

- Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 
- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), 

a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint. 

6.4.3. A fejlesztés legfőbb céljai 

a. Személyiségfejlesztés 
- Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség kialakítása, 
- Érzelmi élet fejlesztése, 
- Beszéd fejlesztése. 

b. Nehézségek, zavarok megszüntetése, részképességek és 
kompetenciák fejlesztése 

c. Percepció fejlesztése 
- vizuális 
- akusztikus 
- taktilis-kinesztéziás 

d. Mozgáskoordináció, mozgás fejlesztése: 
- mozgásbiztonság 
- nagymozgás koordináció 
- finommozgás összerendezettség 
- mozgásgyorsítás 
- mozgásszabályozás 

e. A percepciós zavarok kiküszöbölése, ill. az ebből adódó 
problémák korrigálása 

- tévészlelés - tévirányok 
- testséma, térbeli tájékozódás képessége 
- alaklátás (gestalt látás, rész-egész) 
- formaészlelés 

f. Szocializációs, magatartási zavarok enyhítése, kívánt formák 
kialakítása, fejlesztése: 

- akarat 
- jellem 
- igényszint 
- önállóság, önellenőrzés 
- önbizalom 
- fegyelmezettség 
- közösségi viselkedés 
- kudarctűrő  képesség 

g. Kommunikációs zavarok enyhítése, a kommunikációs szint 
emelése 

- beszédhiba 
- beszédritmus 
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- beszédészlelés-beszédmegértés 
- nyelvi kommunikáció – metakommunikáció 

h. Részképesség (akadémiai képességek) fejlesztés: 
- diszlexia prevenció, reedukáció 
- diszgráfia prevenció, reedukáció 
- diszkalkulia prevenció, reedukáció 

i. A mentális-kognitív képesség fejlesztés: 
- figyelem 
- emlékezet 
- gondolkodás 
- beszédkészség 

j. Tanulási technikák elsajátítása 
k. Ismeretek bővítése 

- Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 

6.4.4. A fejlesztés megvalósításának lépései 

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek 
kidolgozása. 
A kijelölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti 
nyomon követéssel az egész tanév folyamán. 
Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések. 
Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé. 
Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések. 
Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé. 

 

6.4.5. A fejlesztés módszerei 

Életkori sajátosságokhoz és a fejlesztési területekhez illeszkedő, lehetőség 
szerint játékos, az érzelmi motivációra építő módszereket alkalmazunk a 
tanulók fejlesztése során. 

Alkalmazott terápiák, fejlesztő eljárások 

- Tervezett szenzomotoros tréning 
- Mozgás, illetve idegrendszer fejlesztő tornák 
- Sindelar-program 
- Figyelem fejlesztő gyakorlatok 
- Tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban 
- Érzékszervek működésének fejlesztése 
- Viselkedés korrekciós módszerek 
- Érzelmi intelligencia fejlesztése 
- Családpedagógiai módszerek 
- Beszédfejlesztés 
- Kommunikációs készség fejlesztése 
- Számolás, írás, olvasás zavarok kezelése 
- Tanulást segítő programok 
- Informatika és audiovizuális technika alkalmazása 
- Relaxációs módszerek 
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6.5. Kiemelten tehetséges tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevékenység helyi rendje 

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, 
céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az 
emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több területén az átlagosat túlhaladó 
teljesítményt tud létrehozni. 

- A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú 
kreativitás, a következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és 
kitartás, előítéletektől való mentesség, bizonytalanság tolerálása, 
becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos 
kommunikáció. A tehetséggondozás célja a tehetség korai azonosítása, 
a tanulók adottságainak és képességeinek felismerése, majd a tehetség 
kibontakoztatás, és fejlesztése. Feltétele a tanuló, a szülő, a különböző 
szakemberek és a gyógypedagógus együttműködése. Pedagógusaink a 
tehetségek felismerésére tudatosan törekszenek a tanórán, illetve 
tanórákon kívül is. Fontos feladatunknak érezzük a tanulók 
sikerélményhez juttatását minél több területen. A megfigyelés alapja a 
teljesítmény (természetesen a tanuló kognitív képességeinek, 
személyiség struktúrájának figyelembe vételével), a motiváció és a 
kreativitás. Törekszünk arra, hogy a tehetséget széleskörűen 
értelmezve megtaláljuk tanulóinkban azokat a fejlesztendő területeket, 
amelyekre a későbbiekben támaszkodhatnak, és amelyek 
kompenzációs mechanizmusként működhetnek. 

- A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges 
cél, hogy tanulóink versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra 
tegyenek szert. Mindehhez szükséges az egyéniség, személyiség 
erőteljesebb fejlesztése, a magasabb szintű gondolkodási képességek 
erősítése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma 
megoldási technikák megismertetése, igazi műveltségélményhez 
juttatás.  

A tehetség kibontakoztatását serkenti: 
- a megfelelő légkör megteremtése, 
- a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje, 
- a bizalom, 
- a megfelelő szervezeti strukturáltság, 
- a játékosság. 
A tehetség kibontakoztatását gátolja: 
- a kreativitás lebecsülése, 
- a túlzott fegyelem, 
- a teljesítménykényszer. 
A tehetség felfedezésének forrásai: 
- óvodai vélemények 
- egyéb jelzések (zene, sport stb.) 
- pedagógusok megfigyelései 
- szülők, környezet véleménye 
A tehetségazonosítás módszerei: 
- iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 
- kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.) 
- pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája 
- adatgyűjtés 
Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális 
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képességeit, készségeiket az iskolatípus adta lehetőségek között a maximális 
fejlesztést biztosítani, a tanulók motivációját felkelteni és fenntartani. Ehhez 
pedagógusaink rendelkezzenek megfelelő pedagógiai-pszichológiai 
ismeretekkel. 

6.5.1. A tehetséggondozás szervezeti formái 

A tehetséggondozás színterei: 

Tanóra keretein belül: 

- Tananyag differenciálása,differenciált képességfejlesztés:  

a tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál 
fontos a viszonylagos homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük 
versenyképes kortárstanulókkal ismételten összemérhessék 
képességeiket, erejüket. 

- Megvalósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes 
anyagrészekkel elmélyültebben foglalkozhatnak, gazdagíthatják a 
követelményrendszert, projektet készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát 
végezhetnek. 

- Korszerű tanulásszervezés  

- Személyes biztatás, jutalmazás megfelelő formái 

- Emelt óraszámú tantárgyak tanítása 
 
 Tanórán kívüli tevékenységek: 
 

- Szakkörök, klubok 
- Pályázatok 
- Képzőművészeti kiállítások 
- Versenyekre felkészítés (iskolai, kerületi, budapesti, országos) 
- Vetélkedők 
- Középiskolai előkészítők 
- Szaktáborok, sporttáborok, vándortáborok, nyelvi táborok, erdei iskolák 
- Zeneterápia, művészetterápia 
- Tehetséggon Szakkörök, klubok 
- Pályázatok 
- Képzőművészeti kiállítások 
- Versenyekre felkészítés (iskolai, kerületi, budapesti, országos) 
- Vetélkedők 
- Középiskolai előkészítők 
- Szaktáborok, sporttáborok, vándortáborok, nyelvi táborok, erdei iskolák 
- Zeneterápia, művészetterápia 
- Tehetséggondozó szakkörök  
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6.6. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 
rendje 

6.6.1. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
feladatok 

 
Iskolánkba egyre több hátrányos helyzetű tanuló jár. Arra természetesen 
nincs módunk, hogy a tanulók iskolán kívüli (családi, szociális, stb.) 
problémáit megoldjuk, de arra kell törekednünk, hogy a felmerülő 
problémák hatásait csökkentsük, hogy ezen gondok ne akadályozzák az 
iskolai munkát, hogy reális és pozitív alternatívákat tudjunk adni diákjaink 
családjainak gondjaik megoldásában. 
Az iskolában a gyermekvédelmi felelős látja el a feladatokat. A tanulókat 
érintő gyermekvédelmi feladatokkal azonban nemcsak neki, és az 
osztályfőnököknek kell foglalkoznia, ez minden pedagógus feladata. 
Létfontosságúnak tartjuk a prevenciót: a szociális problémákkal küzdő 
családokból iskolánkba járó gyerekek életkörülményeiben, fejlődésükben 
tapasztalható veszélyek időben történő feltárását, a szükséges intézkedések 
megtételét, amelyek elsősorban az előidéző okok, megváltoztatására kell, 
hogy irányuljon. 
Az iskola alapvető pedagógiai feladata a gyermek személyiségének mély 
megismerése, fejlesztése, mely nagyban épül a beszélgetőkörökön kialakított 
közvetlen, családias hangvételű beszélgetésekre. Az őszinte érdeklődés, a 
diszkréció, az empátia és a tolerancia, mind hozzájárul a szoros tanár-diák 
viszony kialakításához, ahol a gyerekek bátran, nyíltan, őszintén 
megnyilvánulnak és így a problémák sokkal hamarabb felszínre, kerülnek, 
mint más hagyományos iskolarendszerben. 
A problémák feltárásának és leküzdésének egyik leghatékonyabb eszköze, 
nem csak a tanulókkal, hanem a családdal történő szorosabb 
kapcsolatteremtés, kapcsolattartás. Nagyon fontosnak tartjuk az iskolai élet 
vonzóvá tételét, amely a demokratikus légkör megteremtésén, a szülők 
bevonásán kívül, a tevékenységek kiszélesítésével érhetünk el. 
Nehézségekkel küzdő tanulóinknak igyekszünk fokozott segítséget nyújtani 
problémáik leküzdésében, kérjük a szülők, pszichológus szakember, vagy 
családsegítő szolgálat segítségét is. 
Kiépítettünk egy kapcsolatrendszert a problémák kezelésére, az ezen a téren 
jelentkező feladatok megoldására, melyben egyaránt figyelni kell a 
- szülő - gyermek 
- szülő - tanár 
- tanuló - tanár 
- tanár - tanár 
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- tanár - hivatalos szervek (gyámügy, rendőrség, stb.) 
- tanár - megelőző szervezetek (családsegítő szolgálat, drogambulancia, 

pszichológus, stb.) megfelelő szintű és minőségű kapcsolataira. 
Feltétlenül erősítenünk kell az iskola és a szülői ház kapcsolatait. Szükség 
esetén több szülői értekezletet kell tartanunk, lehetőséget kell biztosítanunk 
arra, hogy kötetlenebb formában tudjanak együttműködni a tanárok és a 
szülők. Meg kell találnunk – problémák felmerülése esetén – a közös utat a 
megoldáshoz, hiszen ez a szülők és az iskola közös érdeke. 
Szükséges, hogy a felmerült gondokról a tanárok tájékoztassák egymást, 
hogy szükség esetén intenzív kapcsolat legyen a megelőző szervezetek és az 
gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnökök között. 

6.6.2. Az iskolai gyermekvédelem legfontosabb elemei 

A pedagógus személyisége 
A pedagógusaink minden helyzetben a gyermek emberi méltóságát tisztelő 
magatartást tanúsítanak. Így válhat a pedagógus példaképpé, a tanuló 
későbbi életszakaszában is követendő személyiséggé. A pedagógus 
észrevétlen oltja a gyermekbe az "Emberré válni, embernek maradni" 
életprogramot. 
A hatékony prevenció 
Az osztályfőnöknek kiemelt szerep jut a   gyermekvédelmi feladatok 
ellátásában. 
Feladatai: 
Információgyűjtés a gyermekekről 
- a gyermekek megfigyelése 
- beszélgetőkörök tartása 
- családlátogatások (milyen környezetből érkezik a gyerek, a gyermek 

helye a családban, családon belüli kapcsolatok) 
- konzultáció az osztályban tanító kollégákkal 
Tanulási zavarok korai felismerése és korrekciója 
Ez az alsó tagozat egyik kiemelt feladata, kiváltképp a kezdő szakaszban. Az 
időben nem felismert és nem kezelt tanulási problémákkal küszködő 
gyerekek bizonyítottan először az iskolában, később a társadalomban is 
perifériára szorulhatnak. Hajlamosabbak a különféle devianciákra, 
(alkoholizmus, öngyilkosság, bűnözés, drogfogyasztás, mentális problémák) 
különösen, ha a családi háttér is kedvezőtlen. 
E területen fontos: 
- az óvodával együttműködés 
- szoros kapcsolat a logopédussal, közös munka fejlesztő pedagógusokkal 
- szükség esetén pszichológussal, szociálpedagógussal kapcsolat 

kialakítása. Fontos az ezzel kapcsolatos továbbképzéseken, 
tanfolyamokon való részvétel. 

Személyiségfejlesztő módszerek, tréningek beépítése osztályfőnöki 
munkába (relaxációs gyakorlatok, konfliktuskezelő képesség fejlesztése, 
szituációs játékok, kommunikáció fejlesztése főként a beszélgetőkörökön) 
Beszélgetések szülői értekezleten, családlátogatásokon, szükség esetén 
előadások szervezése szülőknek: nevelési problémák, család jelentősége, 
társadalmi veszélyek témakörében. 
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6.6.3. A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai 

- a tanulók elemi szükségletei (élelem /kedvezményes étkeztetés/, 
ruházat, tanszer, tankönyv /tartós tankönyv biztosítása/, pihenés) 
ellátásának segítése; 

- a tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása és 
testi épségének óvása; 

- a tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése; 
- a tanuló intézményes ellátása az iskola valamennyi szolgáltatásának 

biztosítása a tanuló igénye szerint; 
- a család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle 

támogatások pénzbeli és természetbeli felkutatása, a hozzájutás segítése, 
támogatása, valamint tanácsadás a családellátó tevékenységhez; 

- segítségnyújtás a kulturált szabadidő eltöltéséhez az életkorúknak 
megfelelő rendezvényeken történő részvételhez; 

- gyors és hatékony intézkedést eszközölni a gyermeket veszélyeztető 
helyzetben; 

- az alapvető emberi, ezen belül a gyermeki jogok ismertetése a szülőkkel 
és a gyerekekkel; 

- a jogorvoslati lehetőségek ismertetése, de szem előtt tartva, hogy 
jogorvoslat a többi tanuló érdekeinek a mérlegelésével történhet; 

- folyamatosan ellenőrizni a tanuló eredményeit a rendszeres iskolába 
járást - szükség esetén eljárást kezdeményezni; 

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
Iskolánk tanulóinak egyre nagyobb hányadát sújtják szociális problémák. 
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekekkel és a szülőkkel való 
mindennapos, nyílt kommunikációra, amely a beiratkozástól (az igazgatónő 
még a felvétel előtt alapos beszélgetést folytat a szülőkkel) kezdve 
végigkíséri tanulóinkat. Ez nagy előnyt jelent a szociális problémák és a 
megváltozott életkörülmények feltérképezésében és a segítségnyújtásban. 
Ennek területei: 
- napközis ellátás biztosítása; 
- tartós tankönyv biztosítása a rászoruló tanulóknak; 
- tanácsadás, családlátogatás; 
- hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi előmenetelének 

hangsúlyozottabb figyelemmel kísérése (tanulási nehézségek esetén 
külön fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyerekekkel); 

- pályaorientáció segítése; 
- Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás; 
- ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: szakkörök, korrepetálások, 

sportkör, az iskola létesítményeinek és eszközeinek használata. 

 

7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban 
való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán 
kívüli, szabadidős tevékenységének megszervezésére az iskolában 
diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 3-8. 
osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség 
irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a diákok által jelölt és az iskola 
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igazgatója által megbízott nevelő, a diákönkormányzatot segítő tanár segíti. 
Iskolánkban egy diákönkormányzat (továbbiakban: DÖK) működik. A DÖK 
tagjait a tanulócsoportok választják. Tagjai: minden tanulócsoportból 2 fő, ők 
tájékoztatják az osztály tanulóit az iskolai DÖK feladatairól és ebben segíti 
őket a patronáló tanár. 
Az iskolai Házirendre és az iskolai SZMSZ-re épül a DÖK szervezeti és 
működési szabályzata. A tanulók véleménynyilvánítása biztosított a törvény 
által előírt formában. Az iskolai helyiségeket, berendezéseket – terem, zenei 
eszközök, számítógép, sporteszközök stb. – térítésmentesen használhatja 
összejövetelein, rendezvényein a DÖK. A DÖK évente közgyűlést hív össze. 
A diákönkormányzat döntési jogköre: 
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye 
meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, 
valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni 
magukat a diákönkormányzatban. 
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 
- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 

elfogadása előtt, 
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
- a házirend elfogadása előtt. 

 
 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény 
partnerei kapcsolattartásának formái 

Iskolánkban a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 
elengedhetetlen feltétele a család, a szülők és a pedagógus közösség 
együttműködése. 

8.1. A tanulók és a pedagógusok kapcsolattartási 
formái: 

- a tanulóinkat az iskola életéről, az aktuális feladatokról az iskola vezetője 
és az osztályfőnökök, nevelők tájékoztatják; 

- a diákok kérdéseiket, kéréseiket, javaslataikat, véleményüket szóban 
vagy írásban egyénileg, illetve a választott képviselő közvetítésével 
közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, nevelőtestülettel; 

- az iskola igazgatója évente legalább egy alkalommal a diákgyűlésen 
tájékoztatja a tanulókat. 

8.2. A szülők és a pedagógusok kapcsolattartása 
Intézményünkben a szülők és a pedagógusok szükség szerint, akár napi 

kapcsolatban is tájékoztatják egymást. 
Egyéb kapcsolattartási formák: 

- írásbeli, szóbeli tájékoztatók; 

- szülői értekezletek; 

- fogadóórák (egyénileg, előre megbeszélt időpontban); 

- iskolai honlap; 

- Szülői Közösség; 
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- iskolai rendezvények, kirándulások, 

- pályaválasztási tanácsadás. 

 

8.3. A szülői ház és az iskolánk együttműködésének 
továbbfejlesztési lehetőségei: 

- szülő klub; 

- az iskolai és iskolán kívüli programokba a szülők aktív bekapcsolódása; 

- tanévnyitó és tanévzáró ünnepség; 

- ballagás; 

- kulturális rendezvények; 

- cikluszáró rendezvények 

- DÖK program; 

- karácsonyi ünnepség; 

- nyílt nap, előre egyeztetett időpontban. 

 

8.4. Az iskola és külső partnerei 

- KLIK XI. kerületi Tankerülete; 

- kerületi óvodák és általános iskolák; 

- Pedagógiai Szakszolgálatok; 

- szakértői bizottságok; 

- POK; 

- Gyermekjóléti Szolgálat; 

- egészségügyi intézmények; 

- hivatali szervek (Rendőrség, Gyámhatóság); 

- középfokú intézmények, speciális szakiskolák; 

- ELTE Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar; 

- civil szervezetek. 

 

8.5. Elvárásaink a hatékony nevelés és oktatás 
érdekében 

8.5.1. Tanulóink 

- kapjanak az iskolától értékálló tudást az anyanyelv, az idegen nyelv, a 
művészet, a sport és az informatika területén; 

- ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, 
sokoldalú életében (működő diákönkormányzat); 

- értékeljék saját és mások tudását, a tanulásnak legyen tekintélye; 
- fejlődjön önismeretük; 
- saját képességeiknek megfelelő maximális tudást (jártasság, készség) 

szerezzenek, 
- olyan humán értékeket sajátítsanak el, mint becsület, tisztesség, egymás 

tisztelete, hazaszeretet, magyarságtudat; 
- kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni 

bánásmódot. 

8.5.2. A pedagógus 

- rendelkezzen színvonalas, korszerű szaktudással, pedagógiai 
ismeretrendszerrel, befogadási és önművelődési készséggel; 
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- készüljön fel a tanítási óráira szaktárgyilag, didaktikailag, és 
módszertanilag; 

- ismerje és alkalmazza a differenciált képességfejlesztés formáit, 
módszereit; 

- legyen képes kollégáival, a szülőkkel, de főleg a gyermekekkel a 
mindennapos kapcsolattartásra, vegye észre gondjaikat, hallgassa meg 
véleményüket, javaslataikat; 

- értékvállaló magatartással hitelesen érvényesítse az iskola által 
közvetített nevelési elveket; 

- rendelkezzen kommunikációs-, döntési-, szervezési- és 
elemzőkészséggel; 

- nevelőtestületünk tagjaként egységesen képviselje a munka tiszteletét, 
megbecsülését, valamint a műveltségnek és igazságosságnak, mint 
feltétlen értékeknek a fontosságát. 

8.5.3. A szülő 

- ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit; 
- mindenkor bizalommal fordulhasson véleményével, javaslatával vagy 

problémáival a pedagógusokhoz; 
- kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához; 
- együttműködhessen a pedagógusokkal gyermeke nevelésében. 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgákat intézményünk a 20/2012 EMMI rendelet 64. 

§ -75 § által meghatározott rendben és módon szervezi meg és bonyolítja le. 
 

9.1. A tanulmányok alatti vizsgák 

a) javítóvizsga 
b) osztályozó vizsga 
c) különbözeti vizsga 
d) pótló vizsga 

9.1.1. Osztályozó vizsga 

osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, 
- akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) 

meghaladja és nem osztályozható, ha a tantestület engedélyezi, hogy 
osztályozó vizsgát tegyen (a tanuló csak eredményes osztályozó vizsga 
letételével folytathatja tanulmányait magasabb évfolyamon), 

- akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át 
meghaladta és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott 
tárgyból (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (6) bekezdés) 

- aki rendszeres iskolába járás alól felmentett. 

9.1.2. Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tesz az a tanuló, 
- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott, 
- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, 
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- aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg 
Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő 
időszakban kerül sor. 

9.1.3. Különbözeti vizsga 

Az a tanuló, aki intézményünkben szeretne tanulni, de valamilyen 
tantárgyból, bármilyen okból nincs meg az osztályfokának megfelelő 
érdemjegye, az különbözeti vizsgát tehet. A különbözeti vizsgák 
lebonyolítására intézményünk két vizsgaidőszakot jelöl ki, amelyet éves 
munkatervünkben szerepeltetünk és a tanév elején kihirdetünk. 

9.1.4. Pótló vizsga 

Pótló vizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt nem 
tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni. Intézményünk törekszik arra, 
hogy a vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 
megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha 
ennek feltételei megteremthetők. 

9.1.5. Vizsgaforma, vizsgarészek 

- írásbeli vizsga 
- szóbeli vizsga 

 
A tanulmányok alatti vizsgák a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet 
szabályozását figyelembe véve a házirendben rögzített időpontban kerülnek 
kitűzésre. A tanulmányok alatti vizsgára a tanulók jelentkeznek, a vizsgák 
időpontjáról a vizsgázót a jelentkezéskor az iskola írásban tájékoztatja. 

9.2. A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos 
intézményi eljárásrend 

- A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban lehet tenni, 
azonban az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet; 

- A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos 
módon, valamint az intézmény honlapján közzétesz; 

- A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, 
épület, terem száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő 
(gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes 
postai értesítést kap; 

- Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. 
Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben, igazgatói 
engedéllyel lehet vizsgázni; 

- Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. 
Az osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető 
formanyomtatványon történik, az igazgató által meghatározottak és 
kihirdetettek szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú 
tanuló esetében a gondviselő is aláírja). Az osztályozó vizsga napján a 
tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól; 

- A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak 
határozzák meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga 
előtt legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi 
követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők; 
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- A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben 
megállapított valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak 
a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató 
adhat engedélyt. 

9.3. A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - 
szabályai 

- Az írásbeli vizsga időtartama – a szakértői vélemény alapján ettől eltérést 
lehetővé tevő esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 
perc, magyar nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc; 

- Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni; 
- A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt 

vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára 
lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította; 

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

tagnak jelen kell lennie; 
- A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) 

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

- A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát 
nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy 
alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, 
valamint 15 perc a felelet időtartama; 

- A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell 
megállapítani; 

- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés 
ellenére meg nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga 
folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul 
félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán 
kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak 
megismétlésére; 

- A vizsga a vizsgázó számára díjtalan; 
- A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg; 
- A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az 

iskola irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni; 
- A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke 

felel; 
- A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon 

kell jegyezni; 
- A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, 

valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot 
és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola 
körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett 
időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba 
betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet 
jegyzőkönyvbe kell venni; 

- Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák 
megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit 
látható módon szignálva kell jelölni; 
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- A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban 
meghatározott záradékokkal be kell vezetni; 

- A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén 
a legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell 
történnie. 

 
10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 
A tanulói jogviszony felvétel, vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az 
átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek felvételéről vagy átvételéről 
az iskola igazgatója dönt. Általános iskolánkban felvételi vizsga nincs. A 
tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. 

 
A belépés feltételei: 
Ha a gyermek az iskolához szükséges fejlettséget eléri és a 6. életévét 
augusztus 31-ig betölti, abban az évben tankötelessé válik. Szülő kérelmére 
tankötelessé válhat az adott év december 31-éig született gyermek is. A 
felvételről szóló döntést az intézmény igazgatója hozza meg. 

 
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni 
- óvodás gyermek esetén óvodai véleményét; 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját, a szülő 

személyi igazolványát és lakcímkártyáját; 
- a gyermek egészségügyi könyvét; 
- sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság javaslatát 

és intézménykijelölését. 
 

A 2.-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 
- a tanuló anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját, a szülő személyi 

igazolványát és lakcímkártyáját; 
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, az előző iskola által 

kiadott átjelentkezési lapot, 
- sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság javaslatát 

és intézménykijelölését. 
 

Ha a tanuló olyan intézményből érkezett, ahol tanulási zavarainak 
feltárására vizsgálatot nem végeztek és a pedagógusok tapasztalatai alapján 
ilyen probléma gyanúja merül föl, az iskola ezt a vizsgálatot kérheti. 

 

11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek 
elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült 
kap valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, 
orvos vagy más személy megérkezése előtt. 
Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton 
alapul. 
Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és 
cselekvőképességet. Az ott kapott alapos felkészítés segít uralkodni az 
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érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Iskolai oktatásunkban nagyobb 
hangsúlyt kap az elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, 
osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 
Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok (őszi egészségnap – 
cikluszáró) nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető elsősegélynyújtó 
ismeretanyag bemutatására. 
Az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával rendelkezik, melyet 
nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 
hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudunk használni. 

11.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek 
elsajátításának célja 

,hogy a tanulók 
- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 
– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat; 
– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 
következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 
– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 
– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

11.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek 
elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási 
alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás 
alapismereteit; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli 
(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással 
kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

11.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek 
elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 
elősegítése érdekében: 

- kapcsolatunk van 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. 

11.4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását 
szolgáló tevékenységformák 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását a helyi tantervben szereplő 
tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek szolgálják: 
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TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 
- légúti akadály 
- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 
- savmarás 
- égési sérülések 
- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 
- forrázás 

Testnevelés - magasból esés 
 

Az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 
elsősegély-nyújtási ismeretek: 
- teendők közlekedési baleset esetén, 
- segítségnyújtás baleseteknél; 
- a mentőszolgálat felépítése és működése; 
- a mentők hívásának helyes módja; 
- valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele. 

