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I. Iskolánk bemutatása 
 
 

I. 1. BEVEZETİ 
 
 

Az Ausztrál Nagykövetség vezetı munkatársa, aki l6 évet élt Dél-Amerikában, s a Föld 
szinte minden kontinensét bejárta, l998. év elején iskolánkban a következıket mondta: 

 
„Büszkék lehetnek, hisz a Földön élı közel 2 milliárd l8 éven aluli gyermek közül igen 

kevés járhat ilyen gondosan ápolt, szép környezetben lévı, szemet gyönyörködtetı iskolá-
ba, mint az önöké. Mivel a tartalom és a forma egymástól elválaszthatatlan, kölcsönösen 
hatnak egymásra, rövid itt-tartózkodásom ellenére kijelenthetem, hogy itt igényes emberek 
dolgoznak, s ebben az iskolában öröm lehet diáknak lenni.” 

 
Az 1990-es évek elejétıl harmonikusan fejlıdı iskolánk mára Fejér megye egyik leg-

szebb, egyik legnagyobb és az egyik legjobb eredményeket elérı intézményévé fejlıdött. 
A Velencei-tó környékén élı polgárok közül mind többen bízzák ránk gyermekeik neve-

lését és oktatását. A 2004. szeptember 1-jétıl 13 évfolyamossá váló intézményünk az általá-
nos iskolai évek alatt minden hozzánk beiratkozott tanuló igényes nevelésére és oktatására 
hivatott. 

 
A középiskolai tagozaton elsısorban jó képességő és szorgalmas diákok felsıoktatásra, 

másodsorban élsportoló fiatalok – Sándor Károly Labdarúgó Akadémia – speciális körül-
mények közötti érettségire felkészítése folyik.  

 
A szép természeti környezetben lévı, jelentısebb történelmi múlttal nem rendelkezı, az 

iparosítás hátrányaiból és vélt elınyeibıl szerencsésen kimaradó, törekvı, jómódú kisváros 
és a velencei-tavi kistérség harmadik évezred elejére felnıtté váló nemzedékének igényes, 
cherneles arcú nevelésére, oktatására vagyunk hivatottak.  
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I. 2. ISKOLÁNK ALAPÍTÓ OKIRATA 
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I. 3. ELİZETES INFORMÁCIÓK 
 

I. 3. 1. Iskolánk története 
 
 

Lakóhelyünk, Agárd neve elıször III. Béla 1183-ban kelt oklevelében jelenik meg elı-
ször. E szerint: „Agorban a Fertı mellett legyen a kereszteseké négy ekényi föld, és a Fer-
tıben is legyen részük, mint a mi udvarnokainknak.” A név valószínőleg a magyar agár fı-
névbıl illetve a belıle képzett régi nyelvemlékbeli Agor személynévbıl keletkezett.  

A közeli fıváros Székesfehérvár közvetlen közelében fekvı terület, település lassan fej-
lıdött. A mocsaras, télen-nyáron szinte járhatatlan terület csak a pásztoroknak és vadá-
szoknak adott idıszakos megélhetést. A XIX. század második felében a kapitalista mezı-
gazdaság térhódítása gyors fejlıdést hozott a területen.  

Agárd pusztán született 1863. augusztus 3-án Czigler Géza azaz Gárdonyi Géza, aki ké-
sıbb a magyarság nagy írója és tanítója lett. Ebben az idıszakban a településen változó he-
lyeken, hosszabb-rövidebb idıszakokban mőködtek iskolák, melyek fıleg a cselédek gyer-
mekeit tanították az alapvetı ismeretekre.  

Agárd az 1930-as évek elején élte elsı aranykorát. Településünk a közeli nagyvárosok – 
Budapest, Székesfehérvár – polgárságának kedvenc nyaralóhelyévé vált. A meginduló telek-
parcellázás eredményeként új lakó- és nyaralóházak épültek. A fellendülést a II. világháború 
szakította félbe. Az 50-es évek közepétıl megindult az újjáépítés és a 60-as évek végétıl a 
80-as évek közepéig Agárd második aranykora következett. A II. világháború után az agárdi 
gyermekek oktatása 2-3 nyaralóban folyt. 1957-ben készült el a mai épületegyüttes magját 
adó rész 4 tanteremmel, tornaszobával és egy elıadóteremmel. Ez az iskola már 
elkészültekor sem tudta kielégíteni az igényeket.  

Az 1965-ben 293 tanulót foglalkoztató iskola zsibongóiból és az alagsor több helyiségé-
bıl tantermeket alakítottak ki. A Mezıgazdasági Kombinát fejlıdése és a velencei-tavi ide-
genforgalom fellendülése következtében rohamosan fejlıdött Agárd.  

1977-ben újabb 4 tanteremmel és vizesblokkokkal gazdagodott az agárdi iskola. A 10 
tantermes iskolában a 80-as évek elejétıl 15-16 osztályt tanítottak a pedagógusok. A rend-
szerváltozás lényeges változást hozott iskolánk történetében. 1992-ben az agárdi iskola 
Chernel István a világhírő ornitológus nevét vette fel. 1994-ben Szentesi Anikó tervezı el-
képzelései szerint átépült, megszépült az iskola. A nagyobb lehetıségekkel élve az iskolave-
zetés az önkormányzat támogatásával az 1997/98-as tanévben hatosztályos gimnáziumi 
képzést indított. 1999-ben felépült a „kisiskola”, s ezzel újabb 5 tanteremmel, orvosi szobá-
val, öltözıkkel és zuhanyzókkal, szertárakkal és egy sok célra használható pincével gazda-
godott az iskola. 2001-ben a régi épület alagsorában lévı konyha és étterem átépítésére, 
modernizálására került sor. 

2002-ben érettségizett a város történetének elsı gimnáziumi osztálya. Ebben az évben 
tanulóink létszáma 600 fölé emelkedett.  

A 2001/2002-es tanévben a Sándor Károly Labdarúgó Kollégiummal kötött szerzıdés 
alapján négy évfolyamos gimnáziumi képzést indítottunk.  
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A gárdonyi tagiskola története 
 
 

A gárdonyi tagintézmény jogelıdjét 1783-ban alapították. A jelenlegi iskola alapításának 
idıpontja 1960. április 15. 

Az évek során egyre növekedett a tanulólétszám, amelynek következtében kinıttük az 
épületet. 1986-ban elfoglalhattuk az új épületszárnyat. 
Az 1-8. osztályos normál tantervő általános iskolai nevelés-oktatás mellett 1984 szeptembe-
rétıl zeneiskolát is mőködtetünk, elıször a székesfehérvári zeneiskola kihelyezett tagozata-
ként, 1998 szeptemberétıl pedig önállóan. 

1994 szeptemberétıl labdarúgó tehetséggondozó csoportokat indítottunk, akiket kollé-
giumi keretek között nevelünk. 
 
 
 

A Fekete István tagiskola története 
 
 

A település iskolája a reformkorban keletkezett, az iskola római katolikus jellegő volt, 
ahova a reformátusok gyermekei is járhattak. Az iskolát az uradalom tartotta fenn 1890-ig, 
amikor is megvonta a támogatást.  

Az oktatást az elsı világháború idején, 1915-ben gróf Zichy János szervezte újjá, aki 
gondoskodott az épületrıl, a tanító lakásáról, a mőködési költségekrıl. A régi épület még 
ma is látható, késıbb kápolnaként mőködött egészen 1983-ig. 

Mérföldkı volt az iskola történetében annak a 4 tantermes épületnek az átadása, amely 
1958-ban épült, és amelyet ma kisdiákjaink oktatására használunk. 

Az általános iskolai oktatás megoldatlansága miatt Zichyújfalu község lakossága 1997-
ben az önállóságot választva különvált Gárdony várostól. 2003-ban 150 millió forint értékő, 
97%-ban önerıbıl vállalt új épületszárny készült el, mely 4 tantermet, aulát, konyhát, étke-
zıt, irodákat, szertárakat foglal magába. Többfunkciós épület: helyet ad kulturális és közös-
ségi rendezvényeknek valamint a községi könyvtárnak is.  

Tervezıje Szabó Zsolt és Erdei László, kivitelezıje a velencei ÉPÍTHETI KFT volt. 
Zichyújfalu Község Önkormányzata finanszírozási és a 7. és a 8. osztályok alacsony lét-

száma miatt 2007. augusztus 1-jén kényszerőségbıl átadta a fenntartást a Velencei-tó Kör-
nyéki Többcélú Kistérségi Társulásnak. Intézményünk az agárdi Chernel István Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tagiskolája lett. 

Iskolánk 8 évfolyammal mőködı általános iskola. Alapfeladatán kívül kijelölt intéz-
ményként ellátja a sajátos nevelési igényő és halmozottan hátrányos helyzető diákok integ-
rált oktatását is. 

A HEFOP 2.1.5. pályázat nyertese. 2003-ban miniszteri elismerı oklevelet kapott. 2007-
ben második alkalommal nyerte el az „Ökoiskola” címet. Házigazdája volt az Erdei iskolák 
IV. és a Fekete István iskolák III. országos találkozójának  

Tanítványaink létszáma 2008-ban 91 fı. A következı években a létszámban csökkenés 
nem várható. Többségük helyben lakik, de fogadunk bejárókat is a környezı településekrıl 
is. 

Az alsó tagozaton 2 napközis csoport, a felsın tanulószobai csoport mőködik. Hátrá-
nyos helyzető és sajátos nevelési igényő diákjainkat korrepetálásokon, fejlesztı foglalkozá-
sokon, a továbbtanulókat felvételi elıkészítın is segítjük. 

Angol nyelvet 4, számítástechnikai alapismereteket 5. osztálytól tanítunk.  
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A tanórák után tantárgyi jellegő szakköreinken kívül mővészeti és sportköri csoportok 
várják az érdeklıdıket. 

12 fıs tantestületünket az elmúlt évek nehézségei és eredményei kiváló közösséggé ko-
vácsolták össze. Arra törekszünk, hogy minden itt élı diáknak megadjuk az esélyt a sikeres 
jövıhöz: legyen tehetséges, vagy nehézségekkel küzdı.  

Reméljük, hisszük, valljuk, hogy a megteremtett feltételek között a kistelepülésen mőkö-
dı családias légkörő iskola elınyt, nem pedig hátrányt jelent tanítványaink, a szülık és az 
egész település számára. 
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I. 3. 2. Névadóink 
 
 
l99l-ben egy olyan embert választottunk névadónkul, aki élet-

mővével, munkásságával megtestesíti azokat az értékeket, melye-
ket itt a Velencei-tó partján élı diákok számára példaként állítha-
tunk: humanitást, természetszeretetet, küzdeni akarást, lel-
kesedést, magas színvonalú szakmai tudást.  

İ Chernel István. 
Kıszegen született l865. május 3l-én. Apja polihisztor volt, de 

elsısorban ornitológus. Anyja sokat jótékonykodott, segítette az 
elesetteket, szegényeket. 

Chernel István már a szülıi házban magába szívta a természet szeretetét, a madárvilág 
iránti érdeklıdését és a humanitást. Iskoláit Kıszegen és Sopronban végezte. Elsı tudomá-
nyos cikke l7 éves korában jelent meg nyomtatásban. l884-ben járt elıször a Velencei-tónál 
és ettıl kezdve éveken át, kora tavasztól késı ıszig járta a tavat és környékét. Megismerte 
az itt élı emberek életét, szokásait, nyelvét. 

l89l nyarán régi vágya teljesült, eljutott 4 évre Norvégiába. A hegyekben láthatta az itt-
hon sokszor megcsodált északi vándormadarak sokszázezres tömegét. Itt találkozott a téli 
sportokkal. Hazatérése után meghonosította hazánkban is a síelést és megírta a lábszánkó-
zás kézikönyvét. Kiváló lövész is volt. 

A nagyvilágra kitekintés jellemzi az életét, bejárta Európa sok országát. Járta Magyaror-
szágot, terjesztette a kultúrát, a mővelıdés igényét, szervezte az állatvédı egyesületek meg-
alakulását. Megírta nagy mővét Magyarország madarai, különös tekintettel gazdasági jelen-
tıségükre címmel. Hermann Ottó halála után ı lett a Madártani Intézet vezetıje. Győjtı-, 
megfigyelı munkája során megfázott, l922. február 21-én, 57 éves korában hunyt el Kısze-
gen. 