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

- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 
- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk 

a tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, 
elsősegélynyújtással foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó 
és a felső tagozatos tanulók számára.
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II. Az iskola helyi tanterve 

 
1. A választott kerettanterv megnevezése 

 
A Nemzeti Köznevelési Törvény CXC./2011. (XII.29.) (NKTV) 9.§ (8-10) 
bekezdése, valamint a kerettantervi rendelet 51/2012. (XII.21.) számú EMMI 
rendelet 5.§ (5) alapján intézményünk négy másik iskolával (Rogers, 
Kincskereső, Meixner, Palánta) közösen jóváhagyást kért az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától arra, hogy „A szociális kompetenciák 
fejlesztésére épülő alternatív ,alapfokú kerettanterv általános iskolai 
intézmények számára” című kerettantervet (röviden: Alternatív 
Kerettanterv) használhassa kerettantervként. 
Az alternatív iskolák céljai és feladatai megegyeznek a kerettantervek 
kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI 
rendelet (a továbbiakban: kerettantervi rendelet) által megfogalmazott 
kerettantervi célokkal és feladatokkal, kiemelve az alábbiakat és kiegészítve 
a következőkkel: 
Az alternatív iskolák a nevelő-oktató folyamat során mindvégig a tanulók 
belső motiváltságára építenek. Az érdeklődés felkeltésének, a motiváció 
megtartásának eszközei az élményszerű, tapasztalati tanulás, a 
problémahelyzetekből kiinduló tevékenységek és a kreativitást ösztönző 
feladatok. Az alsó tagozat a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, 
szabályozott és kötetlen tevékenységek célszerűen – a kerettanterv és az 
egyedi pedagógiai program szabályozta célok mentén – kialakított 
rendszerében, a szociális kompetenciák fejlesztésével megtámogatva fejleszti 
a tanulóban a feladattudatot, a felelősségérzetet, a kitartást, az önállóságot, s 
megalapozza a reális önértékelést. A felső tagozaton az alsó tagozathoz 
hasonlóan továbbra is a tanulók egész személyiségének a fejlődése, 
fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy a nevelés-oktatás 
színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének 
számos más területe, fóruma is. A felső tagozaton továbbra is kiemelt 
szerepe van a célok elérését támogató érzelmi, szociális és a kognitív 
képességek fejlesztésének. Fontos az eredményes tanulás módszereinek, 
technikáinak elsajátíttatása, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez 
szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 
tulajdonságok fejlesztése. Kiemelt feladat az egyéni adottságok, képességek 
megismerésén alapuló önismeret fejlesztése–mint a szociális kompetenciák 
jelentős területe –, valamint a tanulók tanulási és társas motivációinak, 
önbizalmának és együttműködésének növelése. 
Sajátos nevelési igényű tanulóink nevelése - oktatása során az 51/2012. 
(XII. 21.) számú EMMI rendeletben foglaltak szerint végezzük pedagógiai 
munkánkat.  

 

2. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám 
feletti kötelező tanórai foglalkozások, 
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továbbá a kerettantervben meghatározottakon 
felül a nem kötelező tanórai foglalkozások 
megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez 
szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 
szabadon választható tanórai foglalkozások 
megnevezése, óraszáma 

Kötelező órakeretben, a szabadon felhasználható órakeret terhére az 
intézmény szemléletéhez tartozóan az alternatív kerettantervben 
feltüntetett módon a beszélgetőkörön zajlik szociális kompetenciák 
fejlesztése. A szociális kompetenciákra vonatkozóan az alternatív 
kerettantervet használjuk, azok témakörei lefedik a helyi sajátosságokat. 
A felső tagozatban a tánc és dráma valamint a hon-és népismeret is 
beépítésre kerül a szabadon tervezhető órakeret terhére. 
A tanulók heti óraszáma megegyezik a közoktatási törvényben 
meghatározottal. 

2.1. Tantárgyi struktúra és óraszámok 
 
 

 

 
Óraterv az alternatív iskolai 

 
Minimum óraszám a teljes 

 
kerettantervekhez 

 négyéves ciklusra 

 
1–4. évfolyam 

(45 perces időegységekben 

 
kifejezve) 

 

 
A kerettantervi rendeletben kiadott 

 

 
1. évf. 

 

 
2. évf. 

 

 
3. évf. 

 

 
4. évf. 

tantárgyakhoz tartozó tananyagtartalom 

 
Magyar nyelv és irodalom 

 
843 

 
Idegen nyelvek 

 
65 

 
Matematika 

 
470 

 
Erkölcstan 

 
130 
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Környezetismeret 129 

 
Ének-zene 

 
260 

 
Vizuális kultúra 

 
260 

 
Életvitel és gyakorlat 

 
128 

 
Testnevelés és sport 

 
648 

 
Szabadon tervezhető minimum 
órakeret* 

 

 650  

 
Rendelkezésre álló minimum órakeret 

 

  
3583 

 

 

*Tartalmazza a rendeletben kiadott kerettanterv tantárgyi tematikáinak 
szabadon tervezhető 10%-os órakeretét, valamint a rendeletben kiadott 
kerettanterv szabadon tervezhető órakeretét. Ezt az óraszámot a jelen 
kerettanterv szerint dolgozó iskolák kompetencia-, attitűd-, ismeret- és az 
értékfejlesztő foglalkozásokra fordítják. 

 

 

 
Óraterv az alternatív iskolai 

 
Minimum óraszám a teljes 

 
kerettantervekhez 

 négyéves ciklusra 

 
5–8. évfolyam 

(45 perces időegységekben 

 
kifejezve) 

 

 
A kerettantervi rendeletben kiadott 

 

 
5. évf. 

 

 
6. évf. 

 

 
7. évf. 

 

 
8. évf. 

tantárgyakhoz tartozó tananyagtartalom 

 
Magyar nyelv és irodalom 

 
487 

 
Idegen nyelvek 

 
390 
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Matematika 

 
383 

 
Történelem, társadalmi és állampolgári 

 
 

260 
ismeretek 

 
Erkölcstan 

 
128 

 
Természetismeret 

 
130 

 
Biológia-egészségtan 

 
97 

 
Fizika 

 
96 

 
Kémia 

 
97 

 
Földrajz 

 
97 

 
Ének-zene 

 
128 

 
Vizuális kultúra 

 
128 

 
Dráma és tánc/Hon- és népismeret* 

 
32 

 
Informatika 

 
96 

 
Technika, életvitel és gyakorlat 

 
96 

 
Testnevelés és sport 

 
648 

 
Osztályfőnöki 

 
128 
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Szabadon tervezhető minimum 
órakeret** 

 

 
736 

 
Rendelkezésre álló minimum órakeret 

 

 
3957 

 

*A két tantárgyi tematika valamelyikének választása kötelező. 
 

**Tartalmazza a rendeletben kiadott kerettanterv tantárgyi tematikáinak 
szabadon tervezhető 10%-os órakeretét, valamint a rendeletben kiadott 
kerettanterv szabadon tervezhető órakeretét. Ezt az óraszámot a jelen 
kerettanterv szerint dolgozó iskolák kompetencia-, attitűd-, ismeret- és az 
értékfejlesztő foglalkozásokra fordítják. 

 

Alternatív kerettantervhez helyi óraszám– 1–4. évfolyam 
  

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 5 5 5 5 

Informatika    0 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat     

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
 Beszélgetőkör 2 2 2  2 
 Szabadon tervezhető 
órakeret 

 
2 

 
2 

 
3 

  
3 

 Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25  27 
 

 Alternatív kerettantervhez helyi óraszám – 5–8. 
évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 
Történelem, társadalmi és   

2 
 

2 
 

2 

2 
   

állampolgári ismeretek   

Beszélgetőkör 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   
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Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
 

A tantárgyi tematikák részletezése az egyes iskolákban megjelenő kötelező 
foglalkozások megnevezéseivel együtt az alternatív kerettantervben részletezve 
olvasható. 

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl sajátos nevelési igényű tanulóink 
számára kötelező az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs 
foglalkozásokon való részvétel, az CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6. sz. 
mellékletében szereplő óraszámoknak, és a 20/2012. EMMI rendeletben 
található óraszám számításoknak, illetve sajátos nevelési igényükből adódó 
speciális szükségleteiknek megfelelően. 

Az általános iskola felső tagozatán – a nevelőtestület döntése alapján - a 
habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozok legfeljebb 50%-a, az SNI-s 
tanulók tehetséggondozásra, a tantárgyi követelmények eredményes teljesítését 
szolgáló felzárkóztatásra is fordítható. A nevelőtestület az erre irányuló döntését 
félévenként köteles felülvizsgálni, és a tanuló fejlődésének ismeretében 
megerősíteni vagy módosítani.  

 
 

3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi 
segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

3.1. Jogszabályi háttér: 

- A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény; 
- A Nemzeti Köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. tv.; 
- 17/2014. (III. 12. ) EMMI rendelet. 

Iskolánkban a nevelő- oktató munka során olyan nyomtatott taneszközöket 
használunk, melyeket hivatalosan is tankönyvvé nyilvánítottak. Az egyes 
évfolyamokon a tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező taneszközöket a 
szakmai munkaközösségek határozzák meg az intézmény helyi tanterve alapján. A 
nevelőtestület évente áttekinti a tankönyvválasztás elveinek meghatározását, a 
szülők véleményének figyelembe vételével. 
Ha év közben új tanuló érkezik, a könyvtárból biztosítjuk a tankönyveket számára, 
az intézményből való távozás esetén az általa használt taneszközöket a könyvtárba 
vissza kell adni. 
Az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak feldolgozásához szükséges 
kötelező taneszközöket a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve 
alapján. 
A szülőket tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, 
taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben 
a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk őket az iskolától 
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kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint 
arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások 
csökkentéséhez. 

3.2. Tankönyvek kiválasztásának elvei: 

- Tartalmazza a tanterv, a követelmények elsajátításához szükséges 
ismeretanyagot. 

- Képanyaga, magyarázó szövege szemléletes, egyértelmű, a felismerést szolgáló 
a korosztálynak megfelelő legyen. 

- Tartalmazza a tanuló tevékenységet segítő, gondolkodtató feladatokat, 
megállapításokat, lényegre látást segítse. 

- Szemléletesen tükrözze az új fogalmakat, megfelelően tagolt legyen, nyelvezete 
a tanulók életkorának megfelelően segítse a tanulást. 

- Megfigyelésre, gyűjtő és kutatómunkára ösztönző szövegszerkesztésű legyen. 
- Kapcsolódjanak hozzá munkafüzet, példatár, differenciálást, fejlesztést szolgáló 

egyéb taneszközök, feladatlapok, térképek, falitáblák. 
- Könnyen kezelhető legyen, több éven át hasznosítható, jó minőségű. 

3.3. Tanári- és iskolai eszközök kiválasztásának elvei: 

- Tanári kézikönyvek, szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények feleljenek meg 
a választott tantervnek; 

- A szemléltetőeszközök - térképek, faliképek, táblák, modellek, - legyenek 
esztétikusak, kellő méretűek, és szakmailag kifogástalanok. Kivitelük legyen 
motiváló erejű, segítse az ismeretszerzést; 

- A technikai eszközök – magnók, videók és számítógépek – legyenek könnyen 
kezelhetők, lehetőség szerint mobilak; 

- A könyvtári taneszközök - folyóiratok, lexikonok, szótárok, enciklopédiák - 
legyenek a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelőek, segítsék az önálló 
ismeretszerzést, a kutatómunkát, az önálló feladatmegoldást; 

- A kísérleti és mérő eszközök legyenek megfelelő méretűek, biztonságosak és 
tartósak. 

 

4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai 
feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

A bevezető szakasz 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 
- az első két évben a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése, fokozatosan átvezetjük a 
gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 
tevékenységeibe, a tanulási módszerek kialakításának megalapozása. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 
- az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az 

iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok; 
- változatos tanulásszervezési formák alkalmazása; 
- a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való 

törekvés; 
- a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló 

fejlesztő értékelésük. 
Az 5-6- évfolyam: 
- elsősorban a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 
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tudástartalmak megalapozásának folytatása; 
- az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása; 
- az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatása; 

- együttműködési készség fejlesztése. 
7-8. évfolyama már megalapozott 
kompetenciák továbbfejlesztése; 

- pályaválasztás, pályaorientáció hangsúlyozása; 
- a tanulók egyéni tanulási módszereinek és szokásainak megalapozása; 
- az egészségtan gyakorlati jellegű oktatása az egészséges életvitel 

kialakításának érdekében. 

5. A mindennapos testnevelés, testmozgás 
megvalósításának módja, (ha azt nem az Nkt. 27. § (11) 
bekezdésében meghatározottak szerint szervezik meg) 

Intézményünk az Nkt. 27. § (11) értelmében szervezi meg a mindennapos 
testnevelést, a törvényi előírásoknak megfelelően felmenő rendszerben. 
27. § (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol 
közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 
testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a. a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b. iskolai sportkörben való sportolással, 
c. versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló 
kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete 
által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között 
szervezett edzéssel váltható ki. 

 

6. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek 
esetében a pedagógusválasztás szabályai 

 
Iskolánkban a szülők és tanulók kérésének, igényeinek megfelelően igyekszünk 
minél változatosabb lehetőségeket biztosítani a gyerekek részére, életkorukhoz és 
fejlettségükhöz igazodva. A szülők a tanév elején választhatnak a felkínált 
foglalkozások közül, illetve minden tanév májusában jelezhetik igényeiket új 
foglalkozások megszervezésére. 
Intézményünk nyitott a szülők kéréseire és az intézményi költségvetést figyelembe 
véve igyekszünk a szülői kéréseket figyelembe venni a választható foglalkozások 
tervezése során. 
Választható foglakkozások az iskolában: 
- Napközi 
- Tanulószoba 
- Drámajáték 
- Kézműves szakkör 
- Mozgásfejlesztés 
- Sportkör 
- Úszás 
- Korcsolyázás 
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A pedagógusválasztás ezen esetekben a humánus értékrendet és a szakmai 
szempontokat áttekintve történik. A humánus szemléletnél kiemelt jelentőséget 
fordítunk az osztályfőnökkel való tevékeny idő eltöltésére, ugyanis ezeknél a 

foglalkozásoknál egy újfajta helyzetben ismerkedhet össze a két fél (tanuló- 
tanár/tanító). Amennyiben az osztályfőnök nem rendelkezik az adott témában 
szakmai tapasztalattal/képzettséggel, úgy egy másik szaktanár kiválasztására 
kerül sor. Amennyiben adott területen egyetlen személy jöhet szóba, akkor 
alternatívát nem tudunk felkínálni a szülőknek. 

 

7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 
gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a 
magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

7.1. A tanulók értékelésének alapelvei 

- személyre szóló legyen 
- fejlesztő, ösztönző jellegű legyen 
- ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű 
- az iskolai követelményrendszerre épüljön 
- a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát célszerű biztosítani 

7.2. Az értékelés általános szempontjai 

Az értékelés a kommunikáció folyamatában érvényesülő kapcsolatrendszerek 
alapvető meghatározója. Mivel ítéletet hordoz magában, alapvetően 
befolyásolhatja a tanuló egész életpályáját. 
Ez a kapcsolatrendszer az alábbi szinteken létesül: 
• tanító és tanuló között 
• tanító és szülő között 
• tanuló és szülő között 
• tanuló és tanuló között 

A tanító és a tanuló közötti kapcsolatrendszer az értékelés során 

A pedagógusnak a tanuló számára kialakított rendszere alapvetően meghatározza 
a többi kapcsolatrendszert is. A tanítói értékelési rendszer akkor működik jól, ha 
azzal a tanulók azonosulnak, elfogadják kritériumait. Ahhoz viszont, hogy a 
tanulók elfogadják az értékelési rendszer kritériumait, pontosan és 
körülhatárolható módon meg kell ismertetni velük az elvárások értékelési 
szempontból kategorizálható szintjeit. 
Ugyanakkor nem minden mérhető, nem minden eredmény jelentkezik 
teljesítmény formájában a pedagógiában. Számos olyan komponense, összetevője 
van a nevelésnek, amit még tervezni sem lehetséges, mégis ezek rendkívül jelentős 
összetevők. Csak a rögzített teljesítmény mérhető. 
Ebből következik, hogy a célrendszer magasabb rendű fogalom, mint a mérési 
követelményrendszer, s a kettő semmiképp nem azonosítható. Ezért fontos a célok 
és a követelmények /szintek/ pontos meghatározása. Különbséget kell tenni 
például a tantárgy általános célrendszere illetve a mérhető követelmények 
rendszere között. 
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A tanító és a szülő közötti kapcsolatrendszer az értékelés kapcsán 

A szülő, a „család elvárása” az iskolával szemben gyermekeik értékelésekor válik valóra, 
vagy szenved csorbát. 
Első lépés megismerni a szülők véleményét, hogy megerősítsük őket abban, amit 
helyesnek vélünk, hogy meggyőzzük őket, s közösen kialakítsunk egy olyan viszonyt, 
amely lehetővé teszi a gyermek valós képességeinek, a pszichológiai alkatának megfelelő 
eljárásmódok kialakítását. Ezzel lehetőséget teremtünk a kettős értékelési rendszer - 
szülői elvárások és a tanítói elvárások - egy szintre hozására. 

 

A tanuló és a szülő közötti kapcsolatrendszer az értékelés nyomán 

Amennyiben a nevelő által kialakított eljárásmódok, s a hozzájuk kapcsolódó értékelési 
rendszerek a szülő ellenállásába ütköznek, úgy a szülői értékelés ellentétes lehet a 
nevelőével, aminek következtében zavarok mutatkozhatnak a tanulónak a tanuláshoz és 
az értékeléshez való viszonyában. 
A tanulóban kialakulhat az iskolával szembeni ellenállás, valamint a szülővel szembeni 
ellenállás, amely tanulási és magatartási zavarokban is megmutatkozik. 
A nevelői eljárásmódokkal, értékelési rendszerrel szembeni közömbös szülői magatartás 
magában hordozza a veszélyt, hogy a tanulóban is kiépül ez a közömbös magatartás 
/szülői mintára/. A pedagógusnak ilyenkor az átlagosnál több energiájába kerül a tanulók 
megfelelő motiválása. 
Arra törekszünk, hogy a problémákat csökkentsük, illetve megszüntessük. 

 

A tanuló és tanuló közötti kapcsolatrendszer az értékelés nyomán 

A tanulók közötti viszonyt alapvetően meghatározza az értékelési rendszer nyomán 
kialakuló verseny. Az osztályban fontosabbnak tartjuk viszont a tanuló önmagához mért 
fejlődésének mérését, értékelését. Értéklelési rendszerünkben ezt a szempontot kívánjuk 
erősíteni. 
Nagyon lényeges a tanulók önértékelési képességének a kialakítása, fejlesztése. 
Ehhez viszont szükség van olyan pontosan meghatározott elvárásokra, elvárási szintekre, 
amelyeknek a tanuló birtokában van, s önmagáról, illetve másokról megfogalmazott 
értékítéleteiben e szempontokat használja. Ezt a célt szolgálja a szabály ABC, valamint a 
tantervben foglalt követelményrendszer. 

 

7.3. Az értékelés szempontjai 

- az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok 
aránya, új tanulók, távozók); 

- az osztály szociális összetétele (családok szociális helyzete, a családok 
kulturális elvárásai, gyermekvédelmi munka); 

- tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulók, bukások, tehetséges tanulók eredményei); 

- az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúra (szociometria, 
rétegződés); 

- neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók); 

- közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok, 
rendezvények, tanórán tevékenykedés, stb); 

- a szülői házzal való kapcsolat (családlátogatások, szülői értekezletek 
tapasztalatai, szülők kapcsolata az iskolával, a szülők nevelési elvei); 

- minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai 
feladatokat: 

o Milyen változások történtek? 
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o Milyen új problémák jelentkezetek? 
o Milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

7.4. Az osztályzásról 

Az iskola pedagógusainak véleménye szerint az osztályzás önmagában nem 
ösztönző. 
Az osztályzat nem mutatja meg pontosan a tanulók erőkifejtését, egyéni 
törekvéseit, a személyiségfejlődés egészét. Az osztályozási formák negatívan 
hatnak a szülők egy részére is: az ilyen jellegű információt nem tekintik nevelési 
segédeszköznek, sőt a teljesítmény számokban történő minősítése fokozza az 
amúgy is elharapódzó preztizshiedelmet. 
Az értékelés, osztályozás általános hibaforrásai (objektivitás hiány, stb.) sokkal 
érzékenyebben érinti a szülőket, s a tanulókat jeggyel történő osztályozás esetén. 
A fejlesztésközpontú pedagógiai gyakorlatunkban a tanulói tevékenységek és 
teljesítmények, valamint a tanulók fejlődésmenetének értékelése a fejlesztési 
követelmények mentén történik. Abból indul ki, hogy a tanuló hol tart a fejlődés 
folyamatában, rámutatva az eredményekre, valamint a hiányosságokra és 
útmutatást ad a továbblépéshez, hogy a tanuló minél inkább megközelíthesse a 
kimeneti elvárásokat. 
Véleményünk szerint a jó értékelés tehát értékrendet közvetít, segítve ezzel az 
elvárások megértését, értelmezését, és ösztönzést ad a teljesítéshez. 
A kisiskolás korosztály fejlesztésében különösen fontos szerepe van a fejlesztő 
értékelésnek, mely végigkíséri a tanulás folyamatát, és döntő többségben szóbeli, 
szöveges értékelés. Elsősorban a tanító feladata, de értékelhetik egymást, vagy 
önmagukat is a tanulók. Az írásbeli feladatok azonnali kijavítása és javíttatása a 
fejlesztés meghatározó feltétele. Itt is bevonhatók az értékelésbe a tanulók, 
azonban a tanító írásbeli szöveges észrevételei, megjegyzései, melyek fejlődésüket 
segítő lényeges szempontokra irányítják a tanuló figyelmét, semmivel nem 
pótolhatók. Ezekre a folyamatos szóbeli és írásbeli értékelésekre épülnek a félévi 
és tanév végi szummatív értékelések. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott engedély értelmében a tanulókat 
az alsó tagozat valamennyi évfolyamán félévkor, és az első három tanév végén 
szövegesen értékeljük. A negyedik évfolyam második felében pedig 
érdemjegyekkel, illetve osztályzatokkal való értékelésre térünk át. 

7.5. Értékelési rendszerünk 

Értékelési rendszerünknél alapvetően figyelembe kell venni az 
alábbiakat: 

- A szülők tájékoztatását az osztályozás nélküli értékelési rendszerünk 1- 
4.évfolyamán. Nemcsak közölni kell velük, hogy nem lesz osztályozás, hanem 
meg kell őket ismertetnünk az értékelési rendszerünk lényeges struktúrájával. 
Az osztályozás nélküli értékelési rendszernek úgy kell működnie, hogy a 
gyermeke haladásáról folyamatosan tájékoztatást kapjon a szülő, s ebből képet 
tudjon formálni gyermeke fejlődéséről illetve elmaradásáról (minimum 
negyedévente). 

- Nemcsak a tanuló kezébe kell adni, hanem a szülőhöz is el kell juttatni azokat 
az elvárásokat, tudásszinteket, amelyek az értékelés alapját szolgálják. 
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- Az értékelési rendszert úgy kell kialakítani, hogy ne csak az elvárásokat, 
tudásszinteket tartalmazza, hanem a tanulók igényeit is, amelyeket az értékelés 
folyamán figyelembe veszünk. 

- Az értékelési rendszer tükrözze a személyiséget, a tanulók egyéni 
képességeihez, adottságaihoz való hozzáállást is (differenciált értékelés). 

Értékelési rendszerünk kialakításának egyik fontos eleme a tanító 
személyisége. 

Alsó tagozatban a nevelő minta, ezért megnyilvánulásaira különösen oda kell 
figyelnie a gyerekekkel való kapcsolata során. A kisiskolás különösen érzékeny a 
metakommunikációra. Sokszor ennek nagyobb a jelentősége, mint a szándékolt 
nevelési akciónak. A tanuló a nem verbális kommunikáción át érzi meg a nevelők 
érzelmi viszonyulásait, ezen át tanul attitűdöket és értékeket, és főleg a nem 
verbális kommunikáció információit követve azonosul a felnőtt viselkedés 
mintákkal, tanul szociális szerepeket. A nem verbális kommunikáció válik számára 
a személyközi viselkedés terén irányadóvá, mert ebből szerzi a viselkedésének 
szabályozásához szükséges visszajelzéseket. 
A különféle nem verbális megnyilvánulások a kommunikációs folyamat 
teljességében együtt és egyszerre, rendszerint a verbális kommunikációval 
párhuzamosan működnek. 
A leggyakoribb szóbeli értékelések mellett a nem verbális jelzések is hordoznak, 
hordozhatnak értékelő jelentést. Ezért ki kell térnünk a nevelő ilyen irányú 
megnyilvánulásaira is. 

7.6. Az értékelés formái 

Személyes, szóbeli értékelés történik 

- tanítási órákon, ahol a tanító és a tanár folyamatosan megerősít, korrigál, segít, 
tanácsot ad; 

- szaktanárok által az évközi érdemjegyek és az osztályzatok megállapításakor; 
- fogadóórákon; 
- az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleményét is közvetíti a 

magatartás és szorgalom jegyek kapcsán; 
- az osztályfőnök által a naplók és a tájékoztatók felülvizsgálatakor; 
- az iskola által szervezett programok értékelésekor (kirándulás, 

színházlátogatás, iskolai műsorok, vetélkedők stb kapcsán); 
- a tantestület előtt (szükséges, szélsőséges esetekben); 
- az igazgató vagy igazgatóhelyettesek által (kiemelkedő eredmények, illetve 

fegyelmi vétségek kapcsán). 

Szöveges értékelés 

- szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök által szükség esetén (kiemelkedő 
teljesítmények stb.); 

- dicséretek illetve elmarasztalások beírása a tájékoztatóba; 
- külső felkérésre készített minősítések, vélemények (gyermekvédelem, 

rendőrség, bíróság, kitüntetés, stb.). 
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Értékelés és minősítés 

A tanítók és szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy 
követelményrendszere mellett ismertetik saját rendszerüket, a hiányzások és 
mulasztások pótlási kötelezettségét és a javítási lehetőségeket (az ismertetésnek 
célszerű írásos dokumentum). 
Alsó tagozaton (1-4.évfolyam) a tanulók teljesítményének értékelését, a szülők 
tájékoztatása céljából, szöveges értékeléssel tesszük meg. Felső tagozaton (5- 
8.évfolyam) a tanulók teljesítményét tanév közben érdemjegyekkel értékeljük, 
félévkor és tanév végén osztályzatokkal minősítjük. 
- A tanév végén az egész tanévben nyújtott teljesítményt értékeljük. 
- Az érdemjegyekhez és az osztályzatokhoz szóbeli értékelés is társuljon. 
- A félévi osztályzat a tájékoztatókba, az év végi a bizonyítványba kerül. 
- A szóbeli feleletek értékelésénél a nyelvi kifejezőkészség (szaknyelv) is legyen 

szempont. 
- A tanórai aktivitást és a plusz munkákat is értékeljük. 
- Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

o jeles-kitűnő (5), 
o jó (4), 
o közepes (3), 
o elégséges (2), 
o elégtelen (1). 

- A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében 
minden tantárgyból, havonta legalább egy érdemjegyet kell adni. 

- A tanuló által szerzett érdemjegyről a szülőt a tantárgyat tanító nevelő értesíti 
az üzenő füzeten keresztül. A bejegyzéseket az osztályfőnök kéthavonta 
ellenőrzi és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

- Az egységes értékelés érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, 
feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 
érdemjegyekre történő átváltását a következőarányok alapján végzik el a 
szaktantárgyat tanító nevelők: 

 

 
Teljesítmény Érdemjegy 

0-34 % Elégtelen (1) 

35-50% Elégséges (2) 
51-75% Közepes (3) 
76-90% Jó (4) 

91-100% Jeles (5) 
 

A tanulói közösségek tevékenységének, fejődésének értékelési szempontjai alapján 
kell írásban rögzíteni az osztályfőnöki tanmenetekbe az év eleji kiindulási 
állapotot, (helyzetelemzés), majd a tanév végén az elért szintet a célkitűzéseknek 
megfelelően. 
A tanév végi értékelés is írásban történik. 
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7.7. Elvárások–szintek–szabályok 

7.7.1. Programunk értékelési szempontjai 

Tantárgyi tudás, ismeretek 
Pszichológiai-szociálpszichológiai (társaslélektani) 

Tantárgyi tudás, ismeretek: 

Pontosan és körülhatárolható módon meg kell ismertetni a tanulókkal az 
elvárások értékelési szempontból kategorizálható szintjeit a fejlődési sajátosságok 
figyelembevételével, akár egyénre szabottan is (tanterv). 