 
Chernel István kimagasló szellemiségére alapozva alakítjuk oktató-, nevelı munkánkat. 

Érdeklıdı, kutató, magas színvonalon dolgozó, a természetet, az egészséges környezetet 
szeretı és védı, a sportot kedvelı ifjúság nevelésére törekszünk. 

 
 
 
A Fekete István Tagiskola névadója 
 
Fekete István 1900. január 25-én született Göllében. Ott kezdte meg tanulmányait, me-

lyeket Kaposváron folytatta. Az I. világháború idején besorozták, több évig katonáskodott, 
közben tanult. Gazdatisztként került Bakócára, ahol megismerte Piller Editet, akivel késıbb 
házasságot kötött. A fiatal házaspár Ajkára költözött, több mint tíz évet éltek ott. Két gyer-
mekük itt született, és ebben az idıszakban érte el az elsı írói sikereit (A koppányi aga tes-
tamentuma, Csí). 

A Fekete család 1941-ben Budapestre költözött. A világháború után nehéz éveket éltek 
át. Az ötvenes évektıl jelennek meg legnépszerőbb regényei, melyekért 1960-ban József At-
tila-díjjal tüntették ki. Népszerősége egyre növekedett, Jókai Mór után az ország legolvasot-
tabb írójává vált. 1970. június 23-án hunyt el. 

Fekete István csodálatos világot teremtett írásaiban. Az életmő nagy részét teszik ki az 
állatregényei,  Lutra, Kele, Hú, Vuk, Bogáncs a legkedveltebbek. Nála nemcsak az állatok, 
de a fák, a virágok, a patak, a szél is érez, társalog, gondolkodik. Lelket adott a lelketlen vi-
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lágnak. Szépséget csempész modern világunkba, ünneppé varázsolja azokat az órákat, me-
lyeket könyvei olvasásával töltünk. 

Iskolánk tanulói, tanárai 1993-ban választották Fekete István névadóul. 
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I. 3. 3. Személyi feltételek 
 
 

1. Az iskola tanulóinak és környezetének jellemzıi 
 

Egy iskola nevelési- oktatási elveinek, irányultságának megválasztásakor mindig körülte-
kintıen kell eljárni. A település, a kistérség és a régió megismerése után lehet jó döntéseket 
hozni. Különösen nagy felelısséggel jár új innovációk bevezetése. 
 
 

a ) Ahonnan diákjaink érkeznek 
 

Gárdony város lakossága az országra jellemzı népességfogyás ellenére évrıl évre jelen-
tıs mértékben nı. 

A település lakosságának természetes szaporodása – születések-halálozások – évek óta 
negatív tendenciát mutat, azaz kevesebb gyermek születik, mint amennyien évente meghal-
nak városunkban. A lakosság számának növekedését így évrıl évre a jelentısebb bevándor-
lás biztosítja. A 0-6 éves korosztály létszáma folyamatosan csökken, a nyugdíjasok aránya 
egyre nı. Ennek következményeként Gárdony lakosságának átlagos életkora egyre maga-
sabb. A kisváros közoktatási intézményhálózatát a gyermekek létszámának csökkenése már 
ma is súlyosan érinti. 

Diákjaink döntı része ma is Agárdról érkezik, de a 6+1 évfolyamos gimnáziumi képzés 
beindításával egyre jelentısebb a kistérség területérıl hozzánk járó tanulók száma (Velence, 
Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Zichyújfalu, Baracska, Martonvásár, Székesfehérvár). 
 
 

b ) Iskolánk tanulóifjúságának fıbb jellemzıi 
 

Gárdony város önkormányzata kiemelten fontos feladatának tekinti gyermekeink mind 
jobb körülmények között, mind magasabb színvonalú nevelését, oktatását az óvodában és 
iskolában egyaránt. 

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a 90-es évek közepétıl 2001-ig folyamatosan nıtt isko-
lánk tanulói létszáma. A 2001/2002-es tanévre a 600 fıt meghaladó létszámmal iskolánk 
megtelt. 

Ennek okai: 
� A rendszerváltozás után meginduló iskolafejlesztési stratégia sikere 
� Az 1994-ben újjá varázsolt iskolaépület nagyobb lehetıségei 
� Jó idıben, sikeresen végrehajtott szerkezetbıvítés (1997-98. hatosztályos 

gimnázium) 
� A Sándor Károly Labdarúgó Kollégium négyosztályos gimnáziumi képzé-

sének indítása 
� Az oktatás és nevelés terén elért eredményeink jó híre 
� Nyelvi elıkészítı évfolyam indítása (2004. ısz) 
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gimnázium (9-12.) általános iskola (1-8.)

 
A tanulók létszáma iskolatípusonként 1990-2007 

 
 

Az utóbbi években a tanulói létszám 600 fı körül alakult. A kisebb visszaesést az 1. év-
folyamra beiratkozó tanulók számának csökkenése – demográfiai hullámvölgy – és 2-3 né-
pesebb korosztály kibocsátása okozta együttesen. 

A városban élı tehetısebb lakosok számára rendkívül fontos gyermekeik biztonsága, 
szilárd erkölcsi elvekre, polgári értékekre alapozott nevelése és magas színvonalú oktatása. 
Általános igény gyermekeik délutáni tehetséggondozása, sportolása, zenei képzése. 

A rossz körülmények között élı családokból érkezı gyermekek száma nem jelentıs. Fo-
kozottan figyeljük, segítjük ıket, de egyre nehezebben biztosítható számukra az esélyegyen-
lıség. 
 
 

2. Személyi feltételek 
 

Intézményünk valamennyi dolgozójával szemben elvárás a magas színvonalú szakmai 
tudás, az általunk közösen meghatározott célokkal való azonosulás és azok megvalósulásá-
ért tenni tudás, a gyermekek megbecsülése és szeretete, településünk szellemi, gazdasági fej-
lıdésének segítése. 
 

a ) A nevelıtestület 
 

Az elmúlt években a jó összetételő tantestülettel sikerült elérnünk, hogy az iskola felnıtt 
emberek szellemi ambícióit kielégítı, valóságos értelmiségi munkahellyé váljék. Pedagógu-
saink döntı többségét az elmúlt években - a város segítségével megvalósuló - szolgálati la-
kás, majd kedvezményes lakótelek-programmal sikerült letelepítenünk. Szakos ellátottsá-
gunk 100%-os. 

Tantestületünk létszáma: 42 fı teljes munkaidıs, 5 fı részmunkaidıs és 3 fı óraadó. 
Pedagógusaink 54%-ának fıiskolai, 46%-ának egyetemi végzettsége van. 
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A magot az évek óta egyenletesen magas szinten dolgozó pedagógusok alkotják. Bennük 
az emberi értékek magas szintő szakmai tudással párosulnak. Tudják, hogy az értékek mel-
lett elkötelezett – ugyanakkor mások iránt toleráns – nevelık koordinált együttmőködése 
lehet csak biztosíték a felnövekvı generáció fejlıdésének. 

A tantestület egészére jellemzı a megújulási szándék, a képzés iránti igény. Különféle 
tanfolyamokon, átképzéseken, tanulmányutakon szinte mindenki részt vett. Újabb diplo-
mát, szakvizsgát az elmúlt 5 évben 10 kollégánk szerzett. 
 
 

Fekete István tagiskola személyi feltételei 

Alsó tagozat 
tanító: 4 fı 
napközis nevelı: 2 fı 

 
Felsı tagozat 

tanár: 6 fı 
 
 
 

b ) A gazdasági ügyintézés, az iskolatitkár és a technikai dolgozók 
 

A városi önkormányzat döntése alapján 2007. augusztus 1-tıl a fenntartói feladatokat a 
Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A fenntartóváltást követıen is-
kolánk csak részben önálló gazdálkodó. A gazdasági ügyintézést a kistérségi iroda végzi, is-
kolánkban a gazdasági adminisztrációs feladatokat két fı látja el. Az iskolagondnok irányítja 
a technikai dolgozók munkáját. Iskolánk üzemeltetését vele együtt 10 fı látja el. 

Irányításával a dolgozók egymást kölcsönösen segítı, az iskola céljaival azonosuló, ösz-
szeforrt közösséggé váltak. Valamennyien rendelkeznek a munkájukhoz szükséges iskolai 
végzettséggel. Iskolánk diákjaival és nevelıtestületével harmonikus, jó viszonyt tartanak 
fenn. 
 

Beosztás Fı Munkaidı (óra) 

Gazdasági ügyintézı 1 8 

Pénztáros 1 6 

Iskolatitkár 1 8 

Takarító 5 8 

Karbantartó-főtı 2 8 

Rendszergazda 1 8 

A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium nem pedagógus dolgozóinak összesítı adatai 
 
 

Fekete István tagiskola technikai személyzete 

takarító: 2 fı 
karbantartó: 1 fı (részmunkaidıs) 
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I. 3. 4. Tárgyi feltételek 
 
 

1. Az épület 
 

Az 1957-ben készült 4+1+1 tantermes iskolát 1978-ban 4 tanteremmel bıvítették. A 10 
tantermes iskolában egészen 1994-ig l6 osztályt tanítottunk rendkívül rossz körülmények 
között. A település népességének növekedésével együtt járó gyermeklétszám-gyarapodásától 
messze elmaradtak az iskola lehetıségei. 

Iskolánk bıvítésére, átépítésére két ütemben került sor. 1994-ben avattuk fel új fıépüle-
tünket, s 1999-ben vettük birtokba a „kisházat”. 

2001-ben az iskola alagsorában lévı elavult konyhánk és étkezınk átépítésére került sor. 
Az új, korszerő konyha és a tágasabb, esztétikusabb étkezı kielégíti igényeinket. 

2002-ben a többfunkciós pincénk – tánc- és sportoktatás, buli, színház, kerámia és tőz-
zománc mőhely – jól felszerelt kondicionáló teremmel gazdagodott, melynek költségeit 
döntı részben alapítványunk biztosította. 

2002-ben kis átalakítással, pályázati pénzeszközök felhasználásával Internet termet alakí-
tottunk ki, melyet tanítványaink délutánonként – felügyelet mellett – azóta is rendszeresen 
használnak. Még ugyanebben az évben az önkormányzattól kapott 3 millió forintból újra 
mázoltattuk az iskola faszerkezetét. 

2003-ban két gazdasági év megtakarításaiból származó 6 millió forintból modern SOFA 
ablakokra cseréltettük az 1957-ben készült épületrész elavult ablakait. Iskolánk ezáltal 
szebb, energiafelhasználásunk kisebb lett. 

A tornaterem építése ebben a ciklusban is elmaradt. 
 
 

2. Sportudvar, udvar 
 

Sportudvarunk 200 m-es salakos futópályával, ugró- és dobóhelyeivel, salakos és bitu-
menes kézilabda- és kosárlabda-játéktereivel, s a szabadtéren felállított tornaszerekkel min-
den igényt kielégít. 

A sportudvar 2002-ben fedett magasugródombbal gazdagodott. 
A már meglévı kutunkból a lefektetett vezetékeken át öntözhetı az egész udvar. A pá-

lyák karbantartása, felújítása sok pénzbe kerül még úgy is, ha döntıen helyi munkaerıvel – 
pedagógus, karbantartó, diák – oldjuk meg ezeket a feladatokat. Udvarunk tágas, szépen 
parkosított, tiszta és gondosan ápolt. A tájra jellemzı növények mellett ritkaságok is megta-
lálhatók itt. 

2003-ban az udvar épülettıl védett részén szép parkot, pihenıhelyet alakítottunk ki. A 
sport- és játékudvar vízelvezetésén folyamatosan dolgoztunk. 2007-ben a korszerőtlen játé-
kok helyén standröplabda-pályát és az uniós szabványoknak megfelelı mászókát építettünk. 

A fıbejárat elıtti Iskola utca 2001-ben új aszfaltburkolatot kapott. Szórt burkolatú 50 
férıhelyes parkoló és térburkolattal fedett járda készült. A járda és a parkoló közötti részt 
minden év májusában a gyerekek közremőködésével rendszeresen virágosítjuk. Ezzel egy 
nagyon szép hagyományt teremtettünk. 