Társaslélektan: 

Olyan szabályok és törvények alkotása és betartása, amelyek a résztvevők számára 
elfogadhatók, és egyrészt fejlesztő hatással vannak az aktuális neveltségi szintjére, 
másrészt jelzik, megfogalmazzák a csoport fejlettségi állapotát. A szabályozásnak, 
a folyamat irányításának követnie kell a gyerekek, a csoport, illetve a pedagógus 
fejlődését is. Programunkban ún. Szabály ABC-t alkalmazunk. Tapasztalataink 
szerint az alábbi szabálysorokat érdemes megfogalmazni: 

Szabálycsoportok: 

Csoportmunka: halkan dolgoznak, együttműködnek, helyesen értelmezik mit kell 
tenni, munkamegosztás: egyéni (rész) feladat megoldás, tájékoztatás az 
eredményekről, egymás munkájának ellenőrzése, stb. 
Beszámolás: pontosan a kérdésre válaszolnak, betartják a megszabott időt, 
mindenki részt vesz a munkában, érthetően beszélnek, figyelnek a hallgatóságra 
stb. 
Környezet: tisztán tartják a füzetüket, a padot, környezetet stb., gondoskodnak a 
növényekről, állatokról, társakról stb. 
A pedagógus elvárásai a tanulókkal szemben a Szabály ABC-ben öltenek testet, 
melyet jól látható helyre kifüggesztünk az osztály falára. A gyerekek így előre 
megtudhatják a megmérettetés szempontjait, és alkalmazkodni képesek hozzá. 
A tanulók elvárásai önmagával és társaival szemben elsősorban a pedagógus által 
a gyerekek egyre nagyobb arányú bevonásával felállított szabályrendszer 
segítségével történik. 
A csoportfejlődés során maga a csoport is olyan elvárási rendszert kell, hogy 
kiépítsen a saját tagjaival szemben, amely az egyén fejlődéséhez a megfelelő 
környezetet biztosítja. Ezért a csoport ilyen elvárásait a pedagógusnak 
méltányolnia kell, s figyelembe kell vennie az értékelésnél. 

7.8. Az értékelés rendje: 

 
Mit? Kit? Ki? Milyen rendszerességgel? Milyen formában? 

Amit értékelnünk kell Akik értékelnek Az értékelés Az értékelés formája 
rendszeressége 

Pedagógiai program Iskolavezetés Évente Szóban és írásban 
(időarányosan) 

Helyi tanterv és Tantestület Évente Szóban és írásban 
tanmenetek 
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Kiemelkedő Szaktanár, Aktualitás szerint Írásban, szóban az 

 
tanulmányi, 

 
osztályfőnök, 

osztályközösség, 
vagy 

Kulturális és sport 
eredmények 

napközis nevelő 
ill. igazgató 

az iskolaközösség 
előtt 

Nagyobb osztály, vagy Osztályfőnök, Aktualitás szerint Osztályközösség, 
iskolai rendezvény igazgató tantestület, vagy az 

  iskolaközösség előtt 
  Szóban és írásban a 
  legkiemelkedőbbeket 

Magatartás, 
szorgalom 

 
Osztályfőnök, 

 
Havonta 

 
Szóban, 

Napközis nevelő Félévenként érdemjeggyel írásban 

Nevelő testület   

Tanulmányi munka Szaktanár Folyamatosan Szóban, érdemjegy 
Osztályfőnök Félévente legalább ellenőrzőkbe 
Osztálytanító kétszer Folyamatosan 
Igazgató Félévkor ellenőrző 

 Év végén bizonyítvány szóban 
Vizsgázók Osztálytanító Év végén Szóban és írásban 
teljesítménye (4. évf.) 

 szaktanár 
 (8. évf.) 
Tantárgyi felmérés Szaktanár Aktualitás szerint Írásban 
eredménye Vezetők 
Tanárok, tanítók, Igazgató Aktualitás szerint Szóban 
napközis nevelők évente 
munkája  

Könyvtáros munkája Igazgatóhelyettes Évente Szóban 
Diákönkormányzat Igazgató Évente Szóban 
Tevékenysége 
Az iskola Igazgató, gazdasági Félévente Szóban 
gazdálkodása, vezető 
ügyviteli munkája  

Az oktató-nevelő Igazgató Évente Szóban és írásban 
munkakörülményei 
Az épület rendje és Igazgató Évente Szóban 
tisztasága 
Technikai dolgozók Gazdasági vezető Évente Szóban 
munkája 
Konyhai dolgozók Igazgató Évente Szóban 
munkája 

Az iskolai munka Igazgató Évente Szóban és írásban, 
Szülői kérdőíven 
Munkaközösség  
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8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások 
szervezésének elvei 

 
Intézményünkben csoportbontás jelenleg nincs. A sajátos nevelési igényű tanulók 
fejlesztéséhez kapcsolódóan a tanórán belül gyógypedagógus és/vagy pedagógiai 
asszisztens működhet közre a foglalkozásokon. 
Az órákon zajló differenciált foglalkoztatás során, ha a tanuló érdeke úgy kívánja, 
kisebb csoportban fejleszthető, itt a csoport kialakításánál a tanulók számára előírt 
fejlesztési szempontok az irányadóak. 
Az egyéni, csoportos fejlesztések/foglalkozások szervezése a szakértői bizottságok 
által elkészített javaslatoknak megfelelően történik, az osztályok kötelező óráit, a 
pedagógusok óráit, a tanuló és a gyógypedagógus leterheltségét figyelembe véve. 

 
 

9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges 
módszerek 

 
A tanulók fizikai állapotának felmérését az iskola a NETFIT (Nemzeti Egységes 
Tanulói Fittségi Teszt) alkalmazásával végzi. A vizsgálatokat a testnevelő tanár 
végezteti minden tanévben egy alkalommal. Szem előtt kell tartani, hogy iskolánk 
tanulói sajátos nevelési igényükből adódóan egy-egy teszt végrehajtását nem 
tudják a leírtaknak megfelelően, szabályosan végrehajtani. Ebben az esetben az 
egyes feladatokat a fizikai vagy mentális problémák miatt csak speciálisan adaptált 
formában, vagy megfelelő asszisztencia segítségével, szélsőséges esetben pedig 
egyáltalán nem lehet megvalósítani. 
NETFIT fittség-mérési rendszer a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz 
igazodó külső kritériumértékekhez, úgynevezett egészségsztenderdekhez 
viszonyítja. Az egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum-értékeket 
jelentenek, amelyet túlteljesítve a tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett 
az ülőéletmóddal, fizikai inaktivitással összefüggő megbetegedések 
rizikófaktoraival szemben. A NETFIT teszt battéria a lehető legpontosabban képes 
becsülni a diákok fizikai fittségi állapotát. A program négy különböző fittségi 
profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A 
négy profil eredményei egészében véve jellemzik egy tanuló egészségközpontú 
fittségi állapotát. A módszer az egyéni teljesítményt egy külső kritériumértékhez 
viszonyítja, ami az egészséghez szükséges minimális fittségi teljesítményérték. Így 
a tanulók fizikai állapotuknak megfelelően, a teszteredményeik alapján három 
zónába (tartományba) sorolhatóak: 

1. egészségzóna, 2. fejlesztés szükséges zóna, 3. fokozott fejlesztés szükséges 
zóna 

 
NETFIT fittségi profiljai és fittségi tesztjei: 
Testösszetétel és tápláltsági profil: 

1. Testmagasság mérése 
2. Testtömeg mérése 
3. Testzsír-százalék mérése 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 
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1. Állóképességi ingafutás teszt (15 m) 
Vázizomzat fittségi profil: 

1. Ütemezett hasizom teszt 
2. Törzsemelés teszt 
3. Ütemezett fekvőtámasz teszt 
4. Kézi szorítóerő mérése 
5. Helyből távolugrás teszt 

Hajlékonysági profil: 
1. Hajlékonysági teszt 

 

10. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

10.1. Egészségnevelés 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési 
attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a 
felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon 
kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők 
megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez által képessé 
váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. A 
teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az 
egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, 
és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott 
szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő 
optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék vagy alkalmazkodjék 
ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem 
pedig, mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a 
társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. 
Képesek legyenek figyelemmel kísérni: 
• viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását; 
• az egészségkárosító magatartásformák elkerülését; 
• a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 
• az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség 

megőrzése szempontjából való fontosságát; 
• a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki 

kiegyensúlyozottság elérésében; 
• a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni; 
• tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése 

érdekében; 
• erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a 

konfliktuskezelési magatartásformák fejlesztését; 
• az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő 
lehetőségeket kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása. 

Az egészségnevelés választható módszertani eszközei: 
- interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség 

viszonyáról, 
- serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások, 
- kortárssegítők képzése, 
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- problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel, 
- szituációs játékok, 
- részvétel a helyi egészségvédelmi programokon, 
- sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése, 
- az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése, 
- érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása), 
- környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés), 
- a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése, 
- az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése. 
Komplex intézményi mozgásprogram 

1. Egészséges életmód-tréningek beépülnek a kötelező iskolai programokba 

(sport- és egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és 

más sportprogramokon). 
2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori 

sajátosságoknak megfelelően beépülnek az óratervi órákba. 
3. A napközis és tanulószobai foglalkozásokon és a különféle szabadidős 

tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a 
testmozgás különféle formái dominálnak a tematikai-tárgyi jelleghez 
igazodóan. 
4. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az 
évszak sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – 
hozzárendelünk egy-egy kiemelt mozgásos tevékenységet. 

6. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain fontos téma a testmozgás 
propagálására, amely életvezetési tanácsokat is magába foglalja. 

7. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése 
alapján a szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok 
tartalmára minden tanévben javaslat készül. 

10.2. Környezeti nevelés 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegíti a tanulók környezettudatos 
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 
nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 
elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható 
fejlődését. 

A környezeti nevelés színterei az iskolában: 

- A tanórai foglalkozások, a tematikába beépítve; 
- A nem hagyományos tanórai foglalkozások (pl. erdei iskola, témanapok, 

projekt-tanítás és más komplex, tantárgyközi foglalkozások); 
- Tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkörök, tábor, rendezvények, versenyek) 
- A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való 

fejlesztése a természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival 
összhangban; 

- Az iskola környezettudatos működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások. 

A környezeti nevelés ajánlott módszerei: 

- Természettudományos megfigyelések. 
- Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése. 
- Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan. 



  58        

- Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel. 
- Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok 

munkamegosztással). 
- Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel. 
- Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, 

pontosítása, tisztázása. 
- Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák . 
- Adott környezeti neveléshez kapcsolódó témák analitikus, analógiás és 

holisztikus körüljárása. 
- Viták, szituációs játékok. 
- Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása). 
- Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés). 
- Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi 

program megismerése, véleményezése, a megvalósítás segítése). 

 

11. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 
intézkedések 

Iskolánkban a tantestület tagjai folyamatosan járnak akkreditált 
továbbképzésekre, mely keretein belül elsajátítják a sajátos nevelési igényű, 
hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges 
gyermekekkel való foglalkozások során hasznosítható technikákat. (így pl.: a 
differenciált, kooperatív tanulási technikák, a dyslexiás, dysgraphiás, tanulók 
fejlesztése, stb.) 
Iskolánkban alkalmazunk gyógypedagógus-fejlesztőpedagógust, logopédust, 
Az intézményben a kiemelt figyelmet igénylő, a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók, valamint a sajátos nevelési 
igényű tanulók foglalkoztatásának személyi és tárgyi feltételei adottak. 
Alapvető célunk, hogy biztosítsuk az intézményen belül a valós integráció és az 
egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. 
Humánus intézményi szemléletünkből következően hitvallásunk, a rászoruló 
gyermekek megkülönböztetett segítése, figyelemmel kísérése. Ezért kiemelt 
feladatunk a szolgáltatásainkhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, az 
esélyteremtés a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása, az 
esélyegyenlőség biztosítása a nevelő-oktató munka minden területén: 
- beiskolázás, beiratkozás; 
- a tanításban, ismeretközvetítésben; 
- a tanulók egyéni fejlesztésében; 
- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában; 
- s pályaorientáció, pályaválasztásban; 
- a partnerség-építésében és együttműködésében. 

Folyamatos feladatok: 

- a kiemelt figyelmet igénylő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók pontos nyilvántartása; 

- egyéni képességek szerinti nevelés- oktatás-fejlesztés; 
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- a lemorzsolódás csökkentésének érdekében rendszeres, együttműködő 
kapcsolattartás az érintett partnerekkel; 

- pályázatok, anyagi lehetőségek felkutatása; 
- civil szervezetekkel való együttműködés. 

A nehéz anyagi helyzetben lévő, hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók megsegítésének formái: 

- ingyenes tankönyvellátás biztosítása a törvényben biztosítottak szerint; 
- kedvezményes étkezés biztosítása; 
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás javaslata; 
- tanulmányi kirándulások, táborok anyagi támogatása – pályázati forrásokból; 
- iskolai tanulói felszerelések támogatása – pályázati forrásokból. 

A szociális hátrányok enyhítésére költségvetésünkből bizonyos összeget 

különítünk el. Ez az összeg felhasználható: 

- étkezési támogatásra; 
- az iskolai programok költségeihez való hozzájárulásként (ennek legmagasabb 

összegét az iskolaszék illetve a szülői közösség meghatározhatja), 
- bizonyos esetekben részletfizetésre is van mód. 

A segítségnyújtás további formái: 

- napközis ellátás biztosítása; 
- tartós tankönyv biztosítása a rászoruló tanulóknak, 
- tanácsadás, családlátogatás; 
- hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi előmenetelének hangsúlyozottabb 

figyelemmel kísérése (tanulási nehézségek esetén külön fejlesztő pedagógus 
foglalkozik a gyerekekkel); 

- pályaorientáció segítése, 
- Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás, 
- az alapítványi támogatást fizető családoknál lehetőség a részletfizetésre; 
- ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: szakkörök, korrepetálások, 

sportkör, az iskola létesítményeinek és eszközeinek használata. 

 
A támogatások megállapításánál figyelembe vesszük: 
- nagycsaládosokat, 
- gyermekét egyedül nevelő szülőt, 
- alacsony jövedelmet; 
- beteg gyermeket nevelő családot. 

 
A támogatás igénybevételének folyamata: 

- a szülő szóban jelzi kérését az osztályfőnöknek (vagy közvetlenül az 
igazgatónőnek) 

- írásos kérést nyújt be a kuratóriumnak 
- a kuratórium dönt a támogatás mértékéről 
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12. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a 
tanuló magatartásának, szorgalmának 
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó 
elvek 

12.1. Magatartás értékelése 1-8. osztályokban 
 
 

 Példás Jó Változó Rossz 
Viszonya Közösségi A közösségi Tudatosan nem Megbízhatatlan, 
környezetéhez motiváció életben szívesen árt a szembefordul a 

 irányítja tetteit, vesz részt, de közösségnek, de közösséggel 
  

pozitív hatást 
anna 
k 

   
nem lehet rá 

 

 gyakorol a kialakítását nem számítani,  

  
közösség 

 
befolyásolja; 

 megnyilvánulása 
i 

 

 tagjaira;   ban,  

    cselekedeteiben  

    megbízhatatlan;  

Szabálytudata a házirendet a házirend a házirend a házirendet 

 
következetesen 

 
szabályait 

  
szabályait többé- 

gyakran 
megsérti 

betartja és megtartja;  kevésbé  

betartatja bár passzív, megtartja;  

 
társaival; 

viselkedésér 
e 

  
nem lehet rá 

 

aktív, tudatosan nincs panasz  számítani,  

vállalja az iskolai   hajlamos fegyel-  

követelményeket   mezetlenségre  

Felelősségérzet 
e 

 
fejlett, pozitív 

 
nem 

   
sodródik a 

fejletlen, 
tetteiért 

tettekben, kezdeményez, de közösség mellett nem vállalja a 
kezdeményezé- elfogadja a  felelősséget 
sekben kezdeményezést   

mutatkozik meg,    

a közösségben    

vezető szerepet    

vállal    

 
Segítőkészsége 

 
fejlett, 

együt 
t 

 
érez 

 
a 
 
szimpátiája 

 
szembenálló, 

 
foglalkozik 

problémákk 
al 

  
ingadozó, 

 
kívülálló, nincs 

társaival, keresi 
a 

küzd 
ő 

   
időnként a 

 
benne 

jobbító tanulókkal, de "rosszak" felé segítőkészség 
változtatások nem foglalkozik fordul  

 
lehetőségét 

velük 
, 

 
nem 

 
tud 

  

 segíteni    
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12.2. Szorgalom értékelése 1-8. évfolyamokon. 
 
 

 Példás Jó Változó Rossz 
Tanulmányi Céltudatos, Átlagos Hullámzó Figyelmetlen, 
munka igényes, tanulmányi teljesítmény, megbízhatatlan, 

 folyamatosan munka, csak képességei alatt nem végzi el 
 dolgozik, pontos, kötelező teljesít, feladatait 
 megbízható, feladatokat vállal figyelmetlen  

 feladatot vállal    

Kötelességtuda 
t 

 
magas fokú 

 
ösztönzésre vár 

 
alulmotivált 

 
nem törődik a 

kötelességeivel 

Érdeklődés tananyagon felül a tananyagon szétszórt, közömbös 
is produkál, belül teljesít ingadozó 
érdeklődése   

széleskörű   

Önállóság önálló, ösztönözni kell önállótlan , a elutasító 
szintje önellenőrző segítséget 

  elfogadja 
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III. 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és 
oktatása, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó 

fejlesztő programok 
 

A kiemelt figyelem és különleges bánásmód igénye a szokásos tartalmi és 
eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális 
eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi 
szükségessé. A mi iskolánk is ezt az irányvonalat követi a többségi oktatást 
igénylők és a sajátos nevelési igénnyel jelentkezők együttnevelésében is. 

1. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók1 

 
Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló 

- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
Iskolánk szakember ellátottsága és tárgyi feltételei révén az alábbi sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált nevelés-oktatását tudja felvállalni: 

Beszédfogyatékos tanulók 
- F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei 

o F80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara 
o F80.1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 
o F80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 
o F80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 
o F80.9 A beszéd és a nyelv fejlődésének nem meghatározott zavara 

- F82 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 
Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók 
- F84 Pervazív fejlődési zavarok 

 F84.0 Gyermekkori autizmus (autismus infantilis) 
 

1 alapja a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
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 F84.1 Atípusos autizmus 
 F84.5 Asperger szindróma 
 F84.8 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar 

 F84.9 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar 
Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók, 
súlyos tanulási zavarral küzdő tanulók 
- F81 Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei 

 F81.0 Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) 

 F81.1 Az írás zavara (dysgraphia) 

 F81.2 Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) 

 F81.3 Az iskolai készségek kevert zavara 

 F81.8 Az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara 

 F81.9 Az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara 
- F82 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 
- F83 Kevert specifikus fejlődési zavarok 
az aktivitás szabályozás és a figyelem zavaraival küzdők  
- F90 Hiperkinetikus zavarok 

 F90.0 Az aktivitás és a figyelem zavarai 

 F90.8 Egyéb hiperkinetikus zavar 

 F90.9 Nem meghatározott hiperkinetikus zavar 

 F90.1 Hiperkinetikus magatartászavar 
- F91 Magatartási zavarok 

 F91.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar 

 F91.2 Kortárscsoportba beilleszkedettek magatartászavara. 
(szocializált magatartászavar) 

 F91.8 Egyéb magatartászavar 

 F91.9 Nem meghatározott magatartászavar 
- F92 Kevert magatartási és emocionális zavarok 

 F92.0 Depressziós magatartászavar 

 F92.8 Egyéb kevert magatartás és emocionális zavar 

 F92.9 Nem meghatározott kevert emocionális és magatartászavar 
- F94 A szocializáció jellegzetesen gyermek- és serdülőkorban kezdődő zavarai 

 F94.0 Elektív mutizmus 

 F94.8 Egyéb gyermekkori szociális funkciózavar 

 F94.9  Nem  meghatározott gyermekkori szociális funkciózavar 
- F95 Tic (zavar) 

 F95.0 Átmeneti tic (zavar) 

 F95.1 Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar) 

 F95.8 Egyéb tic zavarok 

 F95.9 Nem meghatározott tic zavarok 
- F98 Egyéb, rendszerint gyermek- és serdülőkorban kezdődő viselkedési és 

emocionális rendellenességek 
 F98.5 Dadogás (psallismus, ischophonia) 

 F98.6 Hadarás (agitolalia) 

 F98.8 Egyéb, rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban 
kezdődő meghatározott viselkedés és emocionális zavar 
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 F98.9 Rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban kezdődő 
nem meghatározott viselkedés és emocionális zavar 

 
 

Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról figyelembe vételével 
készítettük el a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése és 
oktatása, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programunkat 

 

2. Általános elvek 

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók 
iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési 
területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken 
megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. 
Intézményünk a program elkészítése során az alábbi jogszbályokat és 
szempontokat vette figyelembe: 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
köznevelési törvény), a Nat és az Irányelv vonatkozó előírásait, 

• a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 
• a szülők elvárásait és 
• az általunk nevelt tanulók sajátosságait. 

2.1. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs 
célú ellátása 

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – 
különbségeket az iskolánk a pedagógiai program és helyi tanterv kialakításakor 
figyelembe vette. 
Intézményünkben az egész nevelési-oktatási rendszert átfogó, hosszú távú 
habilitációs, rehabilitációs célokat és feladatokat határozunk meg, melyeket az 
intézmény dokumentumai tartalmaznak. 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben 
kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az 
egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, 
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módszerek, terápiák alkalmazását tehetik szükségessé. Enek személyi és tárgyi 
feltételeit intézményünk sérülésspecifikusan biztosítani tudja. 
Intézményünk gyógypedagógiai team-je (melynek tagjai gyógypedagógus, 
terapeuták, gyógypedagógiai asszisztensek, tanítók, tanárok) heti 
rendszerességgel kozultál a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai 
fejlesztéséről, a tanulók fejlődéséről. 

2.2. Habilitációs, rehabilitációs tevékenységünk közös céljai és 
feladatai 

- A beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók 
kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

- Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 
- A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
- Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos 

egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 
- Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

2.3. Habilitációs, rehabilitációs tevékenységünket meghatározó 
tényezők 

- A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavar típusa, súlyossága. 

- A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavar kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

- A sajátos nevelési igényű tanuló 

o életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 
o képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

- A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és 
biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre 
történő felkészítés. 

2.4. Intézményünk gyógypedagógusainak kompetenciája 

- a programok, programcsomagok összeállítása, 
- a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen 

belüli megsegítés, 
- közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba 

beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt 
követően a konzultációban. 

2.5. Szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési 
igényű tanulók számára 

Az intézményünkben tanuló sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk a 
• speciális tanterveket, tankönyveket, tanulási segédleteket, 
• speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközöket. 
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2.6. Az integrált nevelés, oktatás általános jellemzői 
intézményünkben 

Az iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 
programokon, akkreditált továbbképzéseken. 
Pedagógusaink, valamennyi dolgozónk, gyermek- és szülői közösségeink 
felkészültek a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 
Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a 
habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesül és sérülésspecifikus módszertani 
eljárásokat alkalmazunk. 
A tanítási-tanulási folyamatban lehetőséget biztosítunk az egyes gyermek vagy 
csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – eljárások, 
eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 
alkalmazására. 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, 
fejlesztésében magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, 
tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 
rendelkező pedagógusok dolgoznak, akik: 
- a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak – egyes 

sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 
- egyéni fejlesztési tervet készítenek a gyógypedagógus együttműködésével, 

ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosítanak, a differenciált nevelés, 
oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaznak; 

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban 
szereplő javaslatokat beépítik, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a 
tanulói teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatják 
eljárásaikat, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaznak; 

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat 
keresnek; 

- alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 
- együttműködnek különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépítik a pedagógiai folyamatokba. 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő gyógypedagógus intézményünkben 
- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
- javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló 

egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására 
- segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális 

segédeszközök kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, 
tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

- javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 
alkalmazására; 

- figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 
értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó 
módszerváltásokra; 

- együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval 
foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

- terápiás, fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen 
foglalkozásokon – egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs 
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fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő 
képességeire, az ép funkciókra; 

- segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek 
önmagához mért fejődésének megítélésében; 

- segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

2.7. A külön osztályban folyó nevelés, oktatás általános jellemzői 
intézményünkben 

Az iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét a sajátos nevelési igényű 
tanulók külön nevelését támogató szakmai programokon, akkreditált 
továbbképzéseken. 
Pedagógusaink, valamennyi dolgozónk, gyermek- és szülői közösségeink 
felkészültek a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására, elfogadják az integrált 
nevelés mellett a külön nevelés szükségességét. 
Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a 
habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesül és sérülésspecifikus módszertani 
eljárásokat alkalmazunk. 
A tanítási-tanulási folyamatban lehetőséget biztosítunk az egyes gyermek vagy 
csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – eljárások, 
eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 
alkalmazására. 
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában, fejlesztésében magas szintű 
pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 
hitelesség) rendelkező pedagógusok, gyógypedagógusok dolgoznak, akik: 
- értelmezik a pedagógiai diagnózist; 
- kialakítják a fogyatékosság, és az autizmus spektrumzavarhoz és a tanuló 

egyéni igényeihez szükséges környezetet; 
- kiválasztják és használtatják a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális 

segédeszközöket; 
- alkalmaznak gyógypedagógiai specifikus módszereket, módszerkombinációkat; 
- team munkában dolgoznak; 
- terápiás-fejlesztő tevékenységet végeznek a tanulóval való közvetlen 

foglalkozásokon – egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs 
fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek során támaszkodnak a tanuló meglévő 
képességeire, az ép funkciókra; 

- egyéni értékelési formákat alkalmaznak, a tanulót önmagához mért 
fejődésének tükrében értékelik; 

- segítik a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 
 
 

 

3. Az autizmus spekrum zavarral küzdő tanulók 
bemutatása2 

 
 
 
 

2 Felhasznált források: 

1. A FSZK autizmus ajánlás című ajánlása 

2. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
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Az autizmus a viselkedés jellegzetes tüneteivel leírható állapot. Okai között, 
amelyek napjainkban még nem tisztázottak, első sorban genetikai és az 
idegrendszert károsító hatásokat, esetleg azok interakcióit (egymásra hatásait) 
feltételezik. A genetikai meghatározottság jelentős. A károsodások a központi 
idegrendszer (agy) fejlődését és működését érintik. 

 
Az autizmus diagnózisának alapja a kommunikáció, aszociális interakciók (társas 
kapcsolatok), valamint a rugalmas viselkedésszervezés területein mutatkozó 
zavart fejlődési mintázat. Ezek összességét nevezzük autisztikus triásznak. Mai 
ismereteink szerint az autizmus spektrumzavarként írható le, a minőségében 
eltérő fejlődés rendkívül változatos tünetekben nyilvánul meg. A tüneteknek a 
fenti területek legalább egyikén már 3 éves kor előtt jelen kell lenniük. Az 
autizmus egész életen át fennáll, jelen tudásunk szerint nem előzhető meg és nem 
is gyógyítható, de megfelelő terápiával igen jó eredmények érhetők el, melyek 
meghatározzák a személy teljes életútját.A fejlődés mértéke személyenként eltér,a 
csaknem tünetmentes, jól kompenzált állapottól a teljes életúton át speciális 
támogatás szükségességéig terjedhet. 