2004-ben az iskola Kisdobos utcai szakaszán murvás autóbusz-beállót létesítettünk. 
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I. 3. 5. Pénzügyi feltételek 
 
 

Részben önállóan gazdálkodó intézményünk pénzügyi- gazdálkodási feladatait a Velen-
cei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. Költségvetésének döntı részét a 
székhelyintézmény és a gárdonyi tagintézmény Gárdony Város Önkormányzatától, a zichy-
újfalui tagintézmény Zichyújfalu Község Önkormányzatától kapja. Mindkét önkormányzat 
a központi költségvetésbıl kapott forrásokon felül is jelentıs összegekkel támogatja az in-
tézményt. 
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Székhelyintézmény 243 608 8 496 150 533 84 579 654 129 300 

Gárdonyi Tagiskola 177 497 945 96 131 80 421 336 239 300 

Fekete István Tagiskola 53 709 50 30 613 23 046 108 213 400 

2008. évi költségvetési adatok 
 
 
Kiadásaink döntı részét a bérek viszik el. Az önkormányzatoktól fenntartásra, fejlesztés-

re kapott összegeket alapítványi támogatásokkal és pályázati forrásokkal egészítjük ki, s így 
folytathatjuk iskolánk fejlesztését. 

Intézményünk oktatás melletti kiegészítı tevékenységei: terembérlet, szálláshely-biztosí-
tás és a táboroztatás hoz jelentısebb bevételeket. A székhelyintézmény költségvetését egyre 
nagyobb összeggel terheli a tornaterem bérleti díja és a helyszínre szállítás költsége (2008-
ban 6,9 millió forint). A pedagógusok bére és egyéb juttatásaik az országra jellemzı színvo-
nalnak megfelelıen alakultak. 
 
 
 

I. 3. 6. Kapcsolataink 
 
 

Fenntartónkkal fennálló kapcsolatunk korrekt. 
Városunk oktatási intézményeivel: óvodákkal, iskolákkal, könyvtárakkal, nevelési tanács-

adóval jó, a környékbeli iskolákkal változó intenzitású és mélységő a kapcsolatunk. Több in-
tézménnyel szoros munkakapcsolatban állunk (pl. kápolnásnyéki Vörösmarty Gimnázium, 
a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimnázium, a Csitári Emil Zeneiskola, Bodajki Mővészeti 
Alapiskola és a Sárvíz Mővészeti Alapiskola, Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat). 

Felvidéki, délvidéki és erdélyi iskolákkal kialakult kapcsolataink 2000-ben, a Millennium 
évében általunk szervezett „Hazaváró” mővészeti táborral kezdıdtek, s azóta változó in-
tenzitással folyamatosan tartanak. 

A helyi sportegyesületekkel – Agárdi Teniszklub, Gárdony VSC – jó, a VVSI-vel pedig 
egyre gazdagabb együttmőködést alakítottunk ki. 
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A helyi egyházakkal problémamentes a kapcsolatunk. 
Osztrák és német kapcsolataink közül a legintenzívebb Gieboldehausen-i, de finn test-

vérvárosunk iskolájával és az olasz Bassano del Grappa iskolájával is sor került cserekap-
csolat kialakítására. 
 
 

 
A Fekete István Tagiskola kapcsolatai 

 
Iskolánk egyik fı jellemzıje a nyitottság. Rendszeresen részt veszünk a partner intézmé-

nyek rendezvényein, és szívesen fogadunk vendégeket, látogatókat. 
A Velencei-tó környéki iskolákkal (Agárd. Gárdony, Kápolnásnyék, Pákozd, Pázmánd, 

Velence, Vereb) az elmúlt évek során tartalmas kapcsolatot alakítottunk ki és ápolunk (ta-
nulmányi versenyek, kulturális rendezvények, sportprogramok). 

Az ajkai Fekete István Irodalmi Társaság méltó módon ırzi Fekete István emlékét. 
Szervezésében kerül sor 2002-óta minden évben a gólyák érkezése idején, Kele Napján az 
ország Fekete István iskoláinak kulturális találkozójára. Ajka, Almásfüzítı, Budapest- Kı-
bánya, Gyır, Gyömrı, Monorierdı, Mosonmagyaróvár, Szob iskoláinak diákjaival rendsze-
res a kapcsolatunk. Iskolánk 2004-ben volt az országos rendezvény házigazdája.  

A halmozottan hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása érdekében iskolánk nyertese a 
HEFOP 2.1.5. pályázatnak. Konzorciumi partnereinkkel, a dégi, a mezıszentgyörgyi és a 
ráckeresztúri iskolák diákjaival és tantestületeivel együttmőködve valósítottuk meg pályázati 
célkitőzéseinket. 
 
 
 

I. 3. 7. Az iskola korábbi és jelenlegi eredményei 
 
 

A 13 évfolyamos iskolánk révén lehetıségeink az oktatás-nevelés terén nıttek, mivel 
végzıs diákjaink döntı részét hosszú idıszakon át készíthettük az érettségire. Érettségizı 
osztályaink tanulói az országos átlagnak megfelelı arányban kerülnek be felsıoktatási in-
tézményekbe. 

Különösen fontos, hogy minden végzıs diákunk jelentkezett, vállalkozott továbbtanu-
lásra. Már egyetemista, fıiskolás diákjaink döntı többsége derekasan helytállt új iskolájában. 

A közép- és felsıfokú nyelvvizsgák magas száma, az OKTV országos versenyein elért 
eredményeink, végzıs diákjaink neveltsége és megjelenése alapos okot ad arra, hogy elége-
dettek legyünk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy elbizakodottságra, elkényelmesedésre semmi 
okunk, hisz tapasztalataink alkotó felhasználása révén még boldogabb, jobb iskolát teremt-
hetünk. 

A 8. évfolyam elvégzése után a tılünk távozó diákok rendre felvételt nyernek székesfe-
hérvári középiskolákba, s ott megállják helyüket. 

Megyei és országos tanulmányi versenyeken német és angol nyelvbıl, matematikából, 
magyar nyelvbıl, történelembıl, földrajzból és természetismeretbıl különösen szép ered-
ményeket, helyezéseket értünk el. 

A megyei középiskolás diáknapokon több mővészeti csoportunk ért el arany és ezüst fo-
kozatot. (színjátszók, tánccsoportok, zenekarok, énekesek)  
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A mővészeti alapiskolákkal (Bodajki Mővészeti Alapiskola, Csitári Emil Zeneiskola, Sár-
víz Mővészeti Alapiskola) kialakított jó kapcsolatunk révén iskolánk, pedagógusaink és ta-
nítványaink számos kimagasló eredmény elérésére kaptak lehetıséget.  

A sport területén Fejér megye legkiválóbb iskolái közé tartozunk általános és középisko-
lás szinten is. Évrıl évre több tanulónk korosztályos válogatott (labdarúgás, evezés, atlétika, 
vitorlázás). 

Alsós sor- és váltóversenyzı csoportunk évek óta megyei bajnok, és az ország legjobb 
csapatai között jegyzik ıket. 

Atlétáink minden korosztályban a megye elsı három iskolája közé tartoznak. 
Felsorolt eredményeink, és elismert oktató-nevelı munkánk következményeként az is-

kolánk iránti érdeklıdés az utóbbi években folyamatosan nıtt. Jelzi ezt többek között a 
más településekrıl hozzánk íratott tanulók egyre növekvı száma, és a 6+1 évfolyamos 
gimnáziumi képzés iránti érdeklıdés – felvételire jelentkezés – növekedése. Iskolánk kitelje-
sedésének újabb lehetısége volt a 2004/2005-ös tanévben indított nyelvi elıkészítı osztály. 
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II. Nevelési program 
 
 

II. 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 
 

A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai nevelı-oktató munkájuk 
során az alábbi pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 
 
 

1. Szakmai igényesség 

A ránk bízott tanulók gyermek- és fiatalkoruk jelentıs részét iskolánkban töltik. Így 
nemcsak értelmi, hanem érzelmi, morális, szociális és testi fejlıdésükben is jelentıs szerepet 
játszanak az ıket nevelı, oktató pedagógusok. Ezt a rendkívül felelısségteljes feladatot 
csak a mesterségüket alaposan ismerı, magas szakmai, pedagógiai kultúrával ren-
delkezı tanárok, tanítók tudják ellátni; akiket nemcsak tanítványaikkal, hanem a 
saját munkájukkal szembeni igényesség, szakmai alázat jellemez. 

Hisszük, hogy iskolánknak a hagyományos értékmegırzı, értékátadó funkcióját úgy kell 
ellátnia, hogy eközben alkalmazkodik a XXI. század új kihívásaihoz. Ez a kettıs igénynek 
való megfelelés a korábbinál is magasabb szintő pedagógiai kultúrát igényel pedagógusaink-
tól. 
 

2. Kiegyensúlyozottság 

Az ismeretek, a mőveltség, a hagyományok igényes és alapos közvetítése során sem fe-
ledkezhetünk meg arról, hogy tanulóink ezekben az években nem a továbbtanulásra vagy az 
életre készülnek fel elsısorban, hanem élnek; gyermekkorukat élik. Ezt a gyermekkort pedig 
joguk van boldogan eltölteni. A velük szemben támasztott elvárásoknak tehát mindig 
összhangban kell állniuk életkorukkal és más egyéni adottságaikkal. 

Hisszük, hogy tanulóink értelmi, érzelmi, erkölcsi, szociális és testi fejlesztése csak együt-
tesen, egymással harmóniában valósítható meg. 

Egyensúlyteremtésre törekszünk az értékes, bevált hagyományok követése és a modern 
kihívásokra választ adó újítások között. 

 
3. Együttmőködés 

Igyekszünk oktató-nevelı munkánkat a tanulókkal együttmőködve végezni, szem elıtt 
tartva, hogy növendékeink nemcsak elszenvedıi, hanem alakítói is a nevelési-okta-
tási folyamatnak. A velük végzett közös munka alapját a személyiségüket tiszteletben tar-
tó, elfogadó légkör és a szeretetteljes személyes kapcsolatok képezik. Ehhez elengedhetet-
len a feltétel nélküli elfogadás, melynek lényege, hogy minden tanuló több mint viselkedése-
inek összessége. Az ember önmagában érték és tiszteletre méltó. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink egymással együttmőködve, egymástól is tanulhas-
sanak az iskolában, képesek legyenek az együttmőködésre. Hisszük, hogy a különbözı ké-
pességő, társadalmi helyzető gyerekek egyaránt tanulhatnak egymástól valamit. 

A szülıkkel is partnerségre törekszünk: elvárásaik, igényeik szerint végezzük munkánkat. 
Munkánkat alapvetıen a tanulók és szüleik számára nyújtott szolgáltatásnak tekintjük. 

Hisszük, hogy tanulóink eredményes fejlesztése érdekében pedagógusaink között is fo-
lyamatos együttmőködésre van szükség. 
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4. Természetesség és életszerőség 

Pedagógiai munkánkban kiemelt szerepet kap a természet, a természetes módszerek. Ar-
ra törekszünk, hogy a tanítás és a nevelés a tanulók biológiai fejlıdéséhez, egyéni sa-
játosságaihoz, képességeihez igazodjon. Elutasítjuk a természetellenes, életidegen, erı-
szakos módszereket. 

Kiemelten fontosnak tartjuk a testi és a környezeti nevelést.  
Arra törekszünk, hogy a mindennapi életben is hasznosítható tartalmakat és módszere-

ket közvetítsünk tanítványainknak. 
 
5. Törvényesség 

Oktató- nevelı munkánkat a vonatkozó törvények betartásával végezzük. Mindenek 
elıtt tiszteletben tartjuk tanulóink emberi jogait, méltóságát; továbbá elítélünk mindenfajta 
hátrányos megkülönböztetést. 
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II. 2. NEVELİ ÉS OKTATÓ MUNKÁNK CÉLJAI 
 
 
Célrendszerünk az alábbi fıbb témakörökre épül: 
 

1. Tanulóink legyenek képesek helyes életszemlélet és életmód kialakítására. 

a ) Az élet tisztelete, védelme; az ezt veszélyeztetı magatartások elutasításának ki-
alakítása. 

b ) A testi, lelki egészség megırzésének fontossága; az egészséges életvitel szere-
pének felismerése a fizikai és a mentális egészség kialakításában az egészséges 
életmód, a testmozgás iránti igény kialakítása. 

c ) Pozitív életvezetési stratégiák megismertetése. 
d ) Pozitív jövıkép kialakítása. 
e ) A felnıttlét szerepeire való felkészülés, az iskola- és pályaválasztás segítése 
f ) A stressz és a frusztráció kezelését segítı stratégiák megismertetése 

 
2. Tanulóink érezzenek felelısséget önmaguk iránt, éljenek harmóniában ön-

magukkal. 

a ) Szilárd erkölcsi értékrend kialakítása. 
b ) Felelısségvállalás saját sorsunk alakításáért. 
c ) A saját személyiség kibontakoztatásának igénye. 
d ) Az önismeret és az önbizalom fejlesztése. 
e ) Az önnevelés igényének kialakítása. 
f ) Az önállóság a kezdeményezıkészség fejlesztése. 

 
3. Tanulóink érezzenek felelısséget természeti és társadalmi környezetük iránt; 

legyenek képesek környezetükkel harmonikus kapcsolat kialakítására. 

a ) Természeti környezet 
� A természeti környezet megismerése, értékeinek felismerése, a természet 

szeretete. 
� A természeti környezet védelme; határozott fellépés a környezetszennyezı, 

-pusztító tendenciák ellen. Környezetbarát technikák, tendenciák megis-
mertetése. 

b ) Társadalmi környezet 
� Az emberi kapcsolatok (barátság, párkapcsolat) fontosságának elfogadtatá-

sa. 
� A család tisztelete, megbecsülése. 
� A közösség szerepének felismerése, kollektív viselkedési normák, közössé-

gi érzés kialakítása. Az együttmőködés fontossága. 
� Felkészülés a konfliktusok kezelésére, konszenzusos megoldások megtalá-

lása. 
� A mővészi kifejezés sokfélesége, az esztétikum iránti nyitottság kialakítása 
� A kulturális életben való részvétel 

 
4. Tanulóinkban alakuljon ki a tudás tisztelete; legyenek felkészültek az élet-

hosszig tartó tanulásra. 

a ) A tudásvágy, az önmővelés igényének kialakítása. 
b ) Az önálló ismeretszerzés formáinak megismertetése, az önálló tanulás képessé-

gének kialakítása hatékony tanulási módszerek elsajátíttatása. 
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c ) A megújulásra, a mobilitásra való képesség kialakítása. 
d ) Példamutatás pedagógusaink szakmai munkája, folyamatos önképzése által. 

 
5. Tanulóink – egyéni képességeiknek megfelelıen – a lehetı legjobb szinten 

legyenek képesek a tantervi követelmények teljesítésére. 
a ) Magas színvonalú alapmőveltség és idegennyelv-tudás biztosítása – képességei 

szerint – minden tanulónak. 
b ) Az optimális tanulási körülmények biztosítása. 
c ) A belsı és külsı vizsgák teljesítéséhez szükséges ismeretek, képességek, kész-

ségek kialakítása. 
d ) A megszerzett tudás alkalmazásának elıtérbe állítása. 

 
6. Tanulóink ismerjék, szeressék lakóhelyüket és hazájukat; érezzenek irántuk 

felelısséget. 
a ) Nemzeti kultúránk, múltunk, hagyományaink megismerése. 
b ) Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet kialakítása. 
c ) A közösségért érzett felelısségtudat és a közügyekben való hatékony részvétel 

igényének és technikáinak kialakítása  
 
7. Tanulóink ismerjék és becsüljék az egyetemes emberi értékeket. 

a ) Nyitottság és tisztelet más népek és kultúrák iránt. 
b ) Az emberek egyenrangúságának elismerése. 
c ) Az emberi jogok tiszteletben tartása. 
d ) Felelısség a Föld globális problémái iránt. 
e ) Az európai integráció és az EU struktúráinak, értékeinek ismerete. 
f ) A magyarságtudat megırzése mellett európai polgárrá válás. 

 
8. Tanulóink váljanak értı, aktív résztvevıivé a tágabb és szőkebb értelemben 

vett kommunikációs folyamatoknak. 
a ) A különféle kommunikációs helyzetekben való eredményes részvétel képessé-

geinek kialakítása. 
b ) Az idegen nyelvi kommunikáció iránti érdeklıdés felkeltése és a magas szintő 

idegen nyelvi kommunikáció képességének kialakítása. 
c ) Azoknak a képességeknek a kialakítása, amelyek szükségesek az információ 

összegyőjtéséhez, értelmezéséhez, feldolgozásához és kritikus alkalmazásához. 
d ) Az interaktív média felelısségteljes használatának kialakítása. 

 
9. Tanulóinkban magas szinten alakuljon ki a problémamegoldás képessége. 

a ) A matematikai kompetencia birtokában az alapvetı matematikai elvek és fo-
lyamatok alkalmazása az ismeretszerzésben, a mindennapok problémáinak 
megoldásában. 

b ) A természettudományos és a mőszaki mőveltség alkalmazása a hétköznapi 
életben, a munkában. 

c ) Az áltudományos és az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvá-
nulások kritikus kezelése. 

d ) A gazdaság mőködésének megértése és a gazdasági tevékenységekhez szüksé-
ges képességek kialakítása. 

e ) A pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztése. 
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II. 3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI, ESZKÖZEI, 
ELJÁRÁSAI 

 
 

Feladatok 
 

Iskolánk pedagógiai munkájának feladata, hogy a fenti célok megvalósítását elısegítse. 
Az egyes nevelési, oktatási célokhoz kapcsolódó feladatokat pedagógiai programunk külön-
bözı fejezeteiben fogalmaztuk meg konkrétan.  

A célokhoz kapcsolódó feladatok elsısorban a tantárgyi követelményrendszer megvaló-
sításában jelennek meg, ezeket a helyi tanterv tartalmazza. Itt az általános feladatokat tekint-
jük át. 
 

1. A pedagógusok feladatai 
a ) Iskolánk alapelveinek, céljainak elfogadása, az értékek következetes közvetítése 

személyes magatartásukkal, példamutatással. 
b ) A tanulók érdekeinek elsıdleges szempontként való figyelembe vétele a tanítás-

tanulás során. 
c ) A tanulók egyéni sajátosságainak figyelembe vétele a módszerek kiválasztása 

során. 
d ) A zavartalan, eredményes tanulást lehetıvé tevı elfogadó légkör, illetve egyéb 

körülmények megteremtése. 
e ) Folyamatos önképzés: tanítóinktól, tanárainktól elvárjuk, hogy törekedjenek a 

pedagógia új módszereinek és szakterületük legújabb eredményeinek megisme-
résére. 

f ) A tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát csökkentı kommunikációs zavarok 
felismerése, megszüntetése. A kommunikációs kultúra javítása. 

g ) Szükség esetén pedagógiai szolgáltatások (szaktanácsadók és más segítı szak-
emberek, kollégák segítségének) igénybevétele. 

h ) Folyamatos kapcsolattartás és információcsere a szülıkkel. 
 

2. Az igazgató feladatai 
a ) A tantestületet személyi összetételét úgy alakítsa, hogy a kitőzött célok megva-

lósíthatók legyenek 
b ) Biztosítsa a nevelési-oktatási folyamathoz szükséges fizikai feltételeket (oktatási 

segédeszközök, tantermek és azok állapota, stb.) 
c ) A pedagógusok terhelését úgy alakítsa, hogy az önképzésre is legyen mód 
d ) Lehetıségeihez mérten a maximális anyagi támogatást biztosítsa a pedagógu-

soknak 
e ) Vezetıi tevékenységében a következetesség, kiszámíthatóság érvényesüljön. 

 
3. A tanulókkal és a szülıkkel szemben elvárjuk, hogy 

a ) ha iskolánkba jelentkeznek, megismerjék alapelveinket, célkitőzéseinket, és csak 
ennek elfogadása esetén kérjék a felvételt 

b ) ha úgy érzik, az iskola nem azt nyújtja, amit célkitőzéseiben megfogalmazott, 
azt azonnal jelezzék. 
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4. Az 1-4. évfolyamon folyó nevelı-oktató munkánk feladata, hogy 
a ) a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll-

jon 
b ) adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz 
c ) alapozza meg a tanulási szokásokat 
d ) támogassa az egyéni képességek kibontakozását 
e ) mőködjön közre a tanulási nehézségek leküzdésében 
f ) csökkentse a gyermekek szociális-kulturális környezetébıl vagy eltérı ütemő 

érésébıl fakadó hátrányokat 
g ) tudatosítsa a gyermekben a szőkebb és a tágabb környezetbıl megismerhetı ér-

tékeket 
h ) erısítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat 
i ) a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését 

 

5. Az 5-13. évfolyamon folyó nevelı-oktató munkánk feladata, hogy 
a ) fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezet-

tel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek 
b ) a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fej-

lessze a tanulók önismeretét, együttmőködési készségét, akaratát, segítıkészsé-
gét, szolidaritásérzését, empátiáját 

c ) olyan helyzeteket teremtsünk, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhat-
ja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetıségének értékét 

d ) tudatosítsa a tanulókban a közösség demokratikus mőködésének értékét és né-
hány általánosan jellemzı szabályát 

e ) tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát és ezek fon-
tosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban 

f ) a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet 
iránti felelısségre, a mindennapi magatartásra 

g ) a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása, és ápolásukra 
való nevelés 

h ) fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett 
élı különbözı kultúrák iránti igényt 

i ) erısítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is kész-
tessen más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 
megismerésére, megbecsülésére 

j ) fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására 
 
 

Eszközök, eljárások 
 

Pedagógiai feladataink megvalósítása során arra törekszünk, hogy az ismert módszerek, 
eljárások és eszközök közül mindig a legmegfelelıbbet válasszuk. Ugyanakkor tisztában va-
gyunk azzal, hogy a nevelés és az oktatás során a körülményektıl függıen eltérı mérték-
ben, többféle módszer alkalmazására van szükség. Nem hiszünk a kizárólagosan üdvözítı-
nek kikiáltott jelszavaknak, amelyek egy részlet kiemelésével háttérbe szorítanak számos 
egyebet. Az eljárások kiválasztása során is kiegyensúlyozottságra, harmóniára törekszünk. A 
megfelelı stratégiák, eszközök kiválasztásához szükségesnek tartjuk: 

� minél több módszer és eljárás alapos ismeretét 
� a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését 
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� a cél, a tanulók egyéni adottságainak (életkor, képesség, érdeklıdés, elızetes tudás 
stb.) a tananyag, az adott körülmények figyelembe vételét 

� a pedagógus önismeretét (felkészültség, személyiségjegyek) 
 

Arra törekszünk, hogy alkalmazott módszereink összhangban álljanak alapelveinkkel: jel-
lemezze ıket a természetesség, az életszerőség, a kiegyensúlyozottság és az együttmőködés. 
A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolunk néhány kiemelten fontosnak tartott ok-
tatási stratégiát: 

� felfedezéses tanulás 
� kooperatív tanulás 
� adaptív oktatás 

 
A módszerek kiválasztásakor inkább a tanulók aktivitását igénylıket részesítjük elıny-

ben, így a megbeszélést, a vitát, a tanulói kiselıadásokat, a szemléltetést. Természetesen 
nem mondunk le a tanári magyarázatról sem, ügyelünk azonban rá, hogy ez logikusan fel-
épített, érthetı, világos, szemléletes és viszonylag rövid legyen. 
 