 
Autizmus minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet 
átlagos vagy (átlag feletti) intelligencia mellett éppúgy, mint értelmi sérüléssel 
együttjárva. Az autizmus átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is 
jelentősen befolyásolja, áthatja a személy fejlődését, megváltoztatja a 
megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért fontos tudni, hogy 
a sérülésspecifikus fejlesztésre a jó képességű gyermekeknek is joga és szüksége 
van. Intézményünkben az ép intellektusú, autizmus spektrum zavarral küzdő 
tanulókat fogadjuk. 

 
A tünetek bizonyos viselkedéses jegyek teljes vagy részleges hiányát (pl.a 
gyermek nem beszél, nem kezdeményez kortársaival kapcsolatot), valamint 
szokatlan megjelenési formáját egyaránt jelenthetik (a gyermek azonnal vagy 
késleltetve megismétli, amit mások mondanak), emellett más-más 
jellegzetességek kerülhetnek előtérbe a gyermek életkorától, értelmi-és egyéb 
képességeitől, autizmusának súlyosságától, személyiségétől és tapasztalataitól 
(családi háttér, fejlesztés, ellátás) függően. 

 
A diagnosztikus rendszerben az autizmus spektrumába tartozó állapotok a 
pervazív (átható) fejlődési zavarok körébe tartoznak, ami azt jelenti, hogy a 
zavar a fejlődés minden aspektusát érinti. 

 
Az autizmus spektrum zavar fogalmába több, eltérő diagnózis tartozik: a 
gyermekkori autizmust, az Asperger szindrómát, az atipusos autizmust, a nem 
meghatározott pervazív fejlődési zavart és az egyéb pervazív (átható) fejlődési 
zavart egyaránt ide sorolják. 

3.1. Gyakori tünetek a kommunikáció területén 

Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki 
beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett 
fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető 
problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy 
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hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, 
vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, gon-dolatait, tetteit 
kommunikáció útján befolyásolni lehet. 
Bár a beszélt nyelv nagyon fontos, de akár tudnak beszélni, akár nem, az 
autizmussal élő embereknek problémáik lehetnek a megértéssel és a megfelelő 
beszédhasználattal, valamint akommunikáció egyéb tényezőinek megértésével 
és alkalmazásával is. A beszédmegértés gyakran szó szerinti, ami számtalan 
félreértés forrása. Az autizmussal élők kevésbé tudják az arckifejezéseket 
"olvasni", értelmezni, mint a tipikusan fejlődő emberek, és előfordul az is, hogy 
nem tudják megfejteni azt a többletjelentést,amelyet például a hangerő, 
hangsúly, a beszéd dallama hordozhat. Sokszor nem is alkalmazzák rugalmasan 
ezeket az eszközöket. Problémát jelenthet az is, hogy megértsék a testtarás, 
gesztusok és a tekintet által kifejezett üzenetek jelentését. Amellett, hogy a 
beszéd valóban nagyon fontos, nyilvánvaló, hogy önma-gában nem elég a 
kölcsönös megértéshez. Lényeges az is, hogy miközben a beszédkészség 
kialakításán fáradozunk, ne felejtsük el, hogy a gyermeknek addig is meg kell 
értetnie magát, míg nem beszél, nem képes kifejezni gondolatait, szándékait 
konvencionális nyelvi eszközökkel. A kommunikáció lehetséges eszköze a 
beszéden kívül még nagyon sok minden lehet: ide tartoznak azok a 
viselkedések is, amelyekkel a gyermek válaszol az őt ért hatásokra anélkül, 
hogy azokat eleinte tudatosan használná a környezet befolyásolására (pl. a 
dührohamok). Ezek a viselkedések a környezetében lévő személyek által válnak 
jelentés telivé. A gyermek összefüggést fedez fel saját, esetleg szélsőséges 
viselkedése és annak környezetére gyakorolt hatása között, ezáltal más, 
elfogadhatóbb megoldás híján kommunikációs eszközként rögzülnek. Ezek a 
viselkedések a gyermeknek és a családnak is nagyon kimerítőek, kívülállók 
számára esetleg nem is érthetőek, ezért fontos más utakat kialakítani. 

A kommunikáció eszközei a beszéden kívül lehetnek tárgyak, képek, gesztusok, 
jelek is. A jól beszélő gyermekek, felnőttek sem képesek a beszédet minden 
esetben a kommunikációs funkciók széles skáláján használni, tehát pl. kérni, 
elutasítani, tájékoztatást nyújtani, információkat szerezni, köszönni, véleményt 
mondani, szólni, ha fáj valami. Egyesek szó szerint, vagy módosítva ismétlik a 
környezetükben hallottakat (echolálnak), és ezeknek az ismétléseknek a valódi 
célját, jelentését nem mindig könnyű megfejteni. Az autizmussal élő személy által 
használt beszédteljesítményre alapozva (mennyiségi és minőségi szempontból 
egyaránt), a nyelvi eszközök funkcionális, kölcsönös nyelvi kommunikációban 
történő eredményes használatának fejlesztése a legfontosabb cél. 

3.2. Gyakori tünetek a szociális interakciók területén 

Azt a mítoszt, mely szerint az autizmussal élő emberek szándékosan 
elzárkóznának másoktól, régen megcáfolták. Ma már tudjuk, hogy az 
együttmködés hiánya vagy sikertelensége legtöbbször nem szándékos esetükben, 
hanem annak következménye, hogy a szociális megértés és a szociális környezet 
észlelése sérült az autizmusban. Természetesen éppen úgy, mint minden más 
területen, a szociális készségeket tekintve is nagyon változatos képet látunk e 
fejlődési zavarban: gyakran tapasztalunk nehézséget többek között a 
kortárscsoporthoz való alkalmazkodásban, az íratlan szociális szabályok 
felismerésében és követésében, az élmények megosztásában, az érzelmek 
kifejezésében és mások érzelmeinek megértésében. A szociális sérülés tünetei az 
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autizmus spektrumán nagyon sokfélék, és az egyes gyermek fejlődésével együtt is 
változnak. 
Lorna Wing a szociális viselkedés alapján négy csoportot különített el: 

- izolált (szociális magányosság jellemzi) 
- passzív (a spontán szociális közeledés korlátozott, de elfogad 

kezdeményezést) 
- aktív, bizarr (sokat kezdeményez, de gyakran szociálisan nem elfogadható 

módon) 
- merev, pedáns, formális (nagyon szabálytartó, nincsenek árnyalatok) 

3.3. Gyakori tünetek a rugalmas viselkedés és gondolkodás 
területén 

A rugalmas, kreatív képzeleti működés hiányának vagy zavarának 
következménye a korláto-zott, ismétlődő jellegű viselkedésrepertoár, és a merev, 
rugalmatlan gondolkodás. Ennek lehetséges tünetei rendkívül sokfélék lehetnek 
és a gyermekkel együtt változhatnak. 
A merev, rugalmatlan viselkedés többek között megnyilvánulhat a különböz 
szenzoros inge-rek állandó keresésében: ilyen lehet a homok vagy apró 
gyöngyök szórása, tárgyak ütögetése, fényes felületek nézegetése. 
Gyakran megfigyelhető a változásokkal szembeni merev ellenállás, bizonyos, nem 
funkcioná-lis rutinokhoz vagy szokatlan tárgyakhoz való ragaszkodás. 
Az autizmussal élő gyermekek érdeklődhetnek szokatlan dolgok iránt, mint 
például a vonatok áramszedői, az emberek fogainak formája, máskor esetleg 
egészen szokványos dolgok kötik le őket, mint például a térképek, számok, 
betűk, különböző gyűjthet dolgok. 
A fenti három fejlődési terület minőségi sérülése (a károsodás triásza) minden 
olyan esetben jelen van, amikor az autizmus spektrumába tartozó diagnózist 
kap a gyermek. 

3.4. A triászon kívüli járulékos tünetek 

Az autizmussal gyakran együtt járhatnak a mozgás és testtartás furcsaságai, 
szokatlan szenzoros reakciók (túlzott érzékenység vagy ingerkereső 
viselkedés), étkezési, szobatisztasági és alvással kapcsolatos problémák. 
Az autizmushoz bármely más fogyatékos állapot (leggyakrabban értelmi sérülés), 
vagy beteg-ség is társulhat (pl. epilepszia). 

3.5. Mit látunk a hétköznapokban? 

Jó képességű gyermekek esetében például az alábbi típusos problémák fordulhatnak 
elő (a lista nem teljes, az autizmus tünetei mindig nagyon egyediek): 

• A gyermek ragaszkodik az érdeklődési körébe tartozó témához, s csak 
annak mentén kezdeményez beszélgetést. 

• Problémát jelenthet számára a megszokott rutinok megváltozása. 
• Nem tudja, hogyan kell kortársakkal barátkozni. 
• Nehézséget jelent kölcsönösséget igényő kapcsolatokban részt vennie (pl. 

nem irányított beszélgetésben) 
• Kevéssé érti más személyek metakommunikációs jelzéseit, saját 

metakommunikációja szegényes. 
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• Beszéde pedáns stílusú, nem képes a kortárs szlenget elsajátítani, 
mindenkivel azonos stílusban kommunikál. 

• Szociálisan naiv, a közléseket szó szerint értelmezi. 
• Hajlamos a magányra, elkülönülésre. 
• Nehézségei vannak a nagyobb csoportban való tanulással. 
• Nehézséget jelenthet elvont tartalmak megértése. 
• Kevéssé rendelkezik problémamegoldó stratégiákkal. 
• A gyermek szókincse lehet nagyon gazdag, de a használt kifejezések egy 

részét valójában nem érti. 
• Viselkedését alacsony frusztrációs tolerancia jellemzi. 
• Érzelmi labilitás, fokozott sérülékenység tapasztalható. 
• Kevéssé utánoz spontán viselkedésmintákat. 
• Szűk körű érdeklődés jellemzi. 
• Finommotorosan ügyetlen, mely az írás elsajátításában és használatában 

nehézségeket okoz. 
• Problémák merülnek fel különféle tananyagok elsajátításával 

kapcsolatosan. 
• Különösen a szociális megértést kívánó tartalmak lehetnek nehezek. 
• Szervezési nehézségek jelennek meg. 

A fejlődési zavar jellegzetes, gyakori tünetei súlyosan érintett, az autizmus mellett 
esetleg értelmi sérüléssel is küzdő gyermekek esetében (a lista nem teljes, az 
autizmus tünetei mindig nagyon egyediek): 

• A gyermek szenzorosan túlérzékeny, vagy ingerkereső. 
• A gyermek nem beszél, vagy beszéde elsősorban echoláliából, a hallottak 

azonnali, vagy késleltetett megismétléséből áll. 
• Problémát jelent számára a megszokott rutinok megváltozása. 
• Kevéssé érti más személyek beszédét és metakommunikációs jelzéseit, saját 

metakommunikációja szegényes. 
• Hajlamos a magányra, elkülönülésre, vagy igen passzív. 
• Nehézségei vannak a csoportban való tanulással. 
• Kevéssé rendelkezik problémamegoldó stratégiákkal a különböző 

élethelyzetekben. 
• Viselkedését alacsony frusztrációs tolerancia jellemzi. 
• Nem tanul utánzás útján. 
• Szűk körű érdeklődés, és repetitív, sztereotip (állandóan ismétldő) 

viselkedés jellemzik. 
• Figyelmi és emlékezeti problémái vannak, a tanultakat új helyzetekre 

kevéssé általánosítja. 

3.6. A halmozottan sérült autizmus spektrum zavarral küzdő 
tanuló 

Az autizmusspektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az 
ellátási szükségletet, taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket 
jelentősen befolyásolják. 
Ezek lehetnek: 
• értelmi fogyatékosság (mint a leggyakoribb társuló fejlődési zavar), 
• beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, 
• viselkedésproblémák (főleg, ha azok súlyosak, pl. agresszió, önbántalmazás). 
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A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát 
illetően a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a 
szükségletek egyéni kombinációjához kell a járulékos zavar speciális szempontjait 
és az autizmus-specifikus pedagógiai módszereket összehangolni. 

3.7. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók pedagógiai 
szempontú jellemzése 

Gyakorlati célból a társas viselkedési készségek, szociális viselkedés szerint az 
autisztikus spektrumon elhelyezhető sokféle személyiségű és viselkedésű tanulók 
négy típusba sorolhatóak. 

3.7.1. Izolált típus 

Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas helyzeteket 
kerüli, elutasítja, nem érti. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros 
ingerfeldolgozás zavarai is. A legrosszabb prognózisú, legnehezebben tanítható 
alcsoport. 

3.7.2. Passzív típus 

Szociálisan nem kezdeményező, a közeledést passzívan elfogadja, gyakran jól 
irányítható. A legjobban tanítható, legjobb prognózisú a későbbi beilleszkedés 
lehetősége szempontjából is. Passzivitása, együttműködési készsége miatt nehéz 
észrevenni, amikor már nem követi a tananyagot, csak jelen van, illetve 
rugalmatlanul,formálisan „tanul”. 

3.7.3. Aktív, bizarr típus 

Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran a helyzethez nem illő, szokatlan módon, 
esetleg sokat kezdeményező. Kapcsolatteremtése egyoldalú, a partner 
személyiségét, szándékát nem veszi tekintetbe, saját érdeklődési körbe tartozó 
témákra, kérdésekre szorítkozik. 

3.7.4. Merev, formális típus 

Főként a serdülő- és felnőttkorban, a legjobb értelmű és beszédszintű 
személyekben alakulhat ki a jellegzetes viselkedés, amelynek hátterében erős 
kompenzációs igyekezet áll. A gyermekek fejlődésük során többször is típust 
válthatnak. 

3.7.5. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók – a tanítás, illetve 
a hagyományos tanítási módszerek és tervezés módosítása 
szempontjából – kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai 

- A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak (pl. 
az információátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára 
vonatkoztatás hiánya. Legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az 
embereket, mint a valóság egyéb elemeinél fontosabbakat megkülönböztesse. 

- A szociálismegerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel kapcsolatos 
öröm későbbi, direkt tanítás útján való kialakulása, illetve a belső motiváltság 
gyengesége – gyakran teljes – hiánya. Többnyire nagyon kevés vagy szokatlan 
dolog okoz számukra örömöt. 
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- A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, 
amelyet nehezítenek a beszéd érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint pl. 
a hanghordozás. 

- A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas 
alkalmazásának sérülése. 

- Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek és az 
önellátás vagy a mechanikus és a személyes memória közötti szakadékszerű 
különbség. 

- Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. saját tudásával, az ismeret forrásával, 
módjával, a szubjektív jelentőséggel kapcsolatban. 

- A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás. 

Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet 

• A megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető. 
• Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 
• Jó mechanikus memória. 
• Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő 

koncentráció, kitartás. 
• Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti 

tanulás, nem szöveges számtan, földrajz, zene viszonylag jó képességek. 

Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a 

tanítás során 

• Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai, túlérzékenységre és/vagy fokozott 
ingerkeresésre utaló viselkedések (hallás, látás, fájdalom stb.). 

• Figyelemzavar gyakorisága. 
• Az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai. 
• Inger feldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák. 
• Tér-idő értelmezés interiozációjának gyengesége, esetleg hiánya. 
• Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája. 
• Ok-okozati összefüggések felismerésének problémája. 
• A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. 
• Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. 
• Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és személyes 

élményeknél). 
• Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem 

bevezetésével vagy új körülmények közötti alkalmazás során. 
• A feladat céljának nem értése, reális jövőre irányultság hiánya. 
• A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága. 
• A valóság téves értelmezése, felfogása. 
• Realitás és fantázia összetévesztése. 
• A szóbeli kérések, közlésekfélreértése, különösen a többértelmű, elvont 

kifejezések, többrészes utasítások esetén. 
• Szó szerinti értelmezés. 
• Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége. 
• Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetekben 

szociálisan a helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz. 
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• Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák 
megjelenése. 

• Félelmek, fóbiák, szorongás. 

3.8. Az autizmussal élő gyermekek, tanulók fogadására alkalmas 
oktatási környezetek közös jellemzői intézményünkben 

Az alábbi körülményeket biztosítjuk intézményünkben az autizmus spektrum zavarral 

élő tanulók számára függetlenül az életkortól, az állapot súlyosságától:  

- egyéni felmérés, fejlesztési terv és fejlesztés 

- egyénre szabott vizuális (látható) segítségek és strukturált, kiszámítható 
környezet, melynek egyik alapja az események időbeliségének látható, az egyes 
gyermekek, ta-nulók számára jól érthető megjelenítése (különböző szintű 
napirendek, vizuális órák, vagy egyéb időjelzők) 

- a szakemberek, segítők kommunikációja a gyermek megértéséhez adaptált 
- a kifejező kommunikáció biztosítása a beszéd mellett/helyett alternatív 

csatornákon is 
- gyermekenként, egyénre szabottan a zavaró szenzorosés egyéb környezeti 

ingerekkel szembeni védelem (pl. csendes, ingerszegény pihenőhely, fülvédők, 
megfelelő, nem zavaró fényforrás stb.) 

- gyermekenként, egyénre szabottan biztosítandó az ingerkereső 
viselkedésekből fakadó és az egyéb okokra visszavezethet problémás 
viselkedések miatti balesetek megelőzése, a fizikai biztonság garantálása 
(szükség lehet pl. az üvegfelületek törés-biztos kialakítására) 

3.9. Az autizmussal élő gyermekek, tanulók nevelésében- 
oktatásában alkalmazott taneszközök kiválasztásának 
és elkészítésnek alapvető szempontjai 

Az autizmussal élő gyermekek, tanulók számára egyénre szabottan választjuk ki a 
fejlesztő eszközöket, tankönyveket és a taneszközöket. Mivel az egyes tanulók 
képességstruktúrája jellegzetesen egyenetlen, amennyiben szükséges további 
egyedi módosításokat alkalmazunk. 
Általános szempontjaink: 
- A könyvek, munkafüzetek, egyéb segédletek konkrét tartalmúak, jól 

variálhatóak, áttekinthetőek. 
- Lehetőség szerint minél több valósághű fotót, képet tartalmaznak. 
- Az alkalmazott eszközök biztonságosak és tartósak. 
- A biztonsági szempontok a következők lehetnek: az eszköz könnyen pótolható, 

vagy nagyon tartós, az intenzív igénybevételre alkalmas. 
- A feladatokhoz kapcsolódó írott vagy képes instrukciók rövidek, konkrét 

jelentésűek, a gyermek megértéséhez pontosan illeszkedőek. 
- Az alkalmazott feladatlapok, taneszközök nem tartalmaznak felesleges, a 

megoldáshoz szükségtelen képet, ábrát, szöveget. 
- A feladat vagy eszköz világosan strukturált és egyértelmű vizuális támpontokat 

tartalmaz használatának módjáról. 
- Az önálló feladatokat a már megtanított egyéni képességekre alapozva 

választják ki, és ennek alapján állítják össze pedagógusaink. A kiválasztott 
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feladatok alkalmasak az önellenőrzésre és illeszkednek a gyermek egyéni 
munkarendjéhez, munkaszervezéséhez. 

- A feladathelyzetet a strukturált oktatás elveinek megfelelően szervezük. 
- Egyedi taneszközöket is készítünk a pedagógus felmérési, megfigyelései 

alapján, figyelembe véve a tanuló tanulási stílusát, az ingerek feldolgozásának 
egyéni sajátosságait, finommotoros képességeit, szem-kéz koordinációját, 
figyelmének, emlékezetének, változások iránti toleranciáját, problémamegoldó 
gondolkodásának jellemzőit, az adott tantárggyal, tananyaggal, feladattal 
kapcsolatos motivációját, előzetes tudását, a feladatok megértéséhez és 
elvégzéséhez szükséges instrukciók szimbólumszintjét, komplexitását, a 
tanultak hosszú távú hasznosságát, funkcionalitását. 

3.10. Az autizmussal küzdő tanulók nevelés-oktatásának 
feltételrendszere intézményünkben 

3.10.1. A fizikai környezet 

- egyéni fejlesztő szobát biztosítunk, mely mentes az erős vizuális ingerektől és 
nem túl zajos; 

- pihenőhelyet, vagy kuckót biztosítunk; 
- a tantermek strukturált berendezésére törekszünk; 
- az osztályteremben a tanulóknak saját, állandó asztaluk van; 
- a fix napirendek rögzítésére szolgáló, központi helyen lévő napirendi fal; 
- egyéni fejlesztő helyiség, mely nem zsúfolt, szenzorosan ingerszegény, és 

könnyen átrendezhető az egyes gyermekek szükségletei szerint (tanulói asztal, 
min. 2 szék, zárható szekrény, eltakarható, nagy tükör, egy magas polc a 
kommunikáció tanításhoz, szőnyeg); 

- öltözők (fiú/lány) az önállósághoz szükséges egyéni vizuális segítségekkel, 
melyek lehetnek mobilak is; 

- a tanteremben az önálló és csoportos feladatvégzés helye: gyermekenként 
tanulóasztal, szék, polc, lámpa az önálló feladatvégzéshez, körbeülhető asztal 
megfelelő számú székkel, egyéni vizuális segítségek; 

- szabadidős tér (nyitott polcok és zárt szekrény, egyszínű szőnyeg, asztal, 
székek, vi-zuális segítségek, az önállóságot segítő vizuálisan szervezett 
szabadidős feladatok, a választékot megjelenítő kommunikációs táblák); 

- a mozgásfejlesztés helyszíne; 
- vizesblokk; 
- étkező; 
• helyiség a szülővel/gondozóval történő megbeszélésekhez; 
• csoportos fejlesztés helye: körbeülhető asztal megfelelő számú székkel; 
• a mozgásfejlesztés helyszíne egyéni vizuális segítségekkel és különféle, a 

tanulók életkorához, mozgásállapotához és érdeklődéséhez illeszkedő 
szenzomotoros fejleszt eszközökkel; 

• étkező (amennyiben a csoport egy intézmény egységeként működik, lehetővé 
kell tenni, hogy az autizmussal élő tanulók szükség esetén külön 
étkezhessenek); 

• zeneszoba (ritmus és ütős hangszerekkel). 
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3.10.2. Személyi feltételek 

Autizmusban is tájékozott gyógypedagógust és egy autizmusban jártas 

gyógypedagógiai asszisztenst alkalmazunk. 

Az autizmussal élő gyermekekkel foglalkozó többségi pedagógusok képzettek az 
autizmus spectrum zavar területén. A teljes tantestület és más munkatársak is 
rendelkeznek alapismeretekkel az autizmussal kapcsolatban. 
A pedagógusok számára rendszeres konzultáció lehetősége biztosított: 

autizmusban képzett gyermekpszichiáterrel (az intézménnyel kapcsolatban lévő 

egészségügyi intézmények szakemberei által) és/vagy pszichológussal, autizmus- 

szakértő gyógypedagógussal, kiegészítő terápiák szakembereivel, logopédussal. 

 

3.10.3. Fejlesztőeszközök, felszerelések listája 

• vizuális környezeti támpontok készlete egyénre szabottan (általában képes, 

vagy írott szimbólumszinten) 

• adaptált tanulási feladatok egyénre szabott készlet 

• a szociális és kommunikációs készségek fejlesztéséhez fotós/rajzos  

képsorozatok (érzelmi állapotokat kifejező sorozatok, ok-okozati 

összefüggéseket ábrázoló sorozatok, különböző sorrendeket, algoritmusokat 

megjelenítő sorozatok, társas helyzeteket ábrázoló sorozatok stb.) 

• Különböző Montessori-típusú eszközök, játékok életkornak és fejlődési 

szintnek megfelelően 

• Formaegyeztető játékok (alsó tagozatban) 

• Puzzle játékok 

• Építő játékok (pl.: DUPLO, LEGO, Jáva) 

• társasjátékok 

• hangszerek 

• CD lejátszó és hanganyagok 

• interaktív tábla 

• tanulók számára hozzáférhető számítógép(ek), csoportonként legalább 1 db 

• különböző fejlesztőjáték-és oktató szoftverek 

• színes nyomtató 

• CD és DVD lejátszó zenei anyagokkal és filmekkel (a gyermekek életkorának és 

érdeklődésének megfelelen) 

• kamera és televízió 

• fényképezőgép 

• kölcsönözhető szakirodalom és fejlesztő eszközök a szülők számára 

A pedagógusok munkájához szükséges alapfelszerelések: digitális fényképezgép, 
számítógép, színes nyomtató, lamináló, lamináló fólia, tépőzár, különböző színű 
kartonok, a strukturált feladatok kialakításához dobozok, irodaszerek (pl. olló, 
ragasztó, tűzőgép) 

• Mivel a különféle eszközök a gyermekek fejlődésével változnak, szükséges 
anyagi keretet biztosítani az eszközök megújításához az intézmény 
számára. 
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• Tér-időszervezés: gyermekenként egyénre szabott napirend, strukturált, 
vizualizált, önálló feladatok készlete (melyek tartalmilag és 
szervezettségükben a gyermek fejlődésével változnak), az önállóságot 
segítő vizuális algoritmusok, egyéb vizuális segítségek (pl. választótáblák, 
zseton-gyűjtők, viselkedési szabályok). Különböző, az idő múlását 
vizuálisan, vagy hangjelzéssel konkréttávidtemérő eszközök (pl. tojásfőző 
óra, homokóra) 

• Kommunikáció fejlesztés: alternatív és augmentatív kommunikációs 
rendszerek készítésére alkalmas eszközök, személyes szótárak, anyagok 
készlete egyénre szabottan (tárgyas, fotós, rajzos és írott 
szimbólumszinteken is) 

• Szociális készségek és szabadidő: magányos játékhoz szükséges, életkornak 
és fejldési szintnek megfelel játékkészletek (pl. konstrukciós játékok, 
kirakók,puzzle-k, logikai játékok, könyvek, újságok) társasjátékok, 
bábok,babzsák, érzelmi állapotokat és különböző társas helyzeteket 
ábrázoló képsorozatok, én-könyv és napló gyermekenként kültéri és 
beltéri mozgásos játékok (pl. trambulhinta, különböző méretű labdák, 
roller) 

Tantárgyakhoz kapcsolódó egyedi taneszközök, tananyagok 
• A motiváció megalapozását segítő eszközök: különböző szenzoros 

játékok, az egyes gyermekek speciális érdeklődésének megfelelő játékok, 
anyagok, eszközök 

• kölcsönözhető szakirodalom a szülők számára 

3.11. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók speciális 
fejlesztésének elvei, céljai, feladatai és módszerei 

3.11.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 
fejlesztésének általános céljai, feladatai 

• A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető 
legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: 
ennek alapja a szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának 
speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek 
fejlesztése. 

• A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a 
fejlődési elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés) problémák leküzdése 
érdekében. Az elmaradó készségek kompenzálása különös jelentőségű a 
tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés 
elsajátításához. 

• Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális 
módszerek segítségével történő elsajátítása. 

• A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés 
előtt – külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek 
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alkalmazásának, általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos 
használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, probléma- 
megoldási módszerek tanítása. 

• A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész 
életen át megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése 
érdekében a felesleges információkat szűrni kell, mert a tipikusan fejlődő 
gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és 
készség az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek számára nehéz 
tananyagot jelent. 

A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell 
értelmezni, és e szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe iktatni. 
A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a 
szempontból, hogy mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és 
önszabályozása kialakításához (az egyéni fejlettségének szintjén). A típusos 
egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó vagy elmaradó készségek spontán 
fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó részfunkció, illetve korábbi 
fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell illesztenünk 
ebbe a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető viselkedések kezelése, más, elfogadható 
viselkedések kialakításával, viselkedésterápiával a célok hierarchikus rendjében 
így alakul: 
• az ön-(esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése, 
• a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 
• a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 
• az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

3.11.2. Módszertani alapok 

- Egyénre szabott vizuális környezeti támpontok alkalmazása (pl. napirendek, 
folyamat-ábrák, viselkedési szabályok stb.) 