 

Nevelési módszerek 
 

a ) A meggyızés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: 
meggyızés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, önbírálat, 
beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, elıadás, vita, beszámoló 

b ) A tevékenység megszervezésének módszerei: 
követelés, megbízás, ellenırzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás, életközeli 
helyzetek 

c ) A magatartásra ható módszerek: 
ösztönzı módszerek: ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret, osztályozás, ju-
talmazás 
a dicséret iskolánkban használatos módjai: szóbeli dicséret: osztályfınöki órán, 
osztályközösség elıtt, iskolai összejöveteleken (nagyszünetben, tanévzáró ünnepé-
lyen) 
írásbeli dicséret: osztályfınöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelıtestületi dicséret 
(ellenırzıbe, osztálynaplóba), oklevél, kitüntetés, országos szintő elismerések, 
a jutalmazás iskolánkban használatos módjai: a jutalmazás alapja: hosszabb ideig 
tanúsított példamutató magatartás, szorgalmas, folyamatos közösségi munka, 
rendkívüli teljesítmények 
a jutalmazás formái: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalom 
(könyv, különféle tárgyjutalmak, kirándulás) 

d ) Kényszerítı módszerek: 
felszólítás, követelés, parancs, büntetés 
a büntetés formái iskolánkban: szóbeli figyelmeztetés, szaktanári, illetve nevelıi fi-
gyelmeztetés, osztályfınöki figyelmeztetés, intés, megrovás, igazgatói figyelmezte-
tés, intés, megrovás, nevelıtestületi megrovás, nevelıtestületi szigorú megrovás, 
áthelyezés párhuzamos osztályba, áthelyezés másik iskolába szülıi kérésre vagy 
szülıi engedéllyel. 

e ) Gátlást kiváltó módszerek: 
felügyelet, ellenırzés, figyelmeztetés, intés, tilalom, elmarasztalás 
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Szociális technikák 

 
a ) ön- és emberismeret fejlesztéséhez 

fejlesztı interjú, 
fejlesztı beszélgetés 

b ) szociális készségfejlesztı technikák 
minta- és modellnyújtás 
megerısítés (buzdítás, dicséret, jutalmazás) 
szerepjáték 
dramatizáló tevékenység 
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II. 4. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 
 

A személyiség fejlıdése két folyamatrendszer eredménye. Az egyik az emberben elıre-
haladó biológiai, illetve bio-pszichológiai érés folyamata, a másik az élethelyzetek és sze-
mélyközi kapcsolatok befolyására történı tanulás folyamata. A tanulást kezdetben a szokta-
tás, a gyakoroltatás, a késıbbiekben a szereptanulás, az utánzásos modellkövetés és a kogni-
tív tanulás jelenti.  

A személyiség mőködésének alapvetı feltétele az egyéni tudat (a személyes világtudat és 
az éntudat) kialakulása. Feladatunknak tekintjük a tanulók környezetükhöz és önmagukhoz 
való helyes viszonyának kialakítását. Fontos a saját személyiség kibontakozásának igénye, az 
önbizalomra, önbecsülésre nevelés. 

Fontos a kulcskompetenciák, tudások és képességek, az egész életen át tartó tanuláshoz 
tartozó motívumok kialakítása. 

A nevelés feladatai nem köthetık konkrét idıponthoz, tanévhez. Az egyéni tudat sok-
éves fejlıdés eredménye. Nevelési szempontból csak a gyermekek (1-6. évfolyam) és a ser-
dülık, fiatalok (7-13. évfolyam) között célszerő különbséget tennünk. A gyermekkorban a 
döntı hatások a szülıktıl, a családtagoktól, a nevelıktıl indulnak ki, a serdülıkori fejlıdés 
leghatásosabb tere a kortárskapcsolatok, párkapcsolatok. Minden megélt és megoldott 
probléma fejlesztıleg hat, s akit az élet ilyen nehézségektıl megkímél, az a fejlıdésben el-
marad. 

A személyiségfejlesztés legfontosabb feltétele, hogy ne hagyjuk a gyermekeket, fiatalokat 
unatkozni. A semmittevés, az iskolából kilépık munkanélkülisége a leghatékonyabb szemé-
lyiségrombolás. 

 Az iskola feladata és felelıssége, hogy a szülıkkel, a helyi társadalom szervezeteivel, az 
iskolán kívüli intézményekkel együttmőködve kínáljunk, mőködtessünk változatos és fej-
lesztı hatású tevékenységeket, ahol mindenki talál kedvére valót. Más a helyzet a tanítási-
tanulási feladatoknál. Itt az a dolgunk, hogy kikeressük a tantárgyunk anyagából azokat a 
tartalmakat, amelyek alkalmasak arra, hogy a tanulók maguk végezzenek analízist, és ezeket 
a tartalmakat a tanulók által szívesen végzett feladatokká alakítsuk át. 

 
 
Az iskolai személyiségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékeny-

ségi rendszer és szervezeti formák 
 

Az iskolai körülmények együttesébıl adódó fejlesztési lehetıségek 
 

1. Az iskola térszerkezete 
Iskolánk a bıvítés óta tágas, szép épület lett. A falakat a gyerekek munkái díszítik, 
az emeleten egymást váltják a különféle kiállítások. A folyosók, a termek belsı fa-
burkolata meleg, bensıséges hangulatú. A saját osztály a személyiségfejlesztés alap-
vetı feltétele, mint „stabil otthon”, biztonságérzet. Az osztályokban a padok, szé-
kek modern formájúak, firkálás mentesek. Az iskola formájával igyekszünk kialakí-
tani tanulóinkban a szép iránti igényt, s arra neveljük ıket, hogy vigyázzanak rá, 
ırizzék meg. 
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2. Az iskola belsı szabályrendszere 
Az iskola házirendje az iskolánk belsı életét szervezi, kialakítja tanulóközösségünk 
mindennapi életritmusát, meghatározza az iskolánkon belüli és kívüli viselkedés 
normáit. Az itt lefektetett szabályrendszer visszatükrözi pedagógusközösségünk fel-
fogását, életszemléletét, s a tanulóközösség neveltségét, életkori sajátosságait.  
 

3. A pedagógus-közösség mint modell 
A pedagógus-közösség viszonyrendszerében a tanuló példát láthat arra, hogy felnıtt 
emberek formális csoportja hogyan képes építı módon együttmőködni. Mi pedagó-
gusok igyekszünk példát mutatni tanulóinknak arra, hogyan kell egy közösségben 
közös célért együttmőködni, hogyan kell egymást tiszteletben tartani. Ezt tükrözi 
több közös szabadidıs programunk, iskolai rendezvényünk. 
 

4. A pedagógus mint modell 
Ez a pedagógus szerep a tanuló életkori sajátosságából fakad. Az általános iskolás 
tanuló számára a pedagógus személyisége a megfigyelés, utánzás és azonosulás tár-
gya. A középiskolás tanuló számára karizmatikus egyénisége, illetve a tantárggyal 
összefüggı szakmai személyisége miatt lehet modell a pedagógus. Hangsúlyos sze-
rep jut saját személyiségünknek, saját értékrendünknek, s a tanulók szemében való 
hitelességért vállalnunk kell önmagunkat, útkereséseink sikereit és kudarcait is.  
A tanulók személyiségének fejlesztésénél szükségünk van pedagógusi empátiára, ér-
zékelnünk és értenünk kell a tanulók verbális és non verbális jelzéseit, törekednünk 
kell a tanulók viselkedése mögött rejlı mozgatóerı megértésére, segítenünk kell 
ıket a konfliktusok kezelésében.  

 
 

A tanórákhoz kötıdı fejlesztési lehetıségek 
 

1. Reáltárgyak 
A különféle mennyiségi és minıségi viszonyok megfigyelése, elemzése, ok-okozati 
kapcsolatok, események logikai láncolata, megfogalmazható és kikövetkeztethetı 
feltevések, következmények és levonható következtetések nemcsak mőveleti, ha-
nem világlátási fejlıdést eredményeznek. Hangsúlyt kell helyeznünk az értelmi ké-
pességek fejlesztésénél a következıkre: a megismerés vágya (ingerszükséglet, kíván-
csiság, érdeklıdés), a felfedezés vágya (felismerés, megfigyelés, értelmezés), a játék-
szeretet, az alkotásvágy, a tanulási sikervágy és kudarcfélelem, a tanulási elismerés-
vágy, a kötelességtudat, az igényszint, az ambíció motivációi. Fontos feladat: az elsa-
játított ismeretek átvitele a mindennapi élethelyzetekre. 
 

2. Informatika 
Az oktatásban a számítógépes ismereteket ki kell egészíteni az információs rendsze-
rekrıl szóló ismeretekkel, foglalkoznunk kell a kommunikáció bıvített lehetıségei-
vel, s az információs kultúrával. Az internet használata olyan tömeges információ-
áradatot jelent, amelynek következtében megváltoznak a tudásátadás módszerei, 
technológiái. Fel kell készítenünk tanulóinkat arra, hogy személyes tudásukat egész 
életükön át tovább kell gyarapítaniuk. Meg kell tanítanunk tanulóinkat arra, hogy a 
sokféle információból a számukra legfontosabbakat tudják kiválasztani, s ne válja-
nak a világháló oldalait kezükben tartó érdekcsoportok által manipulált, személyisé-
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gük vesztett emberré. Feladatunk, hogy olyan morális tartást, erkölcsi nevelést ad-
junk tanulóinknak, ami lehetıvé teszi számukra az értékek közötti helyes választást.  
 

3. Természettudományi tárgyak 
A természettudományi tantárgyak oktatása során arra törekszünk, hogy tanulóink 
legyenek képesek önálló méréseket, kísérleteket végezni. Tudjanak ábrákat, grafiko-
nokat, táblázatokat elemezni. Lássák át a tudományágak közötti összefüggéseket. 
Tapasztalataikat tudják összegezni és ezek alapján legyen önálló véleményük. Le-
gyenek kritikusak az áltudományos megnyilvánulásokkal szemben. Az információs 
társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára neveljük ıket. A ta-
nulóink spontán természettudományos érdeklıdése, rácsodálkozása e tárgyakra a ki-
indulópontunk, a végsı célunk pedig a természet szeretete, tisztelete, óvása, a fo-
gyasztói beállítódás helyett a természeti értékeket megbecsülı, kímélı és teremtı 
magatartás kialakítása. Természetismeret, biológia, kémia, földrajz és fizika órákon 
arra neveljük tanulóinkat, hogy lakóhelyük, a Velencei-tó természeti környezetét 
megismerve, majd látókörüket tágítva a Föld természeti értékeit felismerve, védjék 
és óvják a természetet. Sajátítsanak el olyan környezetbarát technikákat, amellyel 
megpróbálhatják elkerülni a környezetszennyezést.  
A természetismeret tantárgy keretében a pedagógus felkészíti a gyerekeket, hogy 
önálló életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni az 
egészséges életvitel, környezettudatos, - kímélı magatartás; a közvetlen és tágabb 
környezet megismerése terén. 
 

4. Társadalomtudományi tárgyak 
A társadalomtudományok tanulása során annak megértésére neveljük tanulóinkat, 
hogy személyes életük mindig egy tágabbi társadalmi-szociális összefüggésben léte-
zik, s ez az egyén teljes személyiségét alakítja. Példák során mutatjuk meg azokat a 
viselkedésformákat, amelyek az emberiséget elıbbre vitték vagy gátolták a fejlıdés-
ben. Tanulmányaik során találkoznak tanulóink az érték, a hagyomány, az ünnep 
fogalmával, ami a személyiség fejlıdésükhöz nélkülözhetetlen. 
A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetérıl, al-
kotmányáról, intézményrendszerérıl, az uniós politika szempontrendszerérıl. Di-
ákként és felnıttként tudjanak élni a megnövekedett lehetıségeikkel. Magyarságtu-
datukat megırizve váljanak európai állampolgárrá. 
Ismereteiket, személyes tapasztalataikat gazdagítva találják meg helyüket az európai 
nyitott társadalmakban. Fontos, hogy megismerjék az egyetemes emberi civilizáció 
legjellemzıbb, legnagyobb hatású eredményeit. Fontos, hogy nyitottá és megértıvé 
váljanak a különbözı vallások, kultúrák, életmódok, a másság iránt. Növekedjék ér-
zékenységük az emberiség globális problémái iránt. 
Törekedni kell a nemzetközi kapcsolatok ápolására. Az ehhez szükséges ismeretek 
és képességek, a megfelelı beállítottság és motiváltság fejlesztése fontos feladat. 
Mindezekhez az iskolai tanulás teljes folyamata teremt lehetıséget. 
Az iskolai nevelésnek alapvetı szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasz-
tókká váljanak, ezért az iskolai nevelés során kellı figyelmet kell fordítani a gazdál-
kodással és pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére; a személyiségnevelés 
fontos része az okos gazdálkodása képességének kialakítása. 
A természetismeret tantárgy keretében alapvetı társadalmi ismeretek elsajátítása is 
folyik. 
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5. Irodalom és nyelvtanítás 
Fontos feladat a verbális kommunikáció terén a hangos és írott beszéd fejlesztése, 
az érvelés és a meggyızés képessége, a beszélgetés és vitakultúra kialakítása; a non-
verbális kommunikáció terén pedig a metakommunikáció eszközeinek tudatosítása, 
fejlesztése. Fontos, hogy a tanulók képesek legyenek megkülönböztetni és felhasz-
nálni különféle típusú szövegeket; megkeresni, összegyőjteni és feldolgozni infor-
mációkat; különbözı segédeszközöket használni; saját szóbeli és írásbeli érveiket a 
helyzetnek megfelelı módon meggyızıen megfogalmazni és kifejezni. 
Az irodalomórák és nyelvórák személyiségfejlesztı hatása abban megnyilvánul meg, 
hogy tanításuk során fejlesztjük az emlékezetet, a képzeletet, a gondolkodási folya-
matokat, a fıhıs és antihıs alakjával az érzelmi-motivációs bázist, s kitőnı alkalmat 
adunk az empátia és az esztétikai érzék nevelésére. 
Olyan képességek és készségek tartoznak ide, mint a mővészi önkifejezés, mőalko-
tások és elıadások elemzése, saját nézıpontok összevetése mások véleményével. 
Fontos a mővészi kifejezés sokszínősége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fej-
lesztése. 
Az idegen nyelvek tanítása értelemszerően fejleszti a tanulók idegen nyelvi alap-
kompetenciáját. 
Az idegennyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtan-
nak, valamint a szóbeli interakciók fıbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az isme-
retét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatko-
zásainak és változatosságának az ismerete is. 
Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzene-
tek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a 
szövegolvasást, - értést, és – alkotást az egyéni igényeknek megfelelıen. Továbbá az 
egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelı használatára és az egész 
életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történı elsajátítá-
sára is. 
A pozitív attitőd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a 
nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklıdést és kíváncsiságot. 
Az anyanyelvi kommunikáció célja alsó tagozatban, hogy a 6-10 éves gyermek tud-
jon szóban és írásban megfelelıen kommunikálni, információkat feldolgozni, se-
gédeszközöket használni. Ehhez segítség a metakommunikáció felhasználása a dra-
matikus és kooperatív játékok során, amelyekben pozitív és negatív élethelyzetek át-
élésével jut el a gyermek önkifejezése fejlıdéséhez. 
 

6. Mővészeti tárgyak 
A rajz, a zene, a tánc, mint mővészi kifejezésformák a személyiségfejlesztés (önkife-
jezés, önfejlesztés) eszköze. Tanításuk alatt fejlesztjük az intuíciót, a különbözı 
gondolkodást, a kreativitást, s a nagyobb erıfeszítést, gondolkodási fegyelmet igény-
lı tárgyak órái után ellazítjuk ıket. A rajzórák jó alkalmat adnak a finom mozgások, 
a geometriai látás, az esztétikai érzék fejlesztésére, az önbemutatásra, önkifejezésre. 
A zene és a tánc nagy személyiségformáló hatással bíró terület. Az énekórákon fo-
lyó közös éneklésben, táncolásban az egyén beleolvad a közösségbe, az együttes él-
ménybe, s erısítjük ezáltal tanulóink az önbizalmát, mások iránti bizalmát és egymás 
megbecsülését. A néptánc és a népzene mindig a hagyományokhoz vezet vissza, és 
oktatásukkal sokat tehetünk a társas viselkedésformák fejlesztéséért is. 
A mővészetek iránti nyitottságra nevelés, a kulturális életben való részvételre ösz-
tönzést kiemelt feladatnak tekintjük. 
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 A népzene és a néptánc mindig a hagyományokhoz vezet vissza, és oktatásukkal 
sokat tehetünk a társas viselkedésformák fejlesztéséért. 
 

7. Testnevelés 
Életkoruknak megfelelıen fejlesztjük tanulóink fizikai állapotát, kialakítjuk igényü-
ket a jó fizikai állapot megtartására, az egészség megóvására. Célunk az egész életen 
át tartó mozgásigény kialakítása. 
A személyiségfejlesztésben a sport, a játék kapcsán nagyon fontos a mozgásöröm és 
a mozgás motiváció kialakítása, a mozgásos önbizalom és önértékelés kifejlesztése, a 
nemi és életkori szerepek kommunikációs gyakorlása. Testnevelési órákon tanáraink 
figyelnek azokra a gyerekekre, akik mozgásos gátlásokkal, kudarckerüléssel, vissza-
húzódással, elkerülı megoldásokkal, szerepzavarokkal küzdenek, s indirekt módon 
foglalkoznak a fejlesztésükkel. Igyekszünk a tanulóinknál játékos formában serken-
teni az érzelemkifejezı viselkedést, növeljük az önbizalmukat, az önelfogadásukat, 
fejlesztjük a csapatszellemet, a felelısségvállalást, az áldozatkészséget. 

 
 

A tanórán kívüli, de az iskola intézményéhez kötött fejlesztési lehetıség 
 

1. Szakkörök, szakmai mőhelyek 
Az iskolánkban mőködı szakköreink – szaktárgyi, mővészi, technikai, közös érdek-
lıdési kör - az oktató-nevelı munka kötetlenebb gyakorlását biztosítják, s mind ta-
nulóink, mind pedagógusaink egyéni érdeklıdési területéhez szorosan kapcsolód-
nak. A szakköri foglalkozásokon fejlesztjük a tanulók egyéni képességeit, kreativitá-
sát, s önálló munkára biztatva önbizalmukat növeljük. 
 

2. Osztálykirándulások 
Kirándulásainkon a nevelés színtere már nem az iskola, hanem a mindennapok va-
lósága. Tanárainknak az ismeretátadás mellett lehetıségük van a tanulók érzelmi és 
szociális képességeinek fejlesztésére, az érték- és viszonyulási rendszerük alakítására, 
serkentik az osztály társasági életét, s a kirándulás során felmerülı konfliktusok ke-
zelése és megoldása is nevelıi hatással bír.  

 
 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink 
 

1. Értelmi nevelés, a tanulás tanítása 
Feladatunk: Kialakítani tanulóinkban a tudásvágy, az önmővelés igényét, az önálló 
tanulás képességét, felkészítjük ıket arra, hogy e gyorsan fejlıdı, állandóan új in-
formációkkal teli világban életük során folyamatosan tanulni, képezni kell magukat. 
Ehhez alapvetı cél az önmegismerés és az önkontroll kialakítása. Imerje meg a ta-
nuló saját képességeit, és alakítsa ki saját tanulási stratégiáját. Felismert szükségletei 
alapján legyen képes saját tanulását megszervezni. 
 

2. Érzelmi nevelés 
Feladatunk: Kialakítani tanulóinkban a helyes életszemléletet, a toleranciát mások 
iránt, az empatikus magatartást, s hogy mindez társas kapcsolataikban jelenjen meg. 
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Ismerje fel a sokféleséget, fogadja el a különbözı nézıpontokat, törekedjen az 
együttmőködésre. Az értékorientációk fejlıdéséhez az iskolai élet teljes folyamata 
teremthet lehetıséget. 
 

3. Közösségi nevelés, aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 
Feladatunk: Az emberi együttélés szabályainak a megismertetése, társas kapcsolata-
ikban az együttmőködési képesség kialakítása, a kommunikációs képességük fejlesz-
tése, azaz a helyes magatartás elsajátítása. 
Neveljük a tanulókat az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tiszteletére. Tanulják 
meg kezelni a konfliktusokat, nyújtsanak segítséget, vállaljanak felelısséget tettei-
kért. 
 

4. Akarati nevelés, énkép, önismeret 
Feladatunk: Tanulóink nevelése során olyan személyiség kialakítása, aki felelıssé-
get érez önmaga iránt, kellı önismerettel és önbizalommal rendelkezik, s akinek 
igénye van arra, hogy tudása gyarapításával személyiségét fejlessze. 
Tanulóink váljanak részeseivé az értékek megnevezésének, ismerjék meg a tudás, a 
készségek felhasználhatóságát. Érezzék magukat kompetensnek sorsuk alakításában. 
 

5. Nemzeti nevelés, hon- és népismeret 
Feladatunk: Lakóhelyünk - Agárd és a Velencei-tó – és hazánk múltjának és jele-
nének a megismertetése, a szülıföldhöz való ragaszkodás megalapozása, a hazasze-
retetre nevelés. Megismertetjük tanulóinkkal nemzeti értékeinket, hagyományainkat, 
emlékhelyeinket, s ápolásukra, megbecsülésükre neveljük ıket.  
Tanulóink gyakoroljanak olyan közösségi tevékenységeket, amelyek a haza és más 
népek értékeinek megbecsüléséhez vezetnek. 
 

6. Munkára nevelés, felkészülés a felnıttlét szerepeire 
Feladatunk: Tudatosítani az emberek által végzett munka fontosságát, legyen az 
akár szellemi, akár fizikai munka; arra nevelni a diákokat, hogy az általuk végzett 
munkánál legyenek igényesek önmagukkal és környezetükkel szemben. 
Fontos, hogy fejlesszük a diákok egyéni adottságain alapuló önismeretét. Lehetısé-
geket kell nyújtani, hogy a diákok minél több tevékenységben kipróbálhassák képes-
ségeiket, elmélyedhessenek az ıket érdeklı területeken. 
 

7. Tudatos fogyasztói magatartásra nevelés 
Feladatunk: Az iskolai nevelésnek alapvetı szerepe az is, hogy a tanulók tudatos 
fogyasztókká váljanak, és az iskolai nevelés során arra is figyelnünk kell, hogy a gaz-
dálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos képességek kialakítására több figyelmet for-
dítsunk. A személyiségnevelés fontos részének tekintjük az okos gazdálkodás képes-
ségének kialakítását. 
 

8. Egészségre nevelés, testi és lelki egészség 
Feladatunk: Az iskolát olyan munkahellyé tenni, ahová tanuló és tanár egyaránt 
minél kevesebb szorongással lép be, ahol a tanuló az életkori sajátosságainak, egyéni 
adottságaiknak megfelelı elvárásokkal találkozik. Megismertetjük tanulóinkat azzal, 
hogy testi és lelki egészségüket hogyan ırizzék meg, s a mozgás iránti igényük kiala-
kításával, helyes életvezetési stratégiákkal igyekszünk ıket egészséges életre nevelni. 
Meg kell tanítani a diákoknak, hogy a teljes, harmonikus életet értékként tiszteljék. 
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9. Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Feladatunk: A tanulóknak olyan ismeretek nyújtás az Európai Unió kialakulásának 
történetérıl, alkotmányáról, intézményrendszerérıl, az uniós politika szempont-
rendszerérıl, amelyek birtokában diákként és felnıttként élni tudnak a megnöveke-
dett lehetıségekkel. Fontos az is, hogy magyarságukat megırizve, európai identitá-
suk megerısödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák 
iránt is.  
Olyan külföldi cserekapcsolatok ápolására törekszünk, melyek segítségével tanuló-
ink megismerhetik más népek kultúráját, és gyakorolhatják a nemzetközi kapcsola-
tok mőködtetéséhez szükséges idegen nyelveket. 
 

10. Környezettudatosságra nevelés 
Feladatunk: A tanulók olyan életvitelének megalapozása, mellyel képesek lesznek a 
környezetmegóvására, elısegítve ezzel az élı természet fennmaradását és a társa-
dalmak fenntartható fejlıdését.  
Ehhez kiemelten szükséges a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának 
fejlesztése. A környezeti nevelés során meg kell ismertetnünk azokat a jelenlegi fo-
lyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek 
mutatkoznak. Konkrét hazai példákon kell bemutatnunk a társadalmi-gazdasági 
modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következ-
mények tükrében. Meg kell értetnünk a fogyasztás és a környezeti erıforrások kap-
csolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.  
El kell érnünk, hogy tanulóink bekapcsolódjanak közvetlen környezetük értékeinek 
megırzésébe, gyarapításába.  
 

11. Gazdasági nevelés 
Feladatunk: Hozzásegíteni tanulóinkat, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre 
álló erıforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Ki-
emelt feladatunk, hogy kialakítsuk tanítványainkban az igényt, hogy tudatos fogyasz-
tókká váljanak. Meg kell alapoznunk azokat a képességeket, amelyek birtokában ké-
pesek lesznek a döntésekkel járó kockázatok mérlegelésére, a hosszabb és rövidebb 
távú elınyök közötti egyensúly megtalálására.  
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II. 5. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
 

Életünk minden jelentıs eseménye társas kapcsolatokból szervezıdı szociális térben 
zajlik. Valamennyien számos közösséghez tartozunk egyidejőleg (család, iskola, barátok, 
stb.), amelyekhez érzelmileg különbözıképpen kötıdünk. 