- Strukturált tanítás: Régóta bizonyított tény, hogy az egyénre szabott 
strukturált környezet alkalmazása az egyik legfontosabb lehetőség az 
autizmussal élő gyermekek támogatásában. Az autizmussal élő személyek 
számára azok az információk a legértékesebbek és leginkább hozzáférhetőek, 
melyek térben és időben állandóak, nem tűnékenyek, láthatóvá teszik az időre, 
térre, emberi viszonyokra, környezeti elvárásokra és lehetőségekre vonatkozó 
inforomációkat. A strukturált környezet alkalmazása bejósolhatóbbá, 
kiszámíthatóbbá, érthetőbbé és ezzel érzelmileg biztonságosabbá teszi a 
világot. A struktúra elősegíti az autizmussal élő gyermekek, felnőttek 
autonómiáját és önállóságát, csökkenti függőségüket más személyektől. 
Lehetővé teszi a tevékenység-repertoár bővülését, a rugalmasabb 
alkalmazkodást, csökkenti a változásokkal szembeni ellenállást és szorongást. 

- Kognitív-viselkedéses megközelítés: A viselkedéses nézőpont elsősorban a 
tanulás-elméleten alapszik, mely szerint a zavart, hiányos vagy problematikus 
viselkedés kialakulása és fennmaradása a személy és környezete közötti 
kölcsönhatás következménye. A viselkedés funkcionális analízise, mely 
viselkedést a pontosan leírja, majd megkísérli a viselkedés részletes elemzését, 
az okok feltárását, a megfelelő tanítási stratégia alapja. 

- A kognitív-viselkedéses megközelítésen alapuló módszerek adaptív 
gondolkodási és viselkedési stratégiákat tanítanak. 
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- Alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök egyénre szabott 
alkalmazása: a meglévő kommunikációs repertoár kiegészül, bővül azokkal az 
alternatív kommunikációs eszközökkel, melyek leginkább illeszkednek a 
gyermek megértéséhez, spontán kezdeményezéseihez. A teljes kommunikációs 
folyamat lelassul, láthatóvá és a gyermek kommunikációs jelzései (pl. 
gesztusok, tárgyak, képek, írott nyelv) bárki számára érthetővé válik. Fontos, 
hogy amennyiben a gyermek jól ért és preferál va-lamely kommunikációs 
módot, a számára szóló üzeneteket is közvetítsük ezen a csa-tornán, tehát az 
élő nyelvet egészítsük ki/helyettesítsük gesztusokkal, tárgyakkal, ké-pekkel, 
írott nyelvvel. 

- Autizmus-specifikus módszerek, eszközök egyénre szabott alkalmazása a 
szociális készségek fejlesztésében (pl.: babzsák, szociális történetek, Én-
könyv, Napló, érzelmek felismerésének, utánzás tanítása) 

- Együttműködés: Szoros kapcsolatokra van szükség az autizmussal élő gyermek 
életútja során mindazok között, akik valamilyen szempontból részesei annak. 
Ez teszi lehetővé a terápiás program töretlenségét, a fejlesztés folyamatosságát. 
Az autizmussal élő gyermekek, szüleik és a szakemberek partnerek a terápiás 
folyamatban. 

3.11.3. Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő 
tanulók fejlesztésében 

• A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, 
illetve a mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján 
történik, az egyenetlen képességprofil, valamint tanulási képességek miatt 
egyénhez igazodó módon, a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési 
kérdőív) való folyamatos követésével. 

• Protetikus környezet és eszköztár kialakítása (strukturált környezet 
biztosítása az időbeli és téri tájékozódás segítéséhez, vizuális 
információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer 
kialakítása). 

• Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
• Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és 

személyek között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 
• A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az 

információ átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális 
vonatkozásoktól leginkább független módszereket és médiumokat (pl. írott 
utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). Ugyanakkor a tanítási 
helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése fontos 
tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való tanulás). 

• A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a 
kognitív-viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

3.11.4. A speciális fejlesztés szervezési feltételei 

A fejlesztés formái 

• Speciális csoportban: egyéni és kiscsoportos formában. 
• Többségi iskolában integráltan, az integráció különböző szintjeinek, formáinak 

alkalmazásával. 
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Speciális csoport sajátosságok 

• A szükséges pedagógus létszám függ a csoportlétszámtól, a csoporttagok közti 
hasonló szükségletektől, az egyéni fejlesztési szükséglettől és a 
viselkedésproblémák súlyosságától, gyakoriságától. A szükséges egyéni 
fejlesztés csak megfelelő létszámú és képzettségű szakember jelenlétében 
biztosítható. A szakszerű integráció, illetve a súlyosan érintett tanulók 
minőségi ellátása csak a szükséges szakemberlétszám biztosításával 
valósítható meg. 

• Törekedni kell a csoport homogenitására. Az egyéni fejlődési eltérések az 
általános értelmi, önállósági, beszédképességi szint, illetve a 
viselkedésproblémák jellege szerint további csoportbontást tehetnek 
szükségessé. 

3.12. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének 
pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a 
rugalmasabb viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Iskoláskorban is 
folytatni kell a korai fejlesztésben és óvodai nevelés során alkalmazott fejlesztő 
eljárásokat, illetve szükség lehet az iskoláskor előtti képességfejlődés területeinek 
fejlesztésére. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai általában módosításokkal 
egyeznek meg a Nat-ban és a kerettantervekben rögzített pedagógiai szakaszokkal 
és tartalmakkal. A módosításokat a helyi tantervekben és egyéni fejlesztési 
tervekben kell meghatározni a gyermekek egyéni szükségleteinek, 
fejleszthetőségének megfelelően. Az alsó szakasz (1–4. évfolyam) elvégzéséhez 
általában hosszabb időkeretre van szükség. 
A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében előfordulhat, 
hogy az egyes műveltségi területeken meghatározott tartalmak jelentős részét a 
NAT-ban és a kerettantervekben meghatározott életkorban képesek elsajátítani. 
Ezekben az esetekben egyéni fejlesztési terv alapján a szociális-kommunikációs és 
speciális kognitív készségek párhuzamos fejlesztése szükséges. 
Az alábbi szakaszolás az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek speciális 
fejlesztésének általános vázlata. Tartalmazza azokat a többlettartalmakat, 
amelyeket az egyéni fejlesztési tervekbe szükséges beépíteni. A fejlesztést minden 
gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egymásra épülő szakaszok 
időtartama előre nem határozható meg. A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési 
lehetősége függ a fejlődés mért eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és a 
szakszerű képzés intenzitásától. 

3.12.1. Első szakasz 

Korai diagnózis esetén egybeeshet a korai fejlesztés és az óvodai nevelés 
időszakával, de gyakran belenyúlik az also tagozat időszakába. 
Fő célja a habilitáció. A gyermek formális és informális felmérésének 
tapasztalataira alapozva, egyénre szabott hosszú, közép- és rövid távú tervre épül. 
Célja a gyermek/tanuló elemi beilleszkedési készségeinek, adaptív viselkedésének 
kialakítása. Ennek érdekében: 

• a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése, 
• az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési 

elmaradások lehetséges célirányos kompenzálása, 
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• az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés 
kialakulásának megelőzése, illetve rendezése, 

• fogyatékosság-specifikus vizuális információhordozókkal segített ún. 
protetikus, segédeszközökkel felszerelt augmentatív környezet, eszközök 
használatának elsajátítása, adaptív viselkedési formák, szokások 
kialakítása. 

Fejlesztési területek: 
a) Kommunikáció/szociális viselkedés 

• Beszéd előtti, csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása. 
• Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív 

megerősítéssel). 
• Beszéd vagy – beszéd kialakulásának hiányában – augmentatív és 

alternatív eszközzel történő kommunikáció használatának tanítása. 
• Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. 
• Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. 

az írott nyelvet) használatának tanítása napi rutinokban, a gyermek 
életének valamennyi színterén. 

b) Fejlődési funkciók, elmaradások, önkiszolgálás 
• Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, 

öltözködés). 
c) Kognitív fejlesztés 

• Elemi ismeretek, fogalmak. 
• Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása. 
• Szociális kognitív készségek fejlesztése. 
• Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. 

játék-, használati és taneszközök célszerű használata). 
• Általánosítás képességének fejlesztése. 
• Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 
• Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata. 
• Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb. 

d) Viselkedésproblémák kezelése 
• Viselkedésproblémák megelőzése. 
• Alternatív viselkedések kialakítása. 
• Meglévő viselkedésproblémák kezelése. 

3.12.2. Második szakasz 

Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik a középfokú 
nevelés-oktatás szakaszába. Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos 
aktivitásokban való minél önállóbb részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán 
kívüli környezetben. 
Fejlesztési területek: 
Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

• képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével, 
• a szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése, spontán, funkcionális 

kommunikáció kiterjesztése , 
• kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra 
• ismeretek bővítése 
• önellátás körének bővítése, 
• házimunka, 
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• munkára nevelés megalapozása. 

3.12.3. Harmadik szakasz 

Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával vagy a középfokú nevelés-oktatás 
szakaszával. Cél a felnőttkorban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció, 
önállóság és munkavégző képesség elérésének megalapozása. 
Fejlesztési területek: 
Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

• képességek szinten tartása, 
• tantárgyi ismeretek a Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott 

tartalmak adaptálásával, az egyén képességeinek megfelelően, 
• önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció, 
• munkára nevelés, pályaorientáció. 

3.12.4. A Nat és a kerettantervek alkalmazása 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók csoportja rendkívül változatos, de a 
központi sérülés azonos jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és 
egységes módszertani javaslatok. 
Esetükben számolni kell azzal, hogy a Nat kulcskompetenciáihoz rendelt tudások 
elsajátításához hosszabb időtartamot szükséges biztosítani, a szociális megértést 
kívánó attitűdök, képességek fejlődését pedig kognitív stratégiákkal kell 
támogatni. 
A Nat fejlesztési területei, nevelési céljai,, műveltségi területei esetükben is 
alkalmazhatóak a sérülés típusának megfelelő adaptációval. A Nat szakaszaihoz 
rendelt célok elérésére szükség esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani, 
egyes, az alábbiakban részletezett tartalmak hangsúlyosabban jelennek meg. A 
többlettartalmakat, mint az önismeretet, társas viselkedést, a spontán, funkcionális 
kommunikációt, egészségnevelést és munkakészségeket speciális rehabilitációs 
tantárgyként javasolt tanítani. A kerettantervek adaptálása szempontjából az 
autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket egyaránt 
figyelembe kell venni. Mivel autizmus spektrum zavar az értelmi képességek 
bármely szintjén jelen lehet, a többségi iskolák kerettantervét, valamint az enyhén 
értelmi fogyatékos tanulók számára és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 
számára készült kerettantervet egyaránt adaptálni szükséges autizmusra. A 
tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell a 
tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes műveltségi területekre vonatkozó 
sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell 
rögzíteni. A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata 
szükséges. 

A Nat fejlesztési területei-nevelési célok 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 
Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az 
azokkal való harmonikus kapcsolat. 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen 
élményeiken keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően 
ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit. Ezen a területen rendkívül nagy 
egyéni különbségekre számíthatunk. 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
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Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető 
célja, hogy olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk 
ki, melyek lehetővé teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas 
környezetében. A részvétel módja és mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a 
tanulók többsége jelentős támogatást igényel abban, hogy jogait gyakorolja, 
társadalmilag elfogadottviselkedésmódokat tanúsítson, alkalmazkodjon a 
társadalom írott és íratlan szabályaihoz.  
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok 
megismertetése, a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális 
normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására 
korlátozottan számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését 
és motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a 
reális önértékelés és pozitív énkép kialakításában 
Testi és lelki egészségre nevelés 
Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és 
önértékelés támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás 
megelőzése, oldása. 
A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény 
kialakítása szintén prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. 
A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára hatékony 
segítséget kell nyújtania az iskolának, mivel a szociális megértés sérülése e 
területet speciálisan nehézzé teszi. 
A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki 
egészség megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést. 
A családi életre nevelés 
A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is 
kiemelkedő jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett 
családokat az autizmus-specifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési 
stratégiák alkalmazásában, mivel a hagyományos módszerek többsége nem válik 
be az érintett gyermekek esetében. 
A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és 
terjeszthetők ki az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös 
tekintettel a szociális-kommunikációs készségek általánosítására, valamint a 
rugalmasabb viselkedés és gondolkodás fejlesztésére. 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében is cél lehet az önkéntes 
feladatvállalás egyéni mérlegelést követően, ha annak értékét, saját szerepüket és 
kompetenciájukat az önkéntes tevékenység során megértik. Az önkéntes 
feladatokban való részvétel segítheti együttműködési és problémamegoldó 
képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük alakulását, önbecsülésük 
növekedését. Fontos azonban figyelembe venni szociális naivitásukat, 
sebezhetőségüket, ezért a család és a pedagógusok egyénre szabott támogatásával, 
kísérésével vonhatók be önkéntes feladatokba. 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése 
nélkül elképzelhetetlen. A fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi élettel 
kapcsolatos tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes szokásrend kialakítása. 
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Pályaorientáció 
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően 
fontos. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság 
megalapozása már a fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele 
hiányozhat, többek között a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság 
tolerálásának és kezelésének képessége. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy 
egyéni eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a munkaképességek mellett a 
szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés színvonalát is 
figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció során építsünk a tanuló 
speciális érdeklődési körére, erősségeire. 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
E területen az érintett tanulók esetében a pénz értékével és a takarékossággal 
kapcsolatos alapvető ismeretek megszerzése kulcsfontosságú. Előnyös, ha ezek az 
ismeretek valódi élethelyzetekben, cselekvésbe ágyazottan jelennek meg. Az 
alapvető gazdasági összefüggések megértése, illetve azok kamatoztatásának 
lehetősége a mindennapi életében nagy egyéni eltéréseket mutat. 
Médiatudatosságra nevelés 
A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmus spektrum zavarral 
küzdő tanulók nevelésében. 
Az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző médiumok 
által közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és fokozott a 
függőségek kialakulásának veszélye is. Ugyanakkor a különböző médiumok 
lehetővé teszik az élő nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és 
kapcsolatteremtést, valamint olyan multimédiás tananyagok kialakítását, mely 
lelassítja és hozzáférhetővé teszi a szociális interakciókat, nagyban hozzájárulva a 
fejlődési zavar következményeinek enyhítéséhez. 
A tanulás tanítása 
Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével 
jár együtt. A tanulási folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés 
megnehezíti, míg a vizuális információhordozók alkalmazása segíti a világ 
megismerését. Az állandósághoz való ragaszkodás oldása, valamint az egyén 
motivációs lehetőségeinek ismerete és kiaknázása kulcsfontosságú a tanulás 
szempontjából. 

A kulcskompetenciák 

Anyanyelvi kommunikáció 
A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, 
valamint az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya 
vagy fejlődési zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs 
funkciók megértésének sérülése. Minden autisztikus gyermeknél – függetlenül 
verbális képességeik színvonalától – elsődleges cél az egyén képességszintjének 
megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél eléréséhez szükséges 
lehet alternatív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs 
képességek fejlődése és nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan 
fejlődő kortársakétól. A fejlődési zavar kihat a szókincs, jelentés, nyelvtan és nyelvi 
funkciók elsajátítására, rugalmas alkalmazására. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek 
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azok a képességek, melyek lehetővé teszik a helyzetnek megfelelő személyközi 
kommunikációt és a nyelvi úton történő ismeretszerzést. 
Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. A 
kommunikációs képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként 
mérendő fel, a fejlődési zavar spektrum jellege, az egyéni képességek és tünetek 
nagyfokú változatossága miatt. 
Idegen nyelvi kommunikáció 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóknál – hasonlóan az anyanyelvi 
kommunikáció esetében tapasztaltakhoz – hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a 
kommunikatív partnerhez alkalmazkodó használata, a fogalmak, gondolatok, 
érzések, tények és vélemények valódi megértése és kifejezése, annak ellenére, 
hogy a nyelv mechanikus elsajátítása megtörténhet. Így esetükben különösen nagy 
hangsúlyt kap az idegen nyelv funkcionális használatának fejlesztése. Egyénenként 
mérlegelni kell, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek adottak-e. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és 
szövegalkotási ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő 
tanulók képesek lehetnek elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és 
interkulturális készségek területén mutatkozhatnak. 
Matematikai kompetencia 
Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés 
tanítása, az ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a 
problémamegoldás menetének tanítása. Különös hangsúlyt kap az oktatás 
szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses tanulás alkalmazása. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
A matematikai ismeretek elsajátításában és a matematikai képességekben nagy 
egyéni különbségekre számíthatunk az autizmus spektrumán, a kiemelkedő 
matematikai tehetségtől a súlyos megértési nehézségekig terjedően. Cél a 
matematikai műveltség és kompetencia egyén által elérhető legmagasabb 
szintjének biztosítása. 
Természettudományos és technikai kompetencia 
A természettudományos ismeretek elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum 
zavarral küzdő tanulók erősségei közé, többlettámogatást igényelhetnek azonban 
az ismeretek gyakorlati alkalmazása terén. Az érintett tanulók jellegzetesen sajátos 
speciális ismeretszerzési nehézségei miatt a tanulás során nem számíthatunk a 
gyermekek spontán érdeklődésére, előzetes megfigyeléseire, élményeire. E 
területen is nagy hangsúlyt kap a közvetlen tapasztalás. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
A természettudományok területén szintén nagy egyéni különbségeket 
tapasztalunk az autizmus spektrumán. Egyes tanulók különösen tehetségesek 
lehetnek valamely, speciális érdeklődési körükbe tartozó tudományterületen, más 
tanulók esetében inkább a praktikus, mindennapi életben alkalmazható ismeretek 
kerülnek előtérbe. 
Digitális kompetencia 
Az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés 
helyettesítésére, a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. 
A későbbi munkavállalás szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel 
számos tanuló mutat érdeklődést e terület iránt. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
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Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók 
számára, a kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi 
munkalehetőségek tekintetében egyaránt, sokan közülük pedig kifejezetten 
tehetségesek az IKT alkalmazásában. Az érintett tanulók esetében azonban 
kiemelten fontos a lehetséges veszélyek megelőzése. Fokozottan veszélyeztetettek 
azzal kapcsolatban, hogy függővé váljanak a számítógép és internet használat 
során. Szociális-kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra az 
IKT interaktív használattal összefüggő veszélyek felismerése, elkerülése, valamint 
a rendelkezésre álló információk közötti kritikus válogatás. 
Szociális és állampolgári kompetencia: 
Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a 
társas viselkedés szabályainak ismerete, betartása. A történelmi időszemléletet, 
képzelőerőt, valamint az elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését 
kívánó tartalmak elsajátítása általában nehézséget jelent. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
A szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és 
attitűdök teljeskörű elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez. Mivel az 
autizmus spektrum zavarok lényegi jellemzője a szociális megértés sérülése, az 
érintett tanulók esetében elsősorban a tények, ismeretek, együttélési szabályok 
elsajátítása kap prioritást. 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
Az autizmusban azonosított kognitív sérülések jellege miatt (végrehajtó 
működések zavara, naiv tudatelméleti sérülés) e kompetencia fejlesztésekor 
általában sokféle képesség, készség célzott, egyénre szabott, intenzív fejlesztésére 
van szükség. A szükséges képességek többsége (pl. tervezés, szervezés, irányítás, 
hatékony kommunikáció, csapatmunka, kreativitás) az autizmussal élő tanulók 
esetében sérült, illetve hiányozhat. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók 
el. A képességek terén a típusos nehézségek mellett szintén nagy egyéni 
különbségek mutatkoznak az autizmus spektrumán. A felnőttkori munkavállalásra 
való felkészítés, az egyén erősségeihez illeszkedő foglalkozások körének 
meghatározása prioritást kap. 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési cél fontos terápiás 
lehetőséget jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében 
is jelentős szerepet játszanak. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók 
el. A művészetek sokoldalúan segíthetik az autizmus-specifikus egyéni fejlesztést. 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók között lehetnek kiemelkedő zenei, 
rajz vagy egyéb művészi tehetséggel bíró gyermekek. 
A hatékony, önálló tanulás 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg 
azonosítjuk a hatékony és önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a 
felmérés alapján egyéni fejlesztési célokat tűzünk ki. A szükséges feltételek közül a 
sérülés természete miatt általában számolni kell a gyenge, vagy sérült 
motivációval, az énkép, önismeret hiányával, töredékességével. A tanulás tanítása 
során alapvetőfontosságú arra alapozni, hogy a tanuló mely ismeretek, tudások, 
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képességek birtokában van, illetve milyen kialakulóban lévő képességekre 
építhetünk. Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő 
nyelv és a szociális közvetítés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális 
környezeti támpontokkal. Az informatikai eszközök egyénre szabott alkalmazása 
elősegíti a fejlődést. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
A Nat által meghatározott ismeretek e területen is az egyéni képességektől függően 
sajátíthatók el. A munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése prioritást 
kap az érintett tanulók iskolai nevelése-oktatása során. 
Az autizmussal élő tanulók között lehetnek olyan, az autizmus mellett értelmi 
fogyatékossággal is küzdő gyermekek, akik nem, vagy kortársaiknál jóval később 
sajátítják el az írást, olvasást, számolást, ill. az IKT-eszközök használatát. 
Az értelmi és nyelvi képességektől függetlenül hiányozhatnak a hatékony és önálló 
tanulás egyes feltételei: a tartós, irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás 
céljának, jelentőségének megértése. Hiányozhatnak a csoportos helyzetben való 
tanulás kognitív és viselkedéses feltételei, ezért szükség lehet az új ismeretek 
egyéni helyzetben való tanítására. 
A tanulás iránti pozitív attitűd gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében 
jelenik meg, egyébként számolnunk kell az újdonságokkal szembeni ellenállásra. 

3.13. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 
Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan 

jelen vannak, és elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában 

valósíthatóak meg. 

Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása 
mellett kognitív és viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, 
gyógytestnevelés alkalmazása szükséges. 
Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos 
viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és 
rehabilitációs célú kezelését soroljuk ide, a következő területeken: 

• elemi szociális-kommunikációs készségek, 
• viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip 

viselkedések stb.), 
• figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb., 
• érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, 

izomhypotonia korrigálása, 
• elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók, 
• önkiszolgálás, önellátás, 
• saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű 

használata, 
• lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek 

begyakorlása, 
• szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása, 
• iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való 

viselkedés szabályainak elsajátítása, 
• a halmozottan fogyatékos tanulók speciális ellátása.
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4.  A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

4.1.1. A beszédfogyatékos tanuló 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi 
rendszer szerveződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, 
különböző klinikai képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a 
verbális tanulási folyamatok atipikus fejlődése miatt a későbbi társadalmi 
beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. A beszédfogyatékosság nem 
tekinthető elsődlegesen halláskárosodás következményének; együtt járhat a 
nyelven kívüli kognitív képességek és a viselkedésszerveződés zavaraival, azok 
maradványtüneteivel; valamint tanköteles korban az 
olvasás/írás/helyesírás/számolás területén kialakuló verbális tanulási zavarral. 
Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény 
megállapítása céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés 
alapján annak minősít. A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek – az egészen enyhe 
alaki eltérésekhez társuló, észlelési és feldolgozási problémáktól az érthetetlen 
beszédig – sokféle változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos 
tanulónál a kommunikációs zavarok következtében különböző másodlagos 
pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen 
tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. Amennyiben a beszédfogyatékosság a 
kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a továbbiakban is 
folyamatos gyógypedagógiai/logopédiai ellátásra szorul, ami komplex fejlesztést 
szolgáló foglalkozások formájában, az egyéni képességekhez igazodó 
tevékenységrendszer keretében végezhető. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, 
logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszéd és nyelvi 
teljesítmény jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

- nyelvfejlődési zavar (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú 
diszfázia – maradványtüneteként beszédgyengeség), 

- orrhangzós beszéd, 
- folyamatos beszéd zavarai (dadogás, hadarás), 
- diszfónia, 
- logofóbia (mutizmus különböző típusai), 
- centrális eredetű szerzett beszédzavarok (centrális pöszeség, gyermekkori 

afázia, diszartria), 
- verbális tanulási zavar együttjárása az olvasás/írás/helyesírás/számolás 

területén mutatkozó problémákkal vagy ezek halmozott előfordulása. 
A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet 
érdemel ebben a korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő 
rendszere, ennek beépítése a pedagógiai teendők sorába. A terápia komplex 
szemléletű. logopédiai, orvosi, pszichológiai team munka alapján történik. 
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4.1.2. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztése 

4.1.3. A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott 
tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt 
feladatai 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek 
kielégítésében elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan 
történő oktatásnak a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (különleges bánásmódot 
igénylő, sajátos nevelési igényű) személyi és tárgyi feltételeivel is rendelkező 
többségi általános iskolában. Ez biztosíthatja a tanulók számára a felfelé nivellálást 
segítő pedagógiai környezetet. Nagyon súlyos esetekben – főként az intenzív napi 
rendszerességű rehabilitáció érdekében – szükség lehet a beszédfogyatékos tanuló 
e célra létesített gyógypedagógiai intézményben, osztályban történő iskolai 
nevelésére, oktatására. Ennek időtartama azonban ésszerű időhatárok között 
átmeneti, a terápia eredményességétől függő, a család helyzetétől, terápiás 
együttműködésétől befolyásolt gyakorlat. A külön iskolákban törekedni kell arra, 
hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön a többségi oktatásba, és különleges 
gondozása az intenzív rehabilitáció után, integrált oktatása mellett legyen 
biztosítva. A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni 
fejlesztési terv alapján komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az 
egyéni képességekhez igazodó tevékenységrendszer keretében történik. Az iskolai 
oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a 
beszédfogyatékosság jellegétől függ. 

A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott 
tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben részesülhet. 
- A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és 

fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés 
kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. 

- A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának 
felmérésétől az egyénre szabott terápiás terv meghatározásán át a tudatos 
módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul. 

- A módszerek megválasztásakor az életkor, a kognitív készségek, a 
szocioadaptív viselkedés és a szociokulturális környezet sajátosságainak 
figyelembevétele szükséges. 

- A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során 
a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmotorikus benyomások egymást 
erősítve fejlődnek. 

- Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a nyelvi és kognitív 
képességek kölcsönhatásban állnak, komplex fejlesztéssel a terápia 
hatékonysága fokozható. 

- A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása az osztályban megvalósuló, 
szakmailag megalapozott, differenciált foglalkoztatás mellett megköveteli az 
egyéni és csoportos foglalkozások változatos szervezeti kereteit. 

- A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív, komplex és folyamatos 
fejlesztőmunka napi rendszerességgel. 

- A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. 
A terápiában – a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében 
– a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt legyen partner. A tanítás-tanulás 
folyamatában  kiemelt  figyelmet,  a  tanulásszervezési  módok,  a  tanulási  és 
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értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely 
területen tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, 
amely támogatja a pályaorientáció folyamatát is. 

4.1.4. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban 
alkalmazott szakaszolással. A helyi tantervben a bevezető szakasz időtartamának 
megnövelése – általában az első évfolyam tananyagának két tanévre történő 
elosztásával – indokolt lehet. 

4.1.5. A többségi iskolában történő együttnevelés 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók integrált 
oktatását felvállaló iskolának inkluzív pedagógiai szemlélettel és a különleges 
nevelési, oktatási, fejlesztési igény személyi és tárgyi feltételeivel kell 
rendelkeznie. Az inkluzív iskola ismeri a fogyatékosságból eredő hátrányokat és 
biztosítja, hogy a beszédfogyatékos gyermekek a szükségleteiknek megfelelően 
hozzájussanak azokhoz a pedagógiai többletszolgáltatásokhoz, amelyek a 
hátrányok leküzdését segítik. A gyermek harmonikus személyiségfejlődése 
érdekében a pedagógusok, a logopédus és a szülő szorosan együttműködik. 