Az iskolában a tanulók személyiségének a fejlesztése nem választható el a közösségfej-
lesztési feladatoktól, mivel a közösségfejlesztés egyben személyiségfejlesztés is. Az iskola a 
különbözı korú tanulók közösségébıl tevıdik össze, ahol a legkisebb közösség, csoport az 
osztály, s ennek vezetıje az osztályfınök. Az iskolai élet nevelési színterei a tanítási órák, a 
tanórán kívüli tevékenységek, ahol az iskolai közösségek differenciálódnak, új szervezeti 
egységeket alkotnak.  

Az iskolai közösségeknek olyan gyakorlótereppé kell válnia, ahol a tanulók el tudják sajá-
títani azt, hogy miközben nem adják fel kritikai gondolkodásukat, a közösséggel mégis azo-
nosulni tudjanak. 

 
 
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 
1. A közösségek szervezése, mőködtetése 

A szociális és állampolgári kompetenciák figyelembe vételével tudatosítani a gyere-
kekben a saját és mentális egészségére vonatkozó ismereteket. A sikeres kapcsola-
tok érdekében különbözı viselkedési és az átlagosan elfogadott magatartási szabá-
lyokat megismertetni, betartatni. Fontos az egyénnek a csoporttal (osztállyal) kap-
csolatos alapvetı értékek ismerete. 
Feladatunk: Kialakítani azokat a közösségeket, amelyek az iskolai élet egy-egy terü-
letéhez tartoznak (tanórához vagy tanórán kívüli tevékenységhez), s ezeket a közös-
ségeket tudatos nevelıi ráhatással, az életkori sajátosságokat figyelembe véve fej-
leszteni.  

 
2. Az önkormányzás képességének a kialakítása 

Az alsó tagozat végére elérni, hogy kialakuljanak a közéletiség csírái. 
Feladatunk: Kialakítani tanulóinkban a közéletben való részvétel igényét, azt a ké-
pességet, hogy a közösségekben tudjanak maguk elé célokat kitőzni, s a célok eléré-
séért tudjanak a társaikkal összehangolt munkát végezni, az elvégzett munkát érté-
kelni. 
Alapvetı feladatunk olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetıségek 
biztosítása, amelyek elısegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását 

 
3. Az együttmőködés, a kooperatív tanulás, a tanulás tanulása 

A hatékony, önálló tanulás érdekében fontos, hogy a gyermek képes legyen kitartó-
an tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, hiszen a 
szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttmőködéssel 
és a kooperatív viselkedéssel kapcsolatos magatartásformák kialakítása ezzel is fej-
lesztve saját személyiségüket, valamint az esztétikai- mővészeti tudatosságot és kife-
jezıképességet. Megismertetni gyerekeinkkel településünk hagyományait, jellegze-
tességeit. 
Feladatunk: A tanulói közösségek tevékenységének tudatos tervezése, szervezése, 
kialakítani azt a tanulókban, hogy egymástól, a másik tanulóval együttmőködve is 
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tanulhatnak; - akár osztálykeretben, ahol különbözı képességő és társadalmi helyze-
tő gyermek van egy közösségben, vagy akár egyéb tevékenységi formákban, ahol 
több különbözı életkorú, de azonos érdeklıdéső gyermek alkot egy közösséget.  
Fontos fejlesztési feladat, hogy tanulóink képesek legyenek a következı képességek 
elsajátítására: az egyenlı bánásmódhoz való jog felismerése, a konfliktuskezelés, a 
humanitárius segítségnyújtás, az együttmőködés, az értékorientációk, beállítódások 
(pl. felelısség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfoga-
dott viselkedés), valamint az egyéni bánásmódot igénylı társak elfogadása és támo-
gatása. 

 
4. Hagyományok teremtése, ápolása 

Feladatunk: A közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolni a tanulóin-
kat, arra nevelni ıket, hogy a közösségi rendezvényeken aktívan vegyenek részt, ez-
zel is fejlesztve saját személyiségüket. Iskolánknak rendkívül gazdag, több évre visz-
szanyúló hagyományai vannak, amelyek ápolása tanulóink közösségi nevelését szol-
gálja, s egyben azt is, hogy büszkék legyenek iskolájukra. 

 
5. Bekapcsolódás a település közösségi életébe, aktív állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 
Feladatunk: Arra nevelni tanulóinkat, hogy lakóhelyük életébe aktívan kapcsolód-
janak bele, vegyenek részt olyan foglalkozásokon, szakkörökön, rendezvényeken, 
amelyeket lakóhelyünk kulturális intézményei, közösségei, sportkörei szerveznek. 

 
 

Az osztályfınök feladata a közösségi nevelésben 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
� Énkép, önismeret 
� Hon- és népismeret 
� Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
� Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 
� Gazdasági nevelés 
� Környezettudatosságra nevelés 
� A tanulás tanítása 
� Testi és lelki egészség 
� Felkészülés a felnıttlét szerepeire 

 
Az iskolai osztályok zárt csoportok. Meghatározott ideig ugyanazokkal a tagokkal mő-

ködnek, az év folyamán minimális a mozgás, általában megırzik a kezdetben kialakított tag-
ságot. A rendszeres együttlét alatt felmerülı pozitív és negatív problémákat, feszültségeket 
együtt kell levezetni, szabályozni, feldolgozni. 

Az iskola nevelıi hatása közül a legmeghatározóbb szerepe az osztályfınöknek van, 
mert az ı kommunikációja teremti meg az osztály számára a kommunikáció alapsémáját, ı 
határozza meg az osztály értékrendjét, ı dominálja az osztályon belüli viszonyokat, maga-
tartásokat, amelyektıl eltérhet az osztályban végül kialakult rend, de a viszonyítási alap mé-
gis ı lesz, mert ı az, aki direkt és indirekt irányításával a közösséget formálja. Az osztályfı-
nöknek kell az iskola és a család nevelési elveit összehangolni, a tanuló szociokulturális hát-
terét, kortársi kapcsolatait, az osztályon belüli helyét felderíteni. 
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� Feladata, hogy a tanuló személyiségét hatékonyan fejlessze, s személyiségének 
olyannak kell lenni, hogy a tanulók, az osztály iskolai pályafutását, közérzetét, ér-
zelmi és szellemi fejlıdését döntıen tudja meghatározni. 

� Tekintse egyenrangúnak az osztály tanulóit, ahol minden tanuló és a tanulók véle-
ménye egyformán fontos. 

� Határozott magatartási normákat kell elvárni a tanulóktól, s ezek érvényesüléséért 
mindent el kell követnie. A különösen deviáns magatartásokat súlyuk és erkölcsi tar-
talmuk szerint kell elbírálnia.  

� Feladata, hogy az osztályát olyan közösségi élmények érjék, ahol a tanuló megta-
pasztalja, hogy jó közösségben élni. 

� Bízzon sok olyan feladatot, munkát az osztályára, amelyeket az osztály képes önma-
ga megszervezni, végrehajtani. 

� Konfliktusok megoldásánál ne az osztály helyett oldja meg a problémát, hanem ja-
vasoljon konfliktusmegoldó technikákat, segítsen a megoldásban. 

 
 

A közösségfejlesztés megvalósítását szolgáló tevékenységek 
 

1. A tanórákhoz kötött fejlesztés 
A tanítási-tanulási folyamat során igyekezünk a tanulókat motiválni, tanulási kedvü-
ket fenntartani, aktivizálni és tevékenykedtetni ıket, egyéni képességeiket figyelem-
be véve differenciálunk az órákon, egyéni és csoportos munkákat végeztetünk ve-
lük. 

 
2. Tanórán kívüli fejlesztés 

a) hagyományaink 
b) diákönkormányzat 
c) napközi otthon, tanulószoba 
d) szakkörök, tehetséggondozás 
e) sportkör 
f) versenyek, vetélkedık 
g) tanulmányi kirándulások 
h) külföldi cserekapcsolatok 
i) szabadidıs foglalkozások 
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II. 6. A SÚLYOS FEJLİDÉSI ZAVAR MÁS CSOPORTJAIBA TARTOZÓ (MÁS FOGYATÉKOS) 

TANULÓK ISKOLAI FEJLESZTÉSÉNEK ELVEI 
 
 

A „más fogyatékos” győjtıfogalom alá soroltak azok a súlyos tanulási, beilleszkedési, 
magatartási zavarok, amelyek hátterében részképesség-zavarok, iskolai teljesítmények fejlı-
dési zavara, hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar, a fejlıdés pervazív zavara vagy a felsorol-
tak halmozott elıfordulása áll fenn. E fogyatékossági csoportban nem határozhatók meg 
egységes jellemzı jegyek. Az egyes állapotok a tünetek/tünet- együttesek komplexitásától 
függıen a funkciógyengeségtıl a komplex személyiség-, illetve általános tanulási zavarig ter-
jedhetnek. 

A „más fogyatékos” tanulók értelmi szintjüknek megfelelı iskolában teljesítik tankötele-
zettségüket. Sajátos nevelési igényeiket a gárdonyi iskola elégíti ki, a pedagógiai szakszolgá-
lat logopédusa, gyógy- pedagógusa terápiás közremőködésével. 
 
 

Részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
 

1. A részképesség-zavar tüneteit, a kóros hiperaktivitást, figyelemzavart mutató tanuló 
A részképesség-zavarok körébe az iskolai teljesítményeknek – elsısorban az alapve-
tı eszköztudás (olvasás, írás, számolás) – elsajátításának és képességének deficitje 
valamint az általuk kiváltott következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok 
komplex tünetegyüttesét soroljak E fogyatékosság differenciál-diagnosztikai jellem-
zıje, hogy a részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos telje-
sítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás mutatható ki az 
intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. 
Ide tartoznak azok a tanulók is, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzetidegenségük, 
hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési ké-
pesség miatt a tanulási szituációba beilleszkedni nem tudnak, állandó személyes 
kontrollra, megerısítésre szorulnak. A hiperaktivitás, a figyelemzavar jellemzıje, 
hogy a tanuló sokkal több cselekvéses tanulási helyzetet igényel, rövidebb ideig tud 
feladathelyzetben megmaradni. 
Míg a részképesség-zavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi fogya-
tékosság (gyengénlátás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig az utóbbiak ál-
talánosan gyenge képességőnek, értelmi fogyatékosnak tőnhetnek. 
A részképesség-zavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzıje a számukra 
nehéz iskolai feladatok iránti feltőnı közömbösség, érdektelenség, amely a nehézsé-
gek következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással (a kiesı részképességgel) 
tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejezıdhet ki. A tanuló önma-
ga is kompenzálni kezdi a sikertelenséget: jó esetben más, a számára könnyebb tan-
tárgyi tevékenységgel, kedvezıtlen esetben extrém magatartással, beilleszkedési za-
varral. 
A tanulási nehézség másodlagosan okozhat magatartási, illetve magatartási problé-
ma eredményezhet tanulási zavart – a tünetek tehát egymásba átmehetnek, illetve 
halmozódhatnak. 
Az idegrendszer csökkent terhelhetıségének, érési meglassúbbodásának tudhatók 
be a tanulási, magatartási zavar tüneteit mutató tanulónál az alábbiak is: 
- általában érzékenyebb a meteorológiai változásokra, 
- fáradékonyabb az átlagnál, nehezen tőri a zajokat, nehezen viseli el a várakozási 
feszültséget, 
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- gyakrabban van szüksége pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 
- fokozottabban igényli az életét, tevékenységét meghatározó állandó kereteket, ért-
hetı és követhetı szabályokat, 
- nyugtalanság, túlmozgások jellemzik. 
Mindez kóreredet szempontjából idegrendszeri anomáliák, funkcionális vagy orga-
nikus sérülés következménye. A percepciós bázis többdimenziós érintettsége miatt 
az olvasás, írás, számolás elsajátításában különbözı súlyosságú akadályt jelent, az 
enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig. 