4.2. A NAT alkalmazása 

4.2.1. Fejlesztési területek, nevelési célok 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az 
egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az 
irányadóak, de azok fejlődési útjai, módjai, és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, 

demokráciára nevelés, családi életre nevelés, felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség, fenntarthatóság, környezettudatosság, 

gazdasági és pénzügyi nevelés, média tudatosságra nevelés 
Hazánk történelmének és jelen eseményeinek megértésén keresztül képessé kell 
tenni a tanulókat a társadalmi folyamatok megismerésére, a társadalmi 
színtereken való eligazodásra. Fel kell készíteni a felnőtt lét és a tágabb környezet 
megismerésére, az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesítésére. Kiemelt 
feladat az önálló családi életre való felkészítés, az erkölcsi normák és harmonikus 
családi minták közvetítése. Nagy jelentőséggel bír az együtt érző, segítő attitűd 
kialakítása, a szociális érzékenység és az önkéntes feladatvállalás képességének 
kialakítása. A tanulóknak ismeretet kell szerezni a célszerű gazdálkodás, 
pénzhasználat, fogyasztás és környezettudatosság területén. A beszédfogyatékos 
tanulók esetén kiemelt jelentőséggel bír, hogy használni tudják az ismeretszerzés 
legmodernebb eszközeit (pl. internet). A fenti kiemelt fejlesztési feladatok 
megvalósítása során a beszédfogyatékos tanulók esetlegesen felmerülő 
szövegértési problémái, absztrahálási, lényeg-kiemelési nehézségei jelentenek 
nehézséget. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott 
szövegekkel segítheti a pedagógus a tanulók munkáját. Fontos, hogy az 
alapfogalmak megértését, memorizálását egyénre szabott módszerek támogassák. 
Fontos a kifejezőkészség állandó fejlesztése és a kommunikáció iránti igény 
kialakítása. Kiváló lehetőséget nyújt erre az interperszonális készségek fejlesztése, 
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a szociális érzékenység kialakítása, az együttműködésre való képesség fejlesztése, 
a különféle konfliktuskezelési eljárások elsajátítása. 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A pedagógusnak segíteni kell a tanulót beszéd és nyelvi zavarának reális 
megismerésében, elfogadásában, szociális kapcsolatainak fejlesztésében. Kiemelt 
feladat a tanuló önismeretének fejlesztése, a tanuló motiválása a beszédhibája 
leküzdésére, ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, 
valamint arra, hogy az esetleges maradandó tünetekkel később is teljes életet 
tudjon élni. A kommunikációjában korlátozott tanuló sokszor nehezebben tudja 
érzelmeit verbálisan kifejezni, külön figyelmet kell fordítani az érzések megfelelő 
kezelésére, kifejezésére. Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros 
szenvedélyek megelőzése kiemelt feladat. Biztosítani kell a tanuló számára a 
rendszeres mozgásélményt, a rendszeres testedzést. 

Médiatudatosságra nevelés 

Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az 
informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai 
segédeszközként tanulási és munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel 
kommunikáló tanuló számára. A médiatudatosságra nevelés segít tájékozódni a 
valóságos és virtuális világban. 

Pályaorientáció 

A beszédfogyatékos tanuló készségeinek képességeinek alapos feltérképezése 
szükséges a felnőtt életre történő felkészítéséhez. A kapcsolatteremtés és 
fenntartás képességének javítása alapvető feladat. Cél a szociális kompetencia 
további önálló fejlesztésének kialakítása. A felső tagozatban tantárgyak 
tananyagtartalmainak közvetítése során a pedagógusok ismertessék meg a 
beszédfogyatékos gyermekkel a különböző szakmákkal kapcsolatos elemi 
ismereteket. Legyen reális képük a társadalmi munkamegosztásról. 

Tanulás tanítása 

A beszédfogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motivációk kialakítása, 
az egyéni tanulási stratégiák feltárása. Az informatikai eszközök, egyéni 
ismeretelsajátítási programok tanulás során történő megfelelő és tudatos 
alkalmazásának beszédfogyatékos tanulók esetében kiemelt szerepe van. 

4.2.2. Kulcskompetenciák fejlesztése 

A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti 
Alaptantervben megfogalmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. 
Alapelveiben, céljaiban illeszkedik a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a 
kiemelt fejlesztési tartalmakhoz. Ahhoz, hogy a beszédfogyatékos tanulók a 
kulcskompetenciák birtokában eredményesen alkalmazkodhassanak a 
mindennapi élethelyzetekhez, figyelembe kell venni a tanuló egyéni sajátosságait. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Kiemelt fontossággal bírnak az alábbi területek: 
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- a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind 
az írott nyelv területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett 
területeket 

- az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, 
gyakorlása, megerősítése, beszédtudatosság kialakítása 

- a beszédértés és olvasás értés fejlesztése mind a beszélt, mind az írott nyelv 
területén, elősegítve a mindennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd 
az azokkal való továbbdolgozás, továbbgondolkodás lehetőségének biztosítását 

- amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, 
a nyelv különböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton 
információhoz juttató oktatás 

- a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a 
bemenetnél (beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a 
feldolgozásnál (szó, grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 

- a mentális lexikon folyamatos fejlesztése az életkor és a beszédfogyatékosság 
sajátosságainak függvényében, a fogalomalkotás kialakítása 

- számítógépes programok használata (helyesírás ellenőrző program, stb.) 
- a beszédfogyatékos gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti 

emocionális viszony kialakításával 
- a pragmatika elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a 

gyermekek kommunikációjában 
- a nem verbális kommunikáció elemeinek közvetítése és használatának 

tudatosítása a gyermekek kommunikációjában 

Idegennyelvi kommunikáció 

Cél az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, 
valamint nyelvi kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli 
kommunikáció fejlesztése, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett 
területeket. 
A beszédfogyatékos tanulók nyelvoktatása során a multiszenzoros technikák 
(auditív-, vizuális-, verbális-, drámatechnikák) használata, valamint a verbális és 
nem verbális kommunikációs csatornák (gesztikulációs-vizuális) egyidejű 
alkalmazása kiemelten fontos. A nyelvórákon szerepet kapnak a koncentrációt és 
az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok, melyek a szókincs, a kiejtés és a nyelvtani 
szabályok elsajátításában közvetve és közvetlenül is segítséget nyújthatnak. 
Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő beszédfogyatékos 
tanulók esetében főleg a szóbeli kommunikáció magabiztos használatának 
elsajátítása a cél. Az írásbeli kommunikáció használatát, a differenciált fejlesztés 
mellett, a számítógépes olvasó- és helyesírás-ellenőrző programok is segíthetik. 
Fontos pedagógiai cél a beszédfogyatékos tanulók természetes gátlásainak 
feloldása az idegen nyelv kommunikációs helyzetben történő használata során. 

Matematikai kompetencia 

A legfőbb cél a problémamegoldó gondolkodás minél több elemének fejlesztése, 
konkrét cselekvésekhez kötött helyzetekben. Egyes esetekben számolni kell a 
grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési nehézségekben nyilvánul meg, ezt 
fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve a verbális absztrakciónak a 
fejletlensége. A mennyiségekkel és a számossággal kapcsolatos ismeretek 
tanításakor, a szám- és műveleti fogalmak kialakításakor (pl. a számok közötti 
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viszonyok, relációk megértési nehézségei esetén, stb.) különös figyelmet kell 
fordítani a megfelelő tempó kialakítására, és építeni kell a tanulók maximális 
együttműködésére, a mozgással társított szemléltetésre, az eszközhasználatra és 
az analóg cselekedtetésre. A geometriai ismeretek, az arányosság témaköreinél 
tekintettel kell lenni a vizuális észlelés nehezítettségére, a téri tájékozódás 
zavarára. A matematikai gondolkodás fejlesztése speciális szemléltetéssel és 
tananyagokkal, vagyis az interaktív tábla és digitális tananyagok lehetőség szerinti 
alkalmazásával valósulhat meg. A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv 
használatának fokozatos megkövetelése a szóbeli kifejezés erősítésének különösen 
erőteljes eszköze. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Az oksági kapcsolatok felismerése, a tanult összefüggések alkalmazása gondot 
okozhat azokban az esetekben, ahol, az olvasott szöveg megértése vagy a verbális 
absztrakció akadályokba ütközik. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel 
támogatott szövegek alkalmazása szükséges az egyes összefüggések mechanikus 
memorizálásának megsegítésére. Tanulónként eltérő lehet az absztrakciós szint, 
ahol be tudnak kapcsolódni a természettudományos jelenségek értelmezésébe. A 
kritikai gondolkodás képességének fejlesztése többnyire kis lépésekben 
valósítható meg. A mindennapi tapasztalatokból kiindulva kell törekedni arra, 
hogy a tanulóknak a jelenségek mind szélesebb körébe legyen betekintésük, az 
egységes természettudományos világkép kialakítása érdekében. Eredményes 
tanári stratégia lehet a természeti jelenségeknek alternatív módon, több fogalmi 
szinten, az összes érzékszerv bevonásával való közvetítése. Szisztematikusan 
építkezve kell támaszkodni az internetre, amelynek segítségével a legkülönbözőbb 
természettudományos ismeretek audio-vizuális formában hozhatók közel a 
beszédfogyatékos tanulókhoz. Digitális kompetencia: ezen a területen a 
beszédfogyatékos tanulók jó eséllyel tudnak problémákat megoldani, mivel az 
informatikai eszközök használatában a beszédfogyatékosság kevés hátrányt jelent. 
Feladatunk azoknak a digitális programoknak a megismertetése, melyek 
megkönnyítik az ismeretszerzést, az interperszonális kapcsolatépítést. 
Amennyiben a szóbeli kifejezőképesség sérült, a számítógép alternatív 
csatornaként működhet a mindennapi kommunikációban. Hozzásegíthetjük a 
tanulókat, hogy a rendelkezésükre álló információs társadalom technológiáit 
használják a maguk segédeszközeként a számukra szükséges területeken. Főként 
az írott szöveg megértésére, lényegkiemelés képességére van nagy szükség, mert 
ezek segítéségével alakíthat ki új kommunikációs stratégiákat. Az 
információgyűjtés- és keresés, a multimédiás tartalmak kezelése a 
beszédfogyatékosok számára körülhatárolható, jól teljesíthető feladat, ezért 
építhetünk a tanulók erős motivációjára. Egyes ikonok, szóképek felismerésével, 
speciális alapfogalmak, kifejezések megtanulásával olyan eszközök birtokába jut, 
amivel önállóan is tud tájékozódni a digitális világban. A tanuló érzékelje azt a 
folyamatot, hogy az információk gyűjtése, majd az azokkal való továbbdolgozás 
miként vezet új digitális tartalmak kialakulásához. A pedagógus feladata, hogy a 
tanulók figyelmét a konkrét eszközök és szoftverek használatán, illetve a 
kommunikáció élményén túl arra irányítsa, miként lehet az információs 
társadalomban a beszédfogyatékosságból eredő hátrányokat minimalizálni. Súlyos 
diszgráfia és helyesírászavar esetében felső tagozaton „laptop füzet” 
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használatának bevezetése azt követően, hogy a gyermeket a klaviatúra 
használatára megtanítottuk. 

Szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

Cél az adaptív viselkedés kialakítása, fejlesztése, a beszédfogyatékos tanulók 
támogatása abban, hogy az őt körülvevő társadalmi és gazdasági környezet 
eseményeit képes legyen feldolgozni, szükség esetén azok menetébe 
bekapcsolódni. Az oktatás folyamán fontos a fokozatosság mellett a gyakorlati 
bemutatás, illetve az ismeretek szituációs helyzetekben való kipróbálása, az 
érzelemdús, szubjektív elemeket megmozgató, a mindennapi tapasztalatához 
köthető társadalmi feladatok szemléltetése, a tanulók közvetlen megszólítása, 
bevonása a feladathelyzetbe. A tanuló mindig lássa maga előtt a folyamatot, a 
kiindulástól kezdve a végkifejletig, értse benne szerepét, esetleges feladatát, képes 
legyen esetlegesen a társadalmi folyamatok őt személyesen érintő részében 
érdekeit érvényesíteni. Fontos hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az 
alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a 
kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. A pedagógus feladata, hogy 
felébressze a gyermek motivációját arra, hogy részt vegyen a szociális 
kommunikációban, képes legyen véleményét vitában, eszmecserében képviselni 
(ütköztetni, egyeztetni stb.), illetve az őt körülvevő világban tájékozódni. 
Fokozatosan el kell sajátítania a beszédfogyatékos tanulónak azt a képességet, 
hogy rátaláljon a megfelelő kommunikációs stratégiára, képes legyen az egyedi 
kommunikációs helyzetekhez alkalmazkodni. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai tudatosság, a művészeti kifejezőképesség egy kiegészítő 
kommunikációs eszközt ad a beszédfogyatékos tanulók kezébe. A kreativitás, a 
problémafelismerő – és megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás 
fejlesztésére kiváló lehetőséget biztosít a művészeti nevelés. Ezen a 
kompetenciaterületen az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagítása 
a kommunikáció minden szintjét fejleszti. A művészeti nevelés értékközvetítő, 
értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepe a kommunikációjában zavart 
tanuló társadalmi integrációját segíti elő. A megfigyelőképesség, tér- és időérzék 
fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbeli rendezés; szín-, forma- és 
szerkezeti érzék alakítása lehetőséget biztosít a beszédfogyatékos tanuló speciális 
készségfejlesztésére. 

A hatékony, önálló tanulás 

A beszédfogyatékos tanulók esetében az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele a 
könyvtári ismeret, informatikai tudás, az értő olvasás, szövegfeldolgozás. Az önálló 
ismeretszerzést, az információ megfelelő szűrését, feldolgozását, egyénre szabott 
módszerekkel, a mindennapi életből vett gyakorlati helyzetek cselekvéses vagy 
vizuális modellezésével segíthetjük. A szövegfeldolgozás, az új információk 
rendezése során fontos szerephez kell jutnia a gondolkodási képességek 
fejlesztésének, mind a képzeleti, mind a fogalmi gondolkodás terén. A pedagógus 
feladata az új ismeretek megszerzése iránti interiorizálódott motiváció kialakítása. 
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4.2.3. A NAT és a kerettantervek alkalmazása a helyi tanterv 
készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban és a választott kerettantervben foglaltak az 
irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 
képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a 
tanulók fejlődésének függvénye. A helyi tantervben az egyes tantárgyak 
témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi 
ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Ha 
a tanulót állapota akadályozza, akkor az Irányelvben megadott módosítások 
figyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése. 

4.2.4. Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások 

Magyar nyelv és irodalom 

A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt 
a sérülés jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja. A Magyar nyelv és 
irodalom, a Művészetek, a Testnevelés és sport, valamint az Élő idegen nyelv 
fejlesztési feladatainak megvalósítása kíván nagyobb figyelmet, a 
beszédfogyatékosság típusától függően az egyes témakörök között 
hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 
Általános szempontok: 
– olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a 
hangoztató-elemző, szótagoló olvasástanítási módszer ajánlott; 
– a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb 
begyakorlási, érési szakaszok tervezendők; 
– az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az 
oktatás teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. 

Művészetek. Testnevelés és sport 

Mindkét műveltségi terület jól szolgálja a fejlesztés másik nagy területének, a téri 
orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció követelményeinek 
megvalósítását. A dráma és a tánc kiemelt szerepet kap a rehabilitációs célú 
feladatok megvalósításában is. Idegen nyelvek: a beszédfogyatékosság típusához 
igazodó módszerek – pl. dadogók esetében az írásbeliség, diszlexiás tanulóknál 
pedig az auditív módszerek – elsőbbségét szükséges biztosítani. 

4.3. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció 

4.3.1. Az egészségügyi rehabilitáció formái 

- Audiológiai vizsgálat és ellátás 
- Foniátriai vizsgálat és ellátás. 
- Gyermek-neurológiai vizsgálat és ellátás. 
- Szemészeti vizsgálat, ellátás 
- Pszichológiai vizsgálat, pszichoterápia. 
- Gyógyúszás. 
- Gyógytorna. 
- Relaxációs tréningek. 



96  

4.3.2. A pedagógiai rehabilitáció ajánlott tevékenységformái 

- Logopédiai egyéni és csoportos terápia. 
- Szenzoros integrációs terápiák (olyan mozgásos lehetőség, amelynek 

segítségével az éretlen vagy sérült idegrendszer a saját aktív részvételével 
fejlődik) 

- Kommunikációs tréningek (a beszéddel és kommunikációval kapcsolatos 
tudatosság kialakítása) 

- Bábterápia (személyiség és önértékelés fejlesztés, konfliktuskezelés 
kommunikációs zavar esetén) 

- Drámaterápiás foglalkozások (azon gyermekek számára, akiknél a beszéd- és 
nyelvi problémák hátterében vagy következtében pszichés problémák állnak) 

- A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges 
feltételek, eszközök, módszerek biztosítása 

4.3.3. Logopédiai egyéni és csoportos terápia a leggyakoribb 
kórformák esetében 

A beszédfogyatékos tanuló az iskolai oktatás keretében, annak részeként vesz 
részt a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás 
foglalkozáson. A beszédfogyatékosság eltérő kórformái szerint a rehabilitációs 
feladatok is eltérőek. 

Nyelvi fejlődési zavar (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert 

típusú diszfázia – maradványtüneteként beszédgyengeség) 

Az ép értelmű és ép érzékszervű gyermek beszéd illetve nyelvi produkciója 
jelentős mértékben elmarad a biológiai életkorához képest. Az akadályozott illetve 
hiányos nyelvi produkció a nyelv többszintű sérülésében a beszédészlelés, 
beszédmegértés, valamint a nyelvi kifejezés területén jelentkezhet. 

A terápia célja: 

A nyelvi közlés feldolgozás és kifejezőkészség többszintű összetevőjének 
(beszédészlelés, és beszédmegértés, valamint a tiszta, pontos artikuláció, szókincs, 
nyelvtani rendszer, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség) sokoldalú, intenzív 
differenciált fejlesztése, amely specifikusan egyéniesített jellegű. 

A logopédiai terápia feladata: 

- a mozgások (beszédmozgások és finommotorika) speciális fejlesztése, 
- grammatikai rendszer rendezése, fejlesztése, verbális munkamemória 

fejlesztése 
- a beszédre irányuló figyelem és emlékezet fejlesztése, 
- az aktív és a passzív szókincs bővítése, 
- verbális és nonverbális kifejezőkészség fejlesztése, 
- a gondolkodási stratégiák fejlesztése – a beszédészlelés és -megértés 

fejlesztése, 
- az olvasás/írás/helyesírás zavar megelőzése. 
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Dadogás 

A beszéd összerendezettségének zavara kommunikációs zavar, amely a ritmus és 
az ütem felbomlásában és a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik. 
A dadogás terápiája komplex (logopédiai, orvosi, pszichológiai), egyénre szabott 
terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

- relaxációs gyakorlatok 
- cselekvéshez kötött beszédindítás, 
- helyes légzéstechnika kialakítása, 
- mozgás és és ritmus- és beszéd koordináció fejlesztése, 
- a beszéd automatizált elemeinek technikai fejlesztése és javítása, 
- a beszédhez szükséges motiváció megteremtése, az önismeret és önértékelés 

fejlesztése 
- a dadogó és környezete közötti pozitív kapcsolatok kialakításának elősegítése. 

Hadarás 

A beszéd összerendezettségének zavara, melyre a rendkívüli gyorsaság, a hangok, 
a szótagok kihagyása, összemosása (tapasztása), a pontatlan hangképzés, a 
monotónia, az egyenetlen beszédritmus és a beszédhangsúly hiánya jellemző. A 
hadaráshoz gyakran társul a könnyen elterelhető figyelem és érdeklődés. A 
hadarás terápiája komplex (logopédiai, pszichológiai) egyénre szabott terv alapján 
zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

- a beszédfigyelem fejlesztése, 
- helyes légzéstechnika kialakítása, 
- beszéddallam és beszédritmus fejlesztés 
- az artikulációs bázis ügyesítése 
- beszédhangsúly gyakorlatok 
- a normális tempójú és ritmusú beszéd automatizálása 
- a beszéd prozódiai elemeinek tudatosítása 
- az állandó önkontroll kiépítése és fejlesztése 

Diszfónia 

A hang illetve hangképzés zavara, a beszéd során a hangszín rekedt, a hangképzés 
kemény, préselt, és a hangteljesítmény lényeges csökken. A diszfónia terápiája 
komplex (logopédiai, orvosi, pszichológiai), egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

- a tiszta egyéni beszédhang kialakítása és a folyamatos spontán beszédbe való 
beépítése, 

- a hangminőség és az anatómiai-élettani viszonyok további romlásának 
megakadályozása. 
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Orrhangzós beszéd 

Az élettani nazális rezonancia kórosan megváltozik. Legsúlyosabb esetei az ajak- 
és/vagy szájpadhasadékok következtében alakulnak ki. A szájpadhasadékkal 
gyakran együtt jár az enyhe fokú nagyothallás. Az orrhangzós beszéd terápiája 
komplex (logopédiai, orvosi, esetenként pszichológiai), egyénre szabott terv 
alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

- a beszédizomzat fejlesztése 
- a lágyszájpad izomzat működésének fokozása 
- a kóros, nazális rezonancia megszüntetése, illetve csökkentése 
- a beszédartikuláció javítása az anatómiai viszonyok figyelembe vételével 

Olvasás/írás/helyesírás tanulási zavara (verbális tanulási zavar esetén) 

Az intelligencia szinttől független gyenge olvasási és írásteljesítmény. 

A logopédiai terápia célja: 

- mozgáskoordinácó és ritmusérzék fejlesztés 
- iránydifferenciálás, téri észlelés fejlesztése 
- beszédészlelés fejlesztése 
- fonológiai tudatosság fejlesztése 
- a tévesztett betűk differenciálása, a folyamatos olvasás automatizálása 
- a beszédemlékezet és figyelem fejlesztése 
- szövegértés fejlesztése: beszéd- és nyelvi fejlesztés – grafomotoros készség 

fejlesztése, 
- írás- és helyesíráskészség javítása 

Számolás tanulási zavara (verbális tanulási zavar esetén) 

Az intelligenciaszinttől  független gyenge számolási teljesítmény. 

A logopédiai terápia célja: 

- képességfejlesztés (mozgás, észlelés, kognitív és tanulási funkciók fejlesztése) 
- szám- és műveleti fogalmak kiépítése (számosság, számérzék, analóg 

mennyiség rendszer; alapműveletek) 
- alapvető mennyiségi és matematikai ismeretek kialakítása 
- matematikai fogalmak megértése  és használata 
- matematikai  szimbólumok tartalmi azonosítása 
- matematikai szövegértés fejlesztése 
- geometriai alapismeretek 
- idői tájékozódás 

4.3.4. A halmozottan sérült beszédfogyatékos tanuló 

A beszéd- és nyelvi teljesítmények súlyos zavarai egy-egy tanulónál halmozottan is 
előfordulhatnak. Nem ritka a nyelvfejlődési zavar hadarás-dadogás együttese. Az 
iskolai szakaszban ehhez olvasás-, írás-, helyesírás,- számolási nehézség társulhat. 
A tünetek megjelenhetnek párhuzamosan, de előfordul a tünetváltás jól ismert 
jelensége is, amikor pl. a kiejtés javítását, javulását követően dadogás, hadarás lép 
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fel. Ilyen esetekben a fejlesztési elvekre épülő terápiák tudatos alkalmazása a 
rehabilitáció döntő tényezője. Más esetekben a beszédfogyatékossághoz társuló 
mozgásszervi, érzékszervi, pszichés fejlődés zavarai nehezítik a fejlesztést. A velük 
való foglalkozás a logopédia és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai 
módszereinek kombinációjával, egyéni fejlesztési terv alapján történik, személyre 
szabott értékeléssel. 

 

5. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai 
fejlesztésének elvei 

5.1 A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, 
akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, 
emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok 
halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott 
pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 
Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz – diszlexia, – 
diszortográfia, – diszkalkúlia, – diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros 
képességek fejlődési zavara, valamint ezek maradványtüneteinek fennállása, – a 
fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; – hiperaktivitás és 
figyelemzavar; továbbá – a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, 
ön, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét 
mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az 
önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. A 
normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő 
teljesítmény és viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen 
fejlődésének következtében alakulnak ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri 
folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő együttjárást. Minthogy 
gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti 
közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű 
beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok az életkor 
előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott 
veszélyeztetettséget idézhetnek elő. Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének 
jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében abban is megmutatkozik, 
hogy – a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra 
érzékenyebbek, – az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, 
kivárás okozta feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, 
nyugtalanabbak, – gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg 
egyedüllétre, támasznyújtásra, – fokozottabban igénylik a tevékenységet 
meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető szabályokat, valamint – a 
pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. 
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5.2 A fejlesztés alapelvei 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a 
szakértői bizottság szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, 
egyéni sajátosságaik, szükségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval 
történő megbeszélést követően történik. Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a 
rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, pszichopedagógus, tanulásban 
akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget szerzett 
gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek 
(pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és 
rehabilitációs célú órakeretben zajlik. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, 
célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. makrotervezés) tájékoztatni kell az 
osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel a 
gyermek osztályfőnökére. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az 
ütemezési fázis befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések 
megtervezését megelőzően. 
Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő 
számonkérési, értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság 
javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és 
minősítés alól mentesítés adható. 
A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a 
tanulási és értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a 
bármely területen tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük 
gondozása, amely támogatja a pályaorientáció folyamatát is. 
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív 
terápiás céllal szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai 
osztályban, tagozaton), valamint a többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás 
keretében történhet. 
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat 
- a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 
- a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 
- a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 
- a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társaskapcsolatok 

kialakítása, 
- a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

5.2.1 A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok 
esetén 

A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és 
viselkedési problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a 
specifikus tanulási zavar valamint a viselkedésszerveződés zavarának 
megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai irányultságú állapotfeltárást 
igényel a szakértői bizottságok részéről. 
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A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi 
képességeik ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az 
írásmozgással (diszgráfia) és a számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai 
oktatás során feltűnő nehézségek jelentkeznek, általános értelmi képességeik és 
tanulási teljesítményeik között alulteljesítés formájában lényeges különbség áll 
fenn. Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különböző 
zavarai állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás területén 
önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar (együttjárás) formájában jelenhetnek 
meg. 

Diszlexia 

Az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, 
amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. 

Jellemzői 

- a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége 
- hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, 

hangok, szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége 
- értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége 
- gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges 

feldolgozása 
- rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál 
- írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre 
- vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 
osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé 
válását az ismeretek megszerzésében. 
A fejlesztés feladatai: 
- a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 
- a rövid távú emlékezet, 
- az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 
- a testséma biztonságának kialakítása, 
- az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, 

nyújtott ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét 
figyelembe vevő analizáló-szintetizáló módszerrel, 

- az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása 
alatt, 

- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
- az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
- az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív 

tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával 
és alkalmazásával, 

- speciális olvasástanítási program alkalmazása, 
- az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 
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Diszortográfia 

A helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az 
együttjárástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási 
zavaroknak 

Jellemzői: 

- a centrális auditív feldolgozás, a fonémafeldolgozás zavara, 
- beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők 

pl. (időtartam, zöngésség mentén), 
- helyesírási  hibák halmozódása, 
- a tollbamondás utáni írás hibái. 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 
osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi 
kompetencia kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű 
alkalmazását. 

A fejlesztés feladata: 

- a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, 
- a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 
- a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 
- a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. 

Diszgráfia 

Az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. 

Jellemzői 

- csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép, 
- szaggatott betűalakítás és betűkötések, 
- rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, 
- egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, 
- kialakulatlan kézdominancia, 
- lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a 

kisbetűk közé, 
- továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, 

helyesírás). 

A fejlesztés célja: 

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a 
mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen 
azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás 
és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 

A fejlesztés feladatai: 

- a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs 
mozgásokra, 
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- a testséma biztonságának kialakítása, 
- a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 
- az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása 

(ráírás, másolás, önálló írás kivitelezés), 
- a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 
- sikertudat kialakítása. 

Diszkalkulia 

A számolási képesség specifikus zavara A specifikus számolási zavar a különböző 
számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a 
számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a 
számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 
azonosításának nehézsége. 

Jellemzői: 

- a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, 
- a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 
- a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és 

szabályalkotás zavara, 
- a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai, 
- helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, 

mennyiségek összehasonlításának nehézségei, 
- szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 
- számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei, 
- mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának 

nehézsége, 
- számjegyekre vonatkozó lexikai hibák, 
- komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái, 
- gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános 

memóriateljesítmény különbsége, 
- figyelemzavar. 

A fejlesztés célja: 

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, 
hogy a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel 
rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a 
számolási-matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a 
tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten 
szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az 
olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási 
zavarok és nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival együtt járhatnak. A 
diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, 
elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk 
verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 

- a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 
- matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, 
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- a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt 
fejlesztése, 

- a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 
- a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 
- a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 
- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
- a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció 

előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai 
eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, 

- a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 
megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása, 

- a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 
- az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

Hiperaktivitás és figyelemzavarok 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési 
igényű tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem 
zavarával küzdenek. A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása 
többlépcsős diagnosztikus folyamat eredménye, szülői és tanári kérdőívek 
kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális differenciáldiagnosztikai vizsgálatok 
elvégzését követően. 

Jellemzői 

- szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani, 
- komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket 

gátolni, – az impulzivtás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, 
eseteként düh, haragreakciók, 

- motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.), 
- megkezdett tevékenység befejezetlensége, 
- ingersorozatok hibás kivitelezése, 
- tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban), 
- én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek. 

A fejlesztés célja 

a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

A fejlesztés feladatai 

- team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi 
együttműködés, 

- speciális figyelem-tréning, 
- a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, 
- fokozott egyéni bánásmód, 
- az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 
- feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 
- motiválás, sikerélmény biztosítása. 
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Szocio-adaptív folyamatok zavarainak következtében kialakuló 

viselkedésszervezési problémák 

Az érzelmi kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-
szabályozás gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, 
az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 
Minthogy a magatartásjellemzőkben hasonlóság figyelhető meg, szükséges 
hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer működési 
zavar, az ún. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom húzódik meg. 

A fejlesztés célja 

a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a 
szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly 
megteremtése. 

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok 

figyelembevételével történik. 

Eszközei lehetnek: 

- kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, 
- pszichoterápia, 
- a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 
- a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez 

igazított idői keretek rendszeres alkalmazása, 
- önértékelési képesség fejlesztése, 
- sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, 
- Együttműködés a családdal és más szakemberekkel, 
- A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

5.3 Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban 
rögzítettektől. A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi 
időtartamra történő széthúzása. Ebben az esetben az első tanév az intenzív 
prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő 
motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai 
korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával. 

5.4 A NAT alkalmazása 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 
súlyosan akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott 
fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

5.5 Kiemelt fejlesztési feladatok 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 
súlyosan akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési 
feladatok az irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és 
fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk 
időtartama) módosulhat. 
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5.6 A    NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes 
műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák 
(azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók 
egyéni fejlődésének függvénye. 
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és 
követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni 
adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat 
azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel irányított. 
A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a 
kommunikáció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy 
jelenjenek. Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és 
ezen belül a Dráma és tánc fejlesztési feladatai között. A beszédészlelés és 
beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az 
olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési 
feladatai között kap kiemelt szerepet. Az Idegen nyelvek tanításánál a 
nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése javasolt. A Művészetek 
műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az 
akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. A Testnevelés 
és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során szenzoros 
integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint 
logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt. A Matematika területén a 
kompenzációs lehetőségek, speciálismódszerek alkalmazása segíti az 
eredményesfejlesztést. Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a 
hiperaktivitás, a figyelemzavar, indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek 
és módszerek előtérbe helyezése a helyi tanterv készítésénél. 

5.7 Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, 
tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi 
ellátást, annak folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt 
segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába. Ebből a szempontból fontos a 
gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálat, szükség esetén az 
érzékszervi gyógyítás. A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett 
pedagógiai rehabilitáció a funkcionális képességfejlesztő programok külön 
alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével szolgálja az 
eredményes iskolai előmenetelt. A tehetséges tanulók számára a tehetségük 
kibontakozásához szükségesfeltételek, eszközök, módszerek biztosítása a 
pedagógiai rehabilitációsnak is kiemelt feladata. 
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Függelék 

   Minimumkövetelmény 
 

Alsó évfolyam 
 

Magyar nyelv és irodalom 
1. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 

 Egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; 

 Meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel; 

 Az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban 

(köszönés,bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás); 

 A tanult memoriterek elmondására; 

 Magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására; 

 Kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi szintjének 

megfelelő; 

 Hangos olvasásra; 

 Másolásra kötött betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes leírására; 

 A j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében; 

 Szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül; 

 A leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással. 

 

Memoriterek tanulása: 

2-3 mondóka/ soroló/ találós kérdés 

Népköltés: Ágon ugrált a veréb 

2 szabadon választott vers 

 

2. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 

 Ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; 

 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 

egybentartásával; 

 Olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre; 

 Tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására. A felolvasott 

szövegmondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel; 

 8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének 

igazolásárakérdések 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 választjael. 

 Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

 Rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére, tollbamondásra, a kiejtéstől 

eltérőkémásolással; 

 Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. Percenként 

15-20 betűt ír.; 
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 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. Mesemondás. 

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja; 

József Attila: Altató; 

Weöres Sándor és Kányádi Sándor verseiből szabadon választott. 

 

3. évfolyam 

 Egy oldal terjedelmű szépirodalmi,fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő szöveg néma olvasása; 

 A megértés bizonyítása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával; 

 Megnevezi a szereplőket, azonosítja a történet idejét, és helyszínét, cselekményelemeksorrendjét 

helyesen állapítja meg; 

 Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal; 

 Ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasása; 

 Hat-nyolc értelmes, összefüggő mondat írása megadott vagy választott témáról; 

 A tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése; 

 Az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben; 

 Egyszerű szavak elválasztása önállóan; 

 Igék, főnevek, melléknevek felismerése és szófajának megnevezése; 

 Szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket; 

 A j hang helyes jelölése a tanult szófajokban; 

 A korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyesrögzítése; 

 A szöveg mondatokra tagolása, a mondatkezdés- és zárás helyes jelölése; 

 Írásmunkák elvégzése olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükségestempóban; 

 Az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel 

 

4. évfolyam 

 Érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő beszéd a 

mindennapikommunikációban; 

 Előzetes felkészülés után kb. fél oldal terjedelmű szöveg pontos, folyamatos, a tartalmatkifejező 

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 szövegértésbizonyítására 

egyszerű feladatok megoldása.; 

 Legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének, és azok 

témájánakegymáshoz 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.  
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Matematika 

 
1. évfolyam 

 Számok olvasása, írása 20-as számkörben; 

 Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, 

páratlan,számszomszédok); 

 Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban; 

 Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben; 

 Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs 

jelekalkalmazása; 

 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása; 

 Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai készlet). 

 

2. évfolyam 

 Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje. 

 A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismerttulajdonságokkal. 

 A számok közötti kapcsolatok felismerése. 

 Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos 

osztás)értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban. 

 A kisegyszeregy biztonságos ismerete. 

 A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése. 

 Tagok felcserélhetőségének ismerete. 

 A műveletek közötti kapcsolatok felismerése. 

 A kapcsolatok kifejezése szóban. 

 Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról. 

 Állítások igazságának megítélése. 

 Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése. 

 Nyitott mondat készítése ábráról. 

 Szöveges feladatok értelmezése, megoldása: 

 Lejegyzés (ábrázolás) 

 Műveltek kijelölése 

 Számolás 

 Ellenőrzés 

 Válasz megfogalmazása 

 Adott szabályú sorozat folytatása.  

 Sorozatok képzése. 

 Testek létrehozása másolással megadott egyszerű feltétel szerint. 

 Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében. 

 Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint. 

 Csoportosítás, válogatás tulajdonságok szerint. 

 Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. 

 A tanult szabványmértékegységek ismerete; használata. 

 

  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, hamissá; 

 helyes műveleti sorrend több művelet esetén; 

 szöveges feladatok értelmezése,adatainak lejegyzése,megoldási terv készítése; 

 táblázat kiegészítése, kitöltése adott szabály alapján; 
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 sorozat folytatása adott vagy felismert szabály alapján; 

 a gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és a mérőszám 

kapcsolatánakmegállapítása; 

 egyszerű geometriai alakzatok felismerése néhány tulajdonságuk megnevezése; 

 a biztos és a véletlen megkülönböztetése konkrét tapasztalatszerzés útján 

 

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; 

 Összefüggés felismerése a táblázat elemei között; 

 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 szövegesfeladat 

megoldása; 

 Megoldási algoritmusok alkalmazása; 

 Adott halmaz elemeinek szétválogatása megadott szempont szerint; 

 Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon; 

 Mérés szabvány egységekkel; 

 Át-és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolva; 

 Számítások a kerület és terület megállapítására; 

 Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság alapján.; 

 Alapvető pénzügyi fogalmak ismerete: bevétel, kiadás, törlesztés. 

 

Környezetismeret 

 
1. évfolyam 

Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló: 

 Tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit; 

 Ttudja az irányokat helyesen használni; 

 Ismerje az iskola nevét, annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja; 

 Tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét; 

 Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét; 

 Tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról; 

 Tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent; 

 Iismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit. 

 

2. évfolyam 

 Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján; 

 Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről; 

 Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint; 

 Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket; 

 Használja helyesen a napszakok nevét! Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben; 

 Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit; 

 Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit; 

 Tájékozódjon jól saját testén! Ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek 

arányosfogyasztását egészsége érdekében; 

 Fogadja el a másságot és a testi fogyatékos embereket; 

 Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, 

fölötte,mellette) kifejezéseket; 
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 Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerjeazok 

elkerülésének módját; 

 Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit; 

 Ismertessen egyet a település hagyományai közül. 

 

3. évfolyam 

 Rögzítse írásban a tapasztalatait. Megfigyeléseit, méréseit az előzetese megbeszélteknekmegfelelő 

módon; 

 Olvassa le helyesen a hőmérőt; 

 Legyen képes a zöldterületen élő leggyakoribb élőlények felismerésére, jellemzésére,megnevezésére; 

 Tudja, hogy a növények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelőhőmérsékletre, 

fényre van szükség; 

 Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét; 

 Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját; 

 Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot; 

 Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton; 

 Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat; 

 Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit,közlekedési 

eszközeit; 

 Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét 

 

4. évfolyam 

 Tudja az élőlényeket megfelelő csoportba besorolni, ismerje ezeknek a csoportoknak a főjellemzőit; 

 Mutasson be egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhelykörnyezetéből, 

ismerje az életükhöz szükséges környezeti feltételeket; 

 Ismerje a domborzati elemek jelölését a térképen; 

 Találja meg lakóhelyét, valamint az ország nagy tájegységeit, nagy tavait és folyóit Magyarország 

domborzati térképén; 

 Tudjon irányokat meghatározni fő világtájak segítségével, tájékozódni iránytűvel; 

 Ismerje a következő fogalmakat: Föld mágneses tere, mágneses vonzás, taszítás; 

 Mondjon példát hang- és fényjelenségekre; 

 Ismerje a víz körforgását a természetben; 

 Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között; 

 Ismerje fel a betegségtüneteket, tudja alkalmazni a fertőzések megelőzésének módjait ; 

 Sorolja fel a gyógyítást végző szakembereket, ismerje a mentősök munkáját; 

 Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább; 

 Ismerje az emberi életszakaszokat, a fejlődés, növekedés, öregedés folyamatát.; 

 Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben; 

 Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító 

hatásait; 

 Ismerje a környezettudatosság, a tudatos fogyasztói viselkedés, a takarékoskodás, akomposztálás 

lehetőségeit, megvalósításuk módjait. 

 

Ének-zene 

 
1. évfolyam 

 A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’-d”  

hangterjedelemben.  Csoportosan bátran,  zengő hangon  jó hangmagasságban énekelnek, képesek az 

új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni; 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a 

tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák; 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas  kotta).  A  

megismert  ritmikai  elemeket  tartalmazó  ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 
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csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában  megszerkesztett  rövid  dallamfordulatokat  

kézjelről,  betű kottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket 

kiegészítenek, rögtönöznek.; 

 Képesek  csendben,  társaikkal  együtt  a  zenét  hallgatni,  megfigyelésekkel tapasztalatokat 

szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául  

szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen 

és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket. 

 

 

 

2. évfolyam 

 A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’-d”  

hangterjedelemben.  Csoportosan bátran,  zengő hangon  jó hangmagasságban énekelnek, képesek az 

új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni; 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a 

tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák; 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas  kotta). A  

megismert  ritmikai  elemeket  tartalmazó  ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában  megszerkesztett  rövid  dallamfordulatokat  

kézjelről,  betű kottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket 

kiegészítenek, rögtönöznek; 

 Képesek  csendben,  társaikkal  együtt  a  zenét  hallgatni,  megfigyelésekkel tapasztalatokat 

szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául  

szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen 

és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket. 

 

3. évfolyam 

 A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-e” 

hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. 

Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből kiinduló, 

szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári 

segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú 

éneklési készségük fejlődik; 

 Kreatívan részt  vesznek a generatív játékokban és  feladatokban.  Képesek ritmusvariációt, ritmussort 

alkotni. A 2/4 és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást 

a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg 

tudják fogalmazni; 

 Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk; 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket 

 

4. évfolyam 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 mű zenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-e” 

hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. 

Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből kiinduló, 

szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári 

segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú 

éneklési készségük fejlődik; 
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 Kreatívan részt  vesznek a generatív játékokban és  feladatokban.  Képesek ritmusvariációt, ritmussort 

alkotni. A 2/4 és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást 

a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik 

formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg 

tudják fogalmazni; 

 Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk; 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket 

 

Vizuális kultúra 

 
1. évfolyam 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése; 

 A felszerelés önálló rendben tartása; 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések  felismerése, és azok kifejezése; 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése; 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése 

 

2. évfolyam 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése; 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése; 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat,  a  

környezettudatosság  szempontjainak  egyre  szélesebb körű figyelembevételével; 

 A felszerelés önálló rendben tartása; 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése; 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések  felismerése, és azok kifejezése. 

 

3. évfolyam 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése; 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése; 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése; 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat,  a  

környezettudatosság  szempontjainak  egyre  szélesebb körű figyelembevételével; 

 A felszerelés önálló rendben tartása; 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése; 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések  felismerése, és azok kifejezése. 

 

4. évfolyam 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése; 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése; 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése; 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat,  a  

környezettudatosság  szempontjainak  egyre  szélesebb körű figyelembevételével; 

 A felszerelés önálló rendben tartása; 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése; 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések  felismerése, és azok kifejezése. 

 

 

 



114  

Testnevelés 

 
1. évfolyam 

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása; 

 A testrészek megnevezése; 

 A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése; 

 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzetének 

beállítása; 

 Az iskolatáska gerinckímélő hordása; 

 A  testnevelésórák  alapvető rendszabályai,  a  legfontosabb  veszélyforrásai, balesetvédelmi 

szempontjai ismerete. 

 

      2. évfolyam 

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása;  

 A testrészek megnevezése; 

 A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése; 

 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben; 

 Az iskolatáska gerinckímélő hordása; 

 A testnevelés  órák  alapvető rendszabályai,  a  legfontosabb  veszélyforrásai, balesetvédelmi 

szempontjai ismerete; 

 Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 

 

3. évfolyam 

 Az órakezdés tudatos, önkontrollal szabályozva történik. A kialakított verbális és non verbális 

kommunikációs formákat betartják; 

 Változatos tér irányokban tudnak tükrözni, mindkét tengely körüli mozgásokban biztonsággal 

cselekszenek; 

 A természetes mozgások harmonikusak, a futások, dobások, ugrások közelítik a sportági technikát; 

 A versengésben a játék szerepeket tudomásul veszik, a szabályokat betartják, a tanári, esetenkénti 

tanulói irányító/bírói szerepét elfogadják; 

 A tisztaságot, a fittséget, a sportos életmód külső és fizikai megjelenését értéknek tekintik 

 
4. évfolyam 

 Az órakezdés tudatos, önkontrollal szabályozva történik. A kialakított verbális és non verbális 

kommunikációs formákat betartják; 

 Változatos tér irányokban tudnak tükrözni, mindkét tengely körüli mozgásokban biztonsággal 

cselekszenek; 

 A természetes mozgások harmonikusak, a futások, dobások, ugrások közelítik a sportági technikát; 

 A versengésben a játék szerepeket tudomásul veszik, a szabályokat betartják, a tanári, esetenkénti 

tanulói irányító/bírói szerepét elfogadják; 

 A tisztaságot, a fittséget, a sportos életmód külső és fizikai megjelenését értéknek tekintik 

 

Angol 

 
A You and Me 1. tankönyv teljes szóanyaga: 

 

 rövid bemutatkozás: név, származás; 

 kérdésekre adott rövid válasz: Yes, I am./No, I’mnot.; 

 tanórákhoz kapcsolódó alapvető szavak; 

 tanórákhoz kapcsolódó alapvető utasítások; 

 színek; 

 számok 1-20-ig; 
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 How many?; 

 Present Continuous használata; 

 helyhatározó szavak: in, on, under, next to; 

 állatok nevei, leírásuk, bemutatásuk; 

 birtokos névmások: my, your, his/her; 

 testrészek 

 

Szóbeli elvárások: 

 

 Tudja önmagát bemutatni, külsejét leírni; 

 Képes legyen egyes állatok jellemzőinek bemutatására; 

 Ismerje és használja a bővített mondatokat 

 

 

Felső évfolyam 
 

Matematika 
 

5. évfolyam 

 

A gondolkodási módszerek követelményei a többi témában konkretizálódnak: 

 

 A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása, 

 A tízes számrendszer biztos ismerete, 

 Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében, 

 Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és 

kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése, 

 Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén, 

 Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel, 

 Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása, 

 Szakasz másolása, adott távolságok felmérése, 

 Felezőmerőleges szemléletes fogalma, 

 Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét 

esetekben, 

 Hosszúság és terület szabványmér-tékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati 

feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei, 

 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése, 

 Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

 

6. évfolyam 

 

A gondolkodási módszerek követelményei a többi témakörben konkretizálódnak: 

 

 Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban, 

 Tört, tizedestört, negatív szám fogalma, 

 Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel, 

 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság, 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel, 

 Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel, 

 Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben, 

 A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata, 

 Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése, 

 Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése, 
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 Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása, 

 Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben, 

 A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása, 

 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése, 

 Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

 

7. évfolyam 

 

 Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése, 

 Egyszerű állítások igazságának eldöntése, 

 Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén, 

 Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű 

esetekben, 

 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 

 10-nél nagyobb számok normálalakja, 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban, 

 Egyszerű százalékszámítási feladatok, 

 Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése, 

 Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása, 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is, 

 Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben, 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén 

szabály(ok) keresése, 

 Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos 

mértékegységeinek ismerete, 

 Háromszögek területének kiszámítása, 

 Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése, 

 Szögfelező szerkesztése, 

 Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések, 

 Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege, 

 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése, 

 A gyakoriság fogalma, 

 Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. 

 

8. évfolyam 

 

 Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás, 

 Szövegértelmezés egyszerű esetekben, 

 A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén, 

 Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb, 

 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása, 

 Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben, a racionális számkörben, 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása, 

 Elsőfokú egyenletek megoldása, 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel, 

 x a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén, 

 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata, 

 Adott pont eltolása adott vektorral, 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban, 

 Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül), 

 Relatív gyakoriság, 

 Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban, 

 Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 
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Magyar nyelv és irodalom 

 
5. évfolyam  

A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazásuk. 

Folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, 

önálló írásbeli feladatok megoldására. Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma 

fölismerése. Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása, elsősorban szóban. 

Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid fogalmazásban. 

Leírás készítése. A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése. Alapismeretek a hangok képzéséről, 

tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, 

közmondások jelentésének értelmezése egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek 

használatával. A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének 

értelmezése. Képesség a szókincs különböző rétegeiből származó szavak elkülönítésére nyilvánvaló 

esetekben, egyszerű köznapi vagy irodalmi szövegekben. Jártasság a korosztály számára készült 

szótárak használatában.  

 

6. évfolyam  

A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó 

beszédmód a kommunikáció iskolai (tanórai) helyzeteiben. Az alapvető nyelvi és nem nyelvi 

kifejezőeszközök helyes használata az élőbeszédben. Különböző témájú és műfajú szövegek értő 

olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. Egyszerűbb 

olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával. 

Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj. Az epikai művekről 

néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős életútjának állomásai, a 

cselekmény menete. Lírai művek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése. Elbeszélés, leírás, 

jellemzés, készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes élmény alapján. A személyes élmény 

néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi művek szereplőinek jellemével, a műben 

megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel kapcsolatban. Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb 

tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése a könyvtárban és / vagy az Interneten. Az adatok 

feljegyzése. Alapvető jártasság a korosztály számára készült lexikonok, vizuális, audiovizuális, 

elektronikus segédletek (Internet, CD-ROM stb.) használatában.  

 

7. évfolyam 

Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, hozzászólás 

formájában. Saját vélemény megfogalmazása (az érvelés alapvető szabályait követve) a mindennapi 

élet egyszerűbb, a korosztály által is átlátható problémáiról, olvasmányokról. Udvarias együttműködés 

felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. A megértést biztosító hangos és néma olvasás. Rendezett, egyéni 

íráskép. Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek 

szerkezetének és jelentésének bemutatása. Epikus olvasmányok szerkezeti elemeinek elkülönítése, a 

fő- és mellékszereplők jellemzése. A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, 

érzelmek és gondolatok egyszerűbb összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. A lírai 

formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése. Vázlat készítése szóbeli 

megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása. Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak 

megnevezése, elemzése. A mondatfajták biztos megkülönböztetése. A tanult nyelvhelyességi és 

helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a 

belőlük képzett melléknevek helyesírásának, az egybe- és külön írás elveinek ismerete és megfelelő 

alkalmazása. A Magyar helyesírási szótár önálló használata. A tárgyalt irodalmi művekhez, a 

mindennapi élet kérdéseinek megválaszolásához ismeretanyagok keresése a könyvtár nyomtatott és 

elektronikus információhordozóinak felhasználásával. Részvétel a csoportos történetalkotásban, az 

improvizációban és az elemző beszélgetésekben. 
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 8. évfolyam  

A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések felismerése 

és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk. A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, 

különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása, memoriterek elmondása. A tanulmányokhoz 

szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás. A feldolgozott művekről, 

olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás készítése a témának, a kommunikációs 

alkalomnak megfelelő stílusban felelet vagy rövid írásos beszámoló formájában. A megismert műfajok 

stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. Az 

olvasott művekben megjelenített emberi problémák bemutatása önálló véleménynyilvánítással. 

Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század első és második fele), 

néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban. A leíró nyelvtani ismeretek 

rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, mondattani jelenségek fogalmi szintű 

megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben. Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása 

szóban és írásban. Az idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírása. Tájékozottság a magyar nyelv 

eredetéről, helyéről a világ nyelvei között. Jártasság az önálló könyvtári munkában. 

 

Természetismeret 
 

5. évfolyam  

Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek, folyamatok 

megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudják felidézni a 

természeti és az ember által létesített környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E 

képzetek alapján tudjanak ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. Legyenek képesek a 

leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fogalmazzák meg milyen az aktuális 

időjárás. Tudják a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg is 

jellemezni, és a mért adatokat értelmezni. Tudják megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és 

értsék azok változásait. Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerjék az időjárást kialakító 

legfontosabb tényezőket. Jellemezzék éghajlatunkat. Ismerjék az időjárási események és a felszín 

változása közötti összefüggéseket. Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudják 

értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjanak jellemző tulajdonságokat 

mondani megfigyelt kőzetmintákról. Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető 

tevékenységét. Értsék meg, hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek a felelősek. Tudják 

megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt tulajdonságaik 

alapján jellemezzék azokat. Ismerjék a táplálkozásunkban betöltött szerepüket. Ismerjék fel a 

települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Legyenek tisztában az 

állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival.  

 

6. évfolyam 

Tudjanak a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerjék fel és értsék meg 

a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, 

törvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni. 

Ismerjék fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudják elkerülni azokat! Bemutatás után 

legyenek képesek egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a balesetvédelmi, érintésvédelmi, 

tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt jelenségeket elmondani. Elemi szinten 

tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használják a térképet egyszerű 

földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről. 

Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes képzeteik a földrajzi 

övezetekről. Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, 

lakókörnyezetük néhány nevezetes települését, az ország fővárosát. Tudják felidézhető képzeteik 

segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjanak egyszerű táplálékláncokat bemutatni. 

Ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. Értsék meg a 

természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit. 
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Biológia 

 
7. évfolyam  

Ismerjék az életközösségek, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külső felépítését, életmódját. 

Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert élőlényeiből. 

Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges 

ismertetőjegyeit. Mondjanak egy-két példát a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és 

környezete közötti összefüggésre. Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek 

védelme az egész földi élet számára létfontosságú. Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és 

legyen igényük annak megakadályozására. Ismerjenek példákat a különféle életközösségek 

károsításának módjára és annak megakadályozására. Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló 

tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani. Legyenek képesek a megfigyeléseik, 

vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok értelmezésére.  

 

8. évfolyam  

Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek 

működésének lényegét. Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel kapcsolatos 

ismereteket tudjanak szerezni a népszerűsítő művekből, és tudásuknak megfelelő szinten legyenek 

képesek az információk kritikus értékelésére. Tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és 

viselkedésbeli jellemzőit felsorolni. Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben 

fejlődnek a többi szervrendszerrel, a korai szexuális élet ártalmas lehet. Értsék meg, hogy az egyes 

emberek egyedfejlődése különböző ütemű, ezért az azonos életkorúak között is lehetnek olyan jelentős 

fejlettségbeli különbségek, amelyek mégsem kórosak. Legyenek toleránsak a más ütemben fejlődő és 

fogyatékos emberekkel. Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értsék a betegségek 

megelőzésének fontosságát. A diákok az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és 

jártasságaik birtokában felismerik a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét saját 

egészségük szempontjából. Ismerjék az egészségfejlesztéssel összefüggő alapfogalmakat, különös 

tekintettel az egyéni felelősség jelentőségére. A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az egészség 

nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szellemi és szociális jól-lét állapota, valamint a 

mindennapi életvezetés, az életmódbéli szokások fogják döntő mértékben meghatározni későbbi 

egészségi állapotukat, életkilátásaikat. Tudjanak különbséget tenni a „kockázatos” és „veszélyes” 

dolgok, tevékenységek között. Ismerjék fel az egészséget veszélyeztető magatartásformákat, valamint 

azokat az élethelyzeteket, amelyek választások elé állíthatják őket. Legyenek tisztában a dohányzás, az 

alkohol- és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi és társadalmi következményeivel. Tudjanak 

különbséget tenni a kábítószert is tartalmazó gyógyszerek használata és visszaélésszerű fogyasztása 

között. Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és családi szerepek jellegzetességeit, 

legyenek tisztában a szexuális élet alapvető higiénéjével. Rendelkezzenek olyan kommunikációs 

készségekkel, amelyek segítik őket az egészségüket támogató döntések meghozatalában, valamint 

társas kapcsolataik „karbantartásában”, konfliktusaik kezelésében. Ismerjék fel a kiegyensúlyozott 

táplálkozás alapvető jelentőségét az egészségi állapot fenntartásában. Legyenek tudatában az aktív 

életmód által kínált előnyöknek, elsősorban a mindennapi mozgás kedvező élettani hatásának, 

valamint saját fizikai képességeik megőrzésében játszott fontosságának. Ugyancsak lássák be az aktív 

életvitel szerepét a személyközi kapcsolatokban és az önbecsülésben. Éljék át a szűkebb és tágabb 

környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni lehetőségeiket a természetvédelem területén 

 

Földrajz 

 
7. évfolyam  

A tanulók tudjanak különbséget tenni a földtörténeti idők és a történelmi korok között; igazodjanak el 

a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben, tudják ezekben elhelyezni a Föld jellegzetes szerkezeti 

és felszínformáinak kialakulását; magyarázzák meg a felszíni formakincs gazdagságát a belső és a 

külső erők munkájával. A tanulók ismerjék az Európán kívüli földrészek földrajzi helyzetét, 

szerkezetét, felszínét, éghajlatát, vízrajzát, talajaikat, egymásra hatásuk összefüggéseit és folyamatait; 
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értsék meg, hogyan hat a természeti környezet az életmódra, a gazdálkodási lehetőségekre, a 

településformákra; tudják különböző szempontok szerint modellként vizsgálni a tipikus tájakat; 

ismerjék a kontinensek legjelentősebb országcsoportjainak és néhány országának természeti és 

társadalomföldrajzi jellemzőit, jelentőségüket a Földön; tudjanak példákat mondani az emberi 

beavatkozások által okozott környezeti károkra és a megoldás lehetőségeire; értsék meg, hogy az 

egyensúlyi állapot fenntartásához nemzetközi összefogásra van szükség; alakuljon bennük a földrajzi 

információhordozók kiválasztására és használatára való képesség; végezzenek megfigyeléseket és 

alkossanak véleményt a megadott és általuk kiválasztott szempontok alapján tanári segítséggel és 

növekvő önállósággal; használják a szakkifejezéseket, fogalmakat; tapasztalataikat, ismereteiket 

fogalmazzák meg helyesen, ábrázolják rajzban, grafikusan, egyszerű térképeken; legyenek képesek 

tájékozódni a különböző méretarányú földrajzi és tematikus térképeken;ismerjék az eligazodáshoz 

szükséges topográfiai fogalmakat, helyezzék el ezeket térképvázlatokon, mutassák meg az atlaszban, 

falitérképeken. Előzmények Az 5–6. osztály természetismeretéből: a Föld felszíne; kontinensek, 

óceánok, tengerek; a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek; éghajlatalakító tényezők; a mérsékelt 

övezet éghajlatai; a Föld Nap körüli keringése és az évszakok; a talaj kialakulása; a vizek jellemzői; 

tájékozottság a világtérképen, földgömbön; helymeghatározás földrajzi fokhálózattal. A 7. osztály 

földrajzának megelőző témaköre: földtörténeti időbeosztás, a földtörténeti események. A tanulók 

tudják értelmezni Észak-, Nyugat- Dél-, Kelet-Európa és Oroszország legfontosabb természeti és 

társadalmi jellemzőit, ezek összefüggéseit és kölcsönhatásait; ismerjék fel a tipikus tájak, az országok 

regionális sajátosságait, a köztük lévő hasonlóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét; 

ismerjék az Európai Unió kialakulását, bővülését, világgazdasági szerepét; értsék meg, hogy a 

társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejlődésére; legyenek képzeteik 

a környezet elemeinek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok nagyságrendjéről; értsék meg, 

hogya népek természeti és társadalmi környezete, hagyományai hogyan határozzák meg 

gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket; tudjanak példákat mondani a 

nagyvárosok, az iparvidékek, a sűrűn lakott területek környezeti problémáira, a környezeti károk 

megakadályozására tett intézkedésekre és ezek eredményeire; fejlődjön önálló térképolvasási 

képességük; ismerjék az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmakat; alakuljanak ki a földrajzi és 

egyéb információhordozók kiválasztásához és használatához szükséges képességeik; folyamatosan 

vizsgálódjanak a föld- és környezettudományok (a társadalomföldrajz eddig megismert) szempontjai 

szerint: tanári irányítással, és növekvő önállósággal; ismereteiket mondják el kifejezően, a 

szakkifejezések használatával, rögzítsék írásban, rajzban, ábrázolják grafikusan és egyszerű 

térképeken; tapasztalataik alapján alkossanak véleményt. Előzmény: Természetismeret 5. osztály: A 

változó földfelszín: gyűrthegységek, vulkáni hegységek, alföldek kialakulása. Kőzetek, vizek 

jellemzői. 6. osztály: Éghajlatalakító, -módosító tényezők. Európa éghajlatai. Hazánk helye 

Európában. Magyarország tájainak kialakulása, felszíne. Hazai erdőink. Vízi, vízparti élővilág. Élet a 

füves területeken. A földrajz megelőző témaköre 7. osztály: Európán kívüli földrészek.  

 

8. évfolyam  

I. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajza A tanulók ismerjék Közép-

Európa helyzetét a kontinensen; tudják felszínének kialakulását a felszínfejlődés általános 

törvényszerűségeivel magyarázni; vizsgálják az éghajlatokat, valamint az azokat kialakító és módosító 

tényezőket; jellemezzék a folyókat az éghajlat és a domborzat összefüggésében; ismerjék a talajokat az 

éghajlat és a természetes növénytakaró összefüggésében; ismerjék az országok természet- és 

társadalomföldrajzi jellemzőit; tudják, hogy melyek az egyes régiók fő környezeti problémái, s milyen 

megoldásokkínálkoznak a környezetkárosítás elkerülésére; legyenek képesek az információforrások 

által nyújtott ismereteket feldolgozni és rendszerezni; ismerjék a tájékozódáshoz szükséges topográfiai 

fogalmakat. 

II. Hazánk a Kárpát-medencében A tanulók a hazai tájakhoz való kötődés érdekében ismerjék meg 

természeti és társadalmi értékeinket; vegyék észre a természeti környezet változásainak társadalmi 

hatásait; lássák összefüggésekben a környezetet veszélyeztető folyamatokat, azok forrásait, 

megelőzésük és megszüntetésük lehetséges módjait; tudják kiválasztani és használni a földrajzi 

információforrásokat; fejlődjenek térképolvasással kapcsolatos képességeik az okfejtő térképolvasás 

területén; ismerjék a megfigyelésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges fontosabb szempontokat: a föld- 
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és környezettudományokterületéről; tudják elmondani, írásban és rajzban rögzíteni, egyszerű 

térképeken ábrázolni tapasztalataikat; legyenek képesek a környezetben történő események bemutatása 

mellett azok reális értékelésére és indoklására. III. Fejlődésünk társadalmi alapjai A tanulók tudják 

bemutatni hazánk társadalmi képének – népességének és településeinek – legfontosabb jellemzőit; 

ismerjék a népek, nemzetiségek, etnikum területi elhelyezkedését a Kárpát-medencében – kiemelten 

hazánkban; legyen áttekintő képük a népesség számának, összetételének, területi elhelyezkedésének 

időbeli és térbeli változásairól; lássák az összefüggéseket a természeti és a társadalmi környezet 

jellemzői és a településtípusok kialakulása, fejlődése, a településhálózat, az életmód között; legyenek 

képesek a témakörhöz kapcsolódó információs anyagokgyűjtésére, azok feldolgozására megadott 

szempontok szerint; megfigyeléseiket, tapasztalataikat a jellegzetes statisztikai mutatókat elemezzék, 

értékeljék önállóan, alkossanak róluk véleményt; tudják megmutatni a térképen a témakör topográfiai 

követelményeit, megoldani a munkatérképi feladatokat, kapcsoljanak hozzájuk lényeges tartalmi 

jellemzőket. 

IV. Hazai tájakon A tanulók tudják – térképi információk felhasználásával – bemutatni a hazai tájak 

legfontosabb természeti és gazdasági jellemzőit; ismerjék fel a hazai tájak életében összekapcsolódó 

természeti-társadalmi, környezeti kölcsönhatásokat; tudjanak tájékozódni a különböző információs 

anyagokban; legyenek képesek önálló anyaggyűjtésre a megadott szempontok alapján; 

megfigyeléseiket, tapasztalataikat tudják elemezni, értékelni, alkossanak véleményt azok segítségével; 

ismerjék a legfontosabb topográfiai fogalmakat, kapcsoljanak hozzájuk tartalmi jellemzőket; lássák a 

környezetet károsítófolyamatokat, azok forrásait, megelőzésük, megszüntetésük lehetséges módjait. 

 

Informatika 

 
5. évfolyam 

Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. A tanuló értse, hogy ugyanazt az ismeretet 

különféle jelekkel leírhatjuk. Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal. Tudjon 

tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. Tudjon mappákat és fájlokat létrehozni, másolni, 

törölni. Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.  

 

6. évfolyam  

Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni. Tudjon használni 

néhány közhasznú információforrást. Tudjon WEBhelyekre látogatni, és ott adott információt 

megkeresni. Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. Legyen képes egyszerű, hétköznapi 

algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos 

állományában. Tudja, hogy milyen könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon 

irányítással információt keresni a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes 

megkülönböztetni a főbb könyvtári médiumokat. 

 

7. évfolyam  

A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. Tudjon tájékozódni a számítógép 

könyvtárstruktúrájában. Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok 

egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. Ismerje és tudja kezelni a multimédia 

alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang). Tudja, használja az elektronikus levelezés 

alapszolgáltatásait. Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat 

készíteni. Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja 

használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, 

enciklopédia) és az interneten.  

 

8. évfolyam 

A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. 

Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges- rajzos- táblázatos dokumentumot készíteni. 

Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon 

megjeleníteni. Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet 

ismeretében a szabadpolcon műveket keresni. Legyen képes – segítséggel – a tárgyi katalógust 
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használva egyszerű keresési feladatokat megoldani. Tudjon forrásokra hivatkozni. 

 

Fizika 

 
7. évfolyam  

A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak 

elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére. Tudja értelmezni és 

használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, erő, hőmérséklet, energia, 

teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit. Ismerje fel a tanult 

halmazállapotváltozásokat a mindennapi környezetben (pl. hó olvadása, vizes ruha száradása, stb.) 

Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelentőségével. Értse, hogy egyszerű 

gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem. Legyen képes kisebb csoportban, társaival 

együttműködve egyszerű kísérletek, mérések elvégzésére, azok értelmezésére.  

 

8. évfolyam  

A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben 

egyaránt. Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. Ismerje és tartsa be az 

érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári irányítással egyszerű 

elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre. Tudja értelmezni az elektromos 

berendezéseken feltüntetett adatokat. Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét 

és megvalósításának lehetőségeit. Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai 

tulajdonságaik szerint. Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos 

tudnivalókkal, ismerje a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. Legyen képes 

alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei, természettudományos 

ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között. 

 

Kémia 

 
7. évfolyam  

A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok 

száma azonos a semleges atomban. Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az 

atom protonszáma közti összefüggést. Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja 

felírni kémiai jelüket. Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Ismerje fel a 

tanult anyagokat tulajdonságaik alapján. Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás 

alapján szakszerűen mutassa be. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a 

mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Legyen 

képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására. Ismerje az égés folyamatának lényegét, 

mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén. Társítson minél 

több hétköznapi példát a tanultakhoz. Legyen képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi 

részlet értelmezésére, lényegének elmondására.  

 

8. évfolyam  

A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Néhány fontos tulajdonság 

említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket. Használja a 

molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási 

anyagok és termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Sorolja be a megismert anyagokat a 

megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő 

típusba (egyesülés, bomlás). Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Leírás alapján 

mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. 

Alkalmazza a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett kísérlet anyagaira vonatkozó 

előírásait. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, 

ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel 

megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat. 
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Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben 

használt oldatokkal. Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet 

épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében. Sorolja fel a levegő és a 

természetes vizek szennyezéseit. Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, 

felhasználására. 

 

Történelem 
 

5. évfolyam  

A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között. Tudja, hogy a 

tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, mennyivel – a kerettantervben megadott 

lépték szerint. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. 

Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak 

felhasználásával. Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken 

megmutatni. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. Tudjon különbséget tenni a történetek 

mesei és valóságos eseményei között. Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.  

 

6. évfolyam  

A diák legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Tudjon 

információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári segítséggel. Tudjon tanult történetet önállóan 

elmesélni a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét 

kiemelni. Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani. Tudjon távolságot becsülni és 

számításokat végezni történelmi térképen. 

 

7. évfolyam 

Készítsen önállóan vázlatot az adott témáról. A diák tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott 

történelmi témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom alapján. Tudjon egyszerű történelmi tárgyú 

táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon egyszerűbb forrásokat 

értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, 

ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek 

mi volt a jelentőségük az adott időszakban. Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok 

fontosabb eseményeit. Tudja összehasonlítani különböző időszakok térképeit. Legyen képes egy-egy 

ország területváltozásait térképről leolvasni. Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes 

történelem megjelölt személyei közül kik voltak kortársak. 

 

 8. évfolyam  

A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Tudja, mi történt Európa más 

régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején. Legyen képes összefüggéseket 

találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között. Tudja 

a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét. Tudja ismertetni a 

demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen képes néhány jelentős eseményhez 

kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének 

alapelemeit. Környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a köztörténet 

folyamában. 

 

Angol nyelv 

 
5. évfolyam  

Beszédértés: A tanuló értse meg: a tanár idegen nyelvű utasításait, a tananyaghoz kapcsolódó 

kérdéseit; ismeretlen szavakat nem tartozó beszélgetést, hanganyagot, abból tudjon információt 

kiszűrni. Beszédértés: A tanuló tudjon: helyes kiejtéssel, hangsúllyal, hanglejtéssel mondatokat 

mondani, ismételni; egyszerű információkat kérni, adni; néhány mondatban beszélni arról, amit maga 

körül lát (berendezés, emberek külseje, stb..) több mondatból álló szöveget elmondani memoriterként. 
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Olvasási készség: A tanuló tudja: a feldolgozott szöveget érthetően, kifejezően felolvasni; ismeretlen 

elemeket nem tartalmazó szöveget csendes olvasással önállóan megérteni, az ahhoz kapcsolódó 

egyszerű feladatokat megoldani. Íráskészség: A tanuló legyen képes: ismert szavakból álló szöveget 

lemásolni, hallás után vagy emlékezetből leírni; minta alapján több mondatból álló szöveget írni (pl. 

levél).  

 

6. évfolyam  

Beszédértés: A tanuló: értsen meg rövid, összefüggő, ismeretlen szavakat is tartalmazó szöveget, abból 

szükséges információkat kiszűrni; a szövegösszefüggésből próbálja kikövetkeztetni az ismeretlen 

szavak jelentését. Beszédkészség: A tanuló tudjon: információt kérni, adni; helyeket, tárgyakat 

egyszerűen leírni: összehasonlítani személyeket, dolgokat; a tanult témakörökhöz kapcsolódó képről 

néhány összefüggő mondatot mondani; egyszerű beszédhelyzetben párbeszédet folytatni. Olvasási 

készség: A tanuló: értse meg az ismert nyelvi elemekből álló hosszabb szöveget; tudjon az olvasott 

szöveggel kapcsolatban igényesebb feladatokat megoldani; hangos olvasásnál a kifejező, helyesen 

tagolt olvasásra törekedjen; ismerkedés a kétnyelvű szótárral. Íráskészség: A tanuló tudjon: a 

tananyaghoz kapcsolódó feladatokat megoldani (szöveghez feltett kérdésre válaszolni); egyszerű 

eseménysort önállóan leírni; egyszerű levelet fogalmazni, naplót írni.  

 

7. évfolyam 

Beszédértés: A tanuló értse meg a természetes beszédtempót megközelítő, a tananyaghoz kapcsolódó 

szöveget, tudjon a szövegre reagálni (táblázatot kitölteni, kérdésekre válaszolni). Beszédkészség: A 

tanuló tudjon: egyszerűen, röviden beszélni a vele, családjával történtekről; szerepjátékokban 

kezdeményezni, részt venni; kifejezni, érzelmeit, véleményét, ezekről másoknál érdeklődni; 

tananyaghoz kapcsolódó összefoglalóbb jellegű kérdésekre válaszolni. Olvasási készség: A tanuló 

tudjon: hosszabb szöveget jó kiejtéssel, helyes intonációval felolvasni; rövid, ismeretlen szöveget 

önállóan is megérteni, abból számára szükséges információt kikeresni; törekedjen arra, hogy 

ismeretlen szövegelemek jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztesse; rövid ismeretlen szöveg 

otthoni feldolgozása kétnyelvű szótár segítségével. Íráskészség: A tanuló tudja a saját véleményét 

írásban megfogalmazni, indokolni. Írjon fogalmazásokat különböző műfajokban, tudjon embereket, 

helyzeteket leírni, feladatai megoldásakor tudja használni a kétnyelvű szótárt.  

 

8. évfolyam 

Beszédértés: A tanuló tudjon: egyszerű, természetes beszédtempójú szöveget megérteni, melyben 

számára ismeretlen nyelvi elemek is vannak; a szövegből kiszűrni a lényeget, fontos információt, az 

esetleg ismeretlen nyelvi elemek kitalálásával; kísérelje meg a tananyaghoz kapcsolható rádió, TV 

műsorokat követni (pl. időjárás előrejelzés). Beszédkészség: A tanuló: tudja megfogalmazni, indokolni 

véleményét; tudjon kezdeményezni és fenntartani rövid beszélgetést, és váratlan fordulatokra reagálni; 

legyen képes adott képről összefüggően 2-3 percig beszélni; tudjon angol nyelven kommunikációs 

feladatokat végrehajtani (pl. vásárlás, útbaigazítás) Olvasási készség: A tanuló: tudjon ismeretlen 

szöveget önállóan feldolgozni szótár segítségével; gyakorolja az autentikus szövegeken való 

eligazodást; (használati utasítás, műsorfüzet, hirdetés) tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos 

igényesebb feladatokat végrehajtani; tudjon érthetően, megfelelő hanglejtéssel, kiejtéssel szöveget 

felolvasni. Íráskészség: A tanuló: tudja saját véleményét írásban megfogalmazni, indokolni; írjon 

fogalmazásokat változatos műfajokban (beszámoló, riport, ismertetés); tudjon embereket, helyzeteket, 

környezetet leírni, jellemezni; írásbeli feladatai megoldásakor tudja használni a kétnyelvű szótárt. 

 

Ének-zene 

 
5. évfolyam 

 Részvétel a csoportos munkában és annak értékelő megbeszélésébe, 

 Egy tánc alaplépéseinek ismerete, 

 Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben, 

 Részvétel látott színházi előadás elemzésében, 

 A tanórán tanult dalok, dallamok éneklése (tiszta intonációval, pontos ritmusban, helyes 
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levegővétellel, zeneileg jól tagoltan), 

 A Szózat éneklése emlékezetből, 

 Új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmussal, 

 Ötfokú, hétfokú dallamok éneklése szolmizálva, 

 Abc-s hangok megnevezése, leírása, 

 A legegyszerűbb hangközök felismerése kottában és hallás után, 

 A módosító jelek, előjegyzések használata – a hangjegyírás jelrendszerének pontos használata, 

 A tanult ritmusképletek hangoztatása, 

 A többször hallgatott reneszánsz és barokk zeneművek felismerése részleteik alapján 

 A tanult hangszerek hangjának felismerése, 

 Népi hangszerek és népi zenekar felismerése hallás után, 

 Kvintváltó dallam improvizálása, variációk szerkesztése 2-4 ütem terjedelemben 

 A tapasztalatszerzés útján megtanult zenei fogalmak pontos használata 

 Alapvető ismeretek zeneszerzőkről, zeneművekről 

 

6. évfolyam 

 Részvétel a csoportos munkában és annak értékelő megbeszélésében, 

 Egy tánc alaplépéseinek ismerete, 

 Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben, 

 A rögtönzés szabályainak ismerete, 

 Részvétel látott színházi előadás elemzésében,  

 A tanórán tanult dalok, dallamok éneklése (tiszta intonációval, pontos ritmusban, helyes 

levegővétellel, zeneileg jól tagoltan), 

 Új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmussal, 

 Ötfokú, hétfokú dallamok éneklése szolmizálva, 

 Ábécés hangok megnevezése, leírása, 

 Tájékozódás a kottában, zeneművek követése kottából, 

 Dúr és moll hangnemek, egy kereszt és egy bé, 

 Énekes, hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, 

 A szimfonikus zenekar hangszerei, 

 A bécsi klasszicizmus zeneszerzői, néhány mű, 

 Zenei kérdés-felelet szerkesztése 

 

7. évfolyam 

 A tanult dallamok éneklése emlékezetből, 

 A tanult ritmusképletek hangoztatása, 

 Verbunkos dallamok éneklése, népies műdalok éneklése, 

 A többször hallgatott zeneművek felismerése hallás után, 

 Elemi ismeretek a tanult zenetörténeti korszakok jellegzetes stílusjegyeiről, zeneszerzőiről,  

műfajairól , a romantika stílusjegyei, műfajainak felsorolása, 

 A zenei szaknyelv pontos használata, 

 A hangjegyírás jelrendszerének pontos használata, 

 Tájékozódás a kottában, zeneművek követése kottából, 

 Dúr és moll hangnemek, két kereszt és két bé, 

 Dallamalkotás népdalok dallami és formai törvényszerűségei alapján, 

 Alapvető ismeretek a néphagyományokról, szokásokról, s az ehhez kapcsolódó dalanyag 

jellegzetességeiről 

 

8. évfolyam 

 A tanult dallamok éneklése emlékezetből, bővítése 10-15 új dallal, 

 A tanult ritmusképletek hangoztatása, dinamikai jelek alkalmazása, könnyű dallamok és ritmusok írása 

és olvasása, 

 A többször hallgatott zeneművek felismerése hallás után, elhelyezése zenetörténeti 

korszakokban, 
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 Elemi ismeretek a tanult zenetörténeti korszakok jellegzetes stílusjegyeiről, zeneszerzőiről,  

műfajairól, a 19–20. századi zene stílusjegyei, műfajainak felsorolása, 

 A zenei szaknyelv pontos használata, 

 A hangjegyírás jelrendszerének pontos használata, 

 Tájékozódás a kottában, zeneművek követése kottából, 

 dúr és moll hangnemek, két kereszt és két bé, 

 Dallamalkotás ritmikai, dallami, formai és népzenei stílusokra vonatkozó ismeretek alapján, 

 Alapvető ismeretek a néphagyományokról, szokásokról s az ehhez kapcsolódó dalanyag 

jellegzetességeiről. 

 

Testnevelés 

 
5. osztály 

 Vezényszavak szerinti végrehajtás, 

 Rendgyakorlatok jelentőségének megértése, 

 Gimnasztikában felismerhető végrehajtás, 

 Szakkifejezések alapszintű ismerete, 

 Egyszerűbb gyakorlatok önálló összeállítása, bemutatása. 

 Indításra gyors reagálás. Távolságnak megfelelő futósebesség kiválasztása. Felismerhető futótechnika 

rövid és hosszú távfutásnál. 10 perces kitartó futás a lehető legkevesebb pihenéssel, 

 Az elugrás jellegének megfelelő nekifutás megválasztása, 

 Akadályok félelem nélküli leküzdése, 

 Felismerhető hajítási és lökési kísérletek, 

 Torna elemek felismerhető szintű végrehajtása, használata, 

 Testtömeg feletti uralom nem szokványos helyzetekben, 

 Dobbantó helyes használata, 

 Szekrényugrásnál az ugrás elvállalása. Az első ugrásív kialakulása, 

 Eredményes mászó mozdulatok lábkulcsolással kötélen, 

 Testnevelési- és sportjátékokban való aktív részvétel., 

 Labdához való viszony javulása. Játékhelyzetekben megfelelő megoldás kiválasztása, 

 Alapvető szabályok ismerete, betartása, 

 Szabadtéri tevékenységben aktív részvétel, 

 Egypár népi játék ismerete, 

 Küzdelem felvállalása test-test ellen, szabályok betartása. 

 

6. osztály 

 

 Alakzatokban történő mozgások végrehajtásának javulása. Munkarend, munkafegyelem javulása, 

 Szervezési feladatok ellátása, 

 Szakkifejezések ismeretének elmélyülése. Gimnasztikai alapformák alkalmazása, 

 Gimnasztikai és előkészítő gyakorlatok egyéni és csoportos elvégzése, 

 Rajt és futógyorsaság fejlődése, futó állóképesség javulása.  

 Futótechnika, gyorsaság és táv összhangjának kialakulása, 

 Ugrótechnika és ugróeredmény javulása. Ugrásoknál a kar és lábmunka összhangjának kialakítása, 

fontosságának megértése, 

 Dobótechnika és dobóeredmény javulása, 

 Az eredményes dobáshoz szükséges feltételek meg- és felismerése, 

 Talajgyakorlatokon, függőszereken a gyakorlatok technikai kivitelezésének javulása, 

összekapcsolásának gördülékennyé válása, 

 Támaszugrásoknál az első ív méretének növelése, második ív elemi szintű kialakulása, a talajra 

érkezés biztonságának javulása. Testtartás igényesebbé válása. A tornához szükséges speciális 

képességek javulása. Szépérzék fokozódása, 

 Biztonságos labdakezelés mozgás közben. Megfelelő helyezkedés labdaátvételhez. Támadásokban 

megfelelő társ kiválasztása, labdatovábbítás. Védekezésben a támadó játékos zavarása.  
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 Labdához, társakhoz való viszonyban, helyezkedésben javulás. Labdás ügyesség és taktikai érzék 

fejlődése. Sportszerű magatartás igényének kialakulása,  

 Bővüljön a szabadtéri játékok ismerete. Az edzettségi szint javulása, tűréshatárok kitolódása, 

 Egyszerűbb önvédelmi fogások alkalmazni képes tudása. Önellenőrzött, tudatos magatartással az 

eredményesség javulása. 

 

7. osztály 

 Rendgyakorlatokban egyöntetű végrehajtás, 

 A mozgásanyaghoz illeszkedő bemelegítésre alkalmas gyakorlatok ismerete, kiválasztása, alkalmazni 

képes tudása, 

 Tanult alapvető gimnasztikai anyag ismerete, felismerhető végrehajtása, 

 Képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, alkalmazni képes tudása, 

 Atlétika jellegű mozgásokban a végrehajtás technikájának javulása, rendezett végrehajtása, 

 Tornagyakorlatok felismerhető végrehajtása, 3-5 elem folyamatos összekapcsolása, 

 Labdajátékokban a megismert technikai és egyszerűbb taktikai elemek játékban történő kísérletei. 

Sportszerű küzdelem, 

 Játékban csapattagként való aktív részvétel.  Mozgás a szabadban, 

 Szabadban szabadidős tevékenységek igényének megléte. Önvédelmi fogások alkalmazása során a 

test-test elleni küzdelem vállalása, sportszerű magatartás. 

 

8. osztály 

 

 Rendgyakorlatok pontos végrehajtása, 

 Gimnasztikai gyakorlatok hatásainak ismerete, a gyakorlatanyag megfelelő kiválasztása és hatékony 

végrehajtás, 

 Rendezett atlétikai mozgás,Tornagyakorlatok elemeinek felismerhető végrehajtása, törekvés azok 

folyamatos összekapcsolására, 

 Testnevelési és sportjátékokban találékonyság a játékhelyzetben, 

 Megtámadás esetén önmagunk megvédési módjának megfelelő kiválasztása. Szabadban történő 

mozgás igénye. 

 

 

 