 
2. A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók iskolai fejlesztése 

a ) Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban 
rögzítettektıl.  

b ) A fejlesztés kiemelt feladatai 
� Diszlexia, diszgráfia esetén 
Az olvasás-, írászavarok javításának célja az iskolás korban, hogy kialakítsa a 
tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelı értı ol-
vasás–írás készséget, fejlessze a gyermek kifejezı készségét, segítse az olvasás, 
írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 
Fontos cél továbbá, hogy megismertesse a tanulókat a kompenzatorikus lehe-
tıségekkel. A legsúlyosabb esetekben kompenzálja az olvasás-képtelenséget 
szövegek auditív tolmácsolásával, az írást segítse gépírással, szövegszerkesztı 
használatával, a helyesírást pedig a szövegszerkesztı helyesírás-ellenırzı funk-
ciójának mőködtetésével, illetve a speciális, e célból összeállított fejlesztı prog-
ramokkal. 
A feladatok részben levezethetık a fıbb tünetekbıl: 
Diszlexia esetén gyakran tapasztalható az általános beszédgyengeség 
tünetegyüttese vagy a beszédjavítás utáni maradványtünete. Általában differen-
ciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szava-
kat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót 
alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen ala-
kul ki a hang–bető kapcsolat, gyakori és makacs betőtévesztések fordulnak elı, 
a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése rendkívül 
nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek elıhívása észlelhetı. 
Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, 
pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés. 
Diszgráfia eseten az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemzı a rossz 
kéztartás, az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Az írómozgás egyenetlen, 
ritmusa és lendülete töredezett lesz, a gyermek egész testével ír. Az optimális 
mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, ezért is fáradékonyabbak a 
diszgráfiás gyermekek. 
Az írás külalakjában megjelenı tünetek: tájékozódási nehézség a vonalrend-
szerben, a leírt betők nagysága egy szón belül is erısen változó, a betők dılés-
szöge következetlen, a betőformák szabálytalanok, gyakori az átírás, áthúzás, 
összefirkálás, a zárójel. Hiányoznak vagy torzulnak a betőkapcsolások. Gyakori 
a nyomtatott és írott betők tévesztése, diktálás után bető, szótag, szó ki- és el-
hagyása fordul elı. A tanuló a szöveget módosítja, esetleg értelmetlen monda-
tokat ír. Végül jellemzı a helyesírási készség általános gyengesége. Feltőnıek a 
tükörírásos elemek, a fölösleges betőelemek, a bető-, szótag-, szókihagyások,. A 
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diszgráfiás gyermek kapcsolási nehézségekkel küzd, írásban is téveszti a szó- és 
mondatstruktúrát, és végül, más tananyagokban való elırehaladáshoz viszo-
nyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 
Kiemelt feladatok a diszlexiás, diszgráfiás tanulók iskolai fejlesztése során: 
- a pontos diagnózis és a fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgála-
tok elvégeztetése, 
- a testséma biztonságának kialakítása, 
- a téri és idırelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 
- a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 
- a látás, hallás, mozgás koordinált mőködtetése, 
- az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató – jelemzı, 
vagy diszlexia prevenciós módszerrel, 
- az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész 
iskolai pályafutása alatt, 
- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
- az élı idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
- az értékelés, minısítés legyen méltányos, 
- segítı környezet folyamatosan álljon a tanuló rendelkezésére. 
Az olvasásgyengeség – a nem valódi diszlexia – a fenti tünetek enyhébb megje-
lenése. Az olvasásgyenge tanulók általában lassabban sajátítják el az olvasást. 
Hibáik kijavítása azonban nem igényel teljes újratanítást, a szükséges gyógype-
dagógiai közremőködés éppen ezért általában tünetcentrikus. A korrekció fo-
lyamata tartalmazza azokat a feladatsorozatokat, amelyek a vizuális, az akuszti-
kus és a motoros funkciókat támogatják. 
� Diszkalkulia esetén 
A diszkalkulia a számolási, matematikai képességnek a tanuló intelligenciájához 
mért gyengesége. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzó-
dik meg, amelynek következtében zavart az érzékelés–észlelés folyamata, sérült 
a gondolkodás. Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és tartalmi azono-
sítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett 
gondolkodási mő veletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok 
érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. 
E tanulócsoportnál általában hiányzik a „matematikai érdeklıdés”, kialakulatlan 
a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. A tanulás folyamán 
nehezen ismerik fel a számjegyeket, nem képesek azokat a mennyiséggel egyez-
tetni, vagy számjegy és mennyiség helyes egyeztetésekor a számjegy nevét nem 
tudják. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a ma-
tematikai relációk verbális kifejezésében. 
A kiemelt speciális teendık a teljesség igénye nélkül mindenekelıtt a 
- testséma kialakítása, 
- a téri relációk biztonsága, 
- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 
- a szerialitás erısítése, 
- számfogalmak kialakítása és bıvítése, 
- az érzékelés–észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 
összehangolt, intenzív fejlesztése, 
- segítı, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
- az alapmőveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megerısítése, sokoldalú 
gyakorlásuk a már „birtokolt” számfogalmakkal építkezı számkörökben, 
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- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása. 
� A részképesség-zavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott tünete-

it mutató tanulók 
Több részképesség-zavar együttes elıfordulása „halmozott fejlıdési zavart” 
okoz. Ez a beszéd/nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérı és egyenetlen 
fejlıdését foglalja magába és általában akadálya az anyanyelv tanulásának, az ol-
vasás-írás-számolás elsajátításának. 
Az ilyen típusú, speciális fejlesztésre szoruló tanulók logopédiai-pedagógiai ellá-
tásának lényege, hogy a percepció minden részterületét fejleszteni kell: a vizuá-
lis, az akusztikus, a taktilis és mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képes-
ségeket és állandóan a beszéd- és nyelvi készséget. 
� A fejlesztés elvei 
- A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók különleges gondozási igényei-
nek kielégítése gyógypedagógus közremőködését igényli, akár olyan formában, 
hogy ı végzi a terápiát, akár utazó tanárként, tanácsadás, szupervízió keretében, 
együttmőködésben a pszichológussal. 
- A tanulók egyéni terápiás terv alapján kapnak segítséget. 
- A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelıen az iskolai oktatásban ér-
vényesíteni szükséges a méltányos számonkérési, értékelési, esetleg az intenzív 
terápia idejére szóló átmeneti felmentési lehetıségeket. Mindez azonban elsıd-
legesen a gyermek távlati érdekeinek figyelembevételével történjen. 
- A rehabilitációs idıkeretek rugalmasságát a külön iskolákban (osztályokban) 
fenn kell tartani. Csak így biztosítható a tanulók egyéni szükségleteihez való 
igazodás. 
- A részképesség–zavar tüneteit mutató tanulók oktatásának preferált formája a 
hagyományos integrált oktatás. Külön oktatás esetében tehát arra kell töreked-
ni, hogy a tanuló minél elıbb visszakerüljön egyrészt a családjához, másrészt az 
ıt integrálni képes környezetbe. A külön oktatás tehát ez esetben intenzív terá-
piás céllal szervezett átmeneti oktatási formának tekintendı, amelyet csak a 
rendkívül súlyos más fogyatékosságok esetén célszerő igénybe venni. 

 
3. A NAT alkalmazása 

A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók sajátos fejlesztésének elvei nem indo-
kolják a NAT követelményeinek módosítását. A tanulók e csoportja ugyanis képes a 
követelmények minimum- vagy annál magasabb szinten történı elsajátítására, tanu-
lási zavaraik a közoktatási törvény adta lehetıségeken belül – kiegészítı speciális 
egyéni terápia esetén – kezelhetık. 

 
a ) Közös követelmények 

A NAT közös követelményei közül elsısorban a kommunikációs kultúra kap 
kiemelt hangsúlyt, mivel ezen a területen koncentrálódnak a diszlexiás, 
diszgráfiás tanulók speciális nevelési szükségletei. 

 
b ) Általános követelmények 

A más fogyatékos tanulók e csoportjától kellı segítség és kompenzatorikus 
eszközök igénybevétele mellett elvárható az általános követelmények teljesítése. 
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c ) Mőveltségi területek és részletes követelmények 
Módosul(hat)nak a következık: 
Diszlexiás, diszgráfiás tanulók oktatása terén: 
Anyanyelv és irodalom mőveltségi területen belül az elsı tanévében iskolánk-
ban beiktatjuk a következıket a tananyagba: testséma fejlesztése, vizuomotoros 
koordináció fejlesztése, grafomotoros fejlesztés, a helyes ejtés, a fonémahallás 
fejlesztése, hang–bető egyeztetési gyakorlatok, a verbális figyelem és emlékezet 
intenzív fejlesztése, memoriterek. 
Az élı idegen nyelv tanítása a más fogyatékosok e csoportjában sem hagyható 
el. A felmentés helyett a nyelvoktatás auditív módszereit alkalmazzuk szőkített 
programmal, méltányos értékelési rendszerrel a helyi tantervekben. 
A mővészetek mőveltségi területet kiegészítjük a komplex mővészeti terápiával. 
Testnevelés és sport mőveltségi területen ugyancsak az elsı tanévben gyógy-
testnevelést, valamint logopédiai fejlesztést alkalmazunk. 
Diszkalkuliás tanulók oktatása terén: 
A matematika mőveltségterület minimális követelményeinek teljesítésére kom-
penzációs lehetıségeket, speciális módszereket, meghosszabbított tanítási idıt, 
gyógypedagógiai segítséget vezettünk be. 

 
4. Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

� A más fogyatékos tanulók egészségügyi rehabilitációja elsısorban a fogyatékosság 
jellegének, tüneteinek kivizsgálását és a diagnózisnak megfelelı medicinális ellátást, 
annak folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítı egész-
ségügyi terápiákat foglalja magába. 
Ebbıl a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemé-
szeti vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás. 
Az egészségügyi rehabilitáció ajánlott körébe tartozik még a gyógytorna, a gyógy 
úszás, és bizonyos sportok, elsısorban a labdajátékok. 

� A pedagógiai rehabilitáció a mőveltségi területeknél a funkcionális képesség- fejlesz-
tı programok külön gyakoroltatásával, elmélyítésével szolgálja az eredményes okta-
tást. A terápiás egyéni fejlesztı programok mellett lehetıséget (idıt) tartalékolunk a 
betegségek utáni felzárkóztatásra, esetleges tantárgyi anyagrészek elmélyítésére. 
Különösen az anyanyelvet és a matematikát kiemelten gyakoroltatjuk. 
A pedagógiai rehabilitáció keretében lehetıséget biztosítunk bizonyos kompenzáló 
eszközök használatának megtanítására, gyakorlására (gépírás, szövegszerkesztés, he-
lyesírás ellenırzése, rajzprogramok kezelése, számológép használata) is, mivel ezek 
az eszközök optimálisan egyéni vagy kiscsoportos keretekben használhatók. 
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II. 7. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉGEK 
 
 

Az iskola, mely szocializációs rendszerként mőködik, alkalmazkodást követel meg az ál-
tala „elıírt” norma-és szabályrendszerhez és beilleszkedést a csoport illetve osztályközös-
ségbe. Ahhoz, hogy a gyermek jól tudjon alkalmazkodni, és képes legyen megfelelı társas 
kapcsolatok kialakítására, egy-egy életkori szakaszban a szocializáltság bizonyos fokát el kell 
érnie. Azok a gyermekek, akiknek szocializációja sérül, (azaz a közösségbe való beilleszke-
désüket valamely tényezı akadályozza), konfliktusba kerülhetnek az intézményi szabály-
rendszerrel, társas viszonyaikban zavarok mutatkozhatnak. Ha ezek mértéke meghaladja a 
pedagógus, a gyermektársak, illetve más szülık által tolerálható szintet, a gyermek problé-
mássá válik az intézmény, a közösség számára. Egy olyan fejlıdésmenet indulhat el, mely-
nek során rögzül és elmélyül a konfliktusa a környezetével, a személyiségfejlıdés irányát 
negatívan befolyásolja, magatartása deviánssá válhat. 

A magatartási és beilleszkedési nehézségek hátterében nem egy, hanem több egymással 
összefüggı személyi és környezeti tényezıvel kell számolnunk. 

Minden egyes tanulónk személyiségfejlıdését, szociális környezetét folyamatosan nyo-
mon követjük. 

A devianciára hajló „másság” kezelése, a gyermekek „furcsa” viselkedése, az okok felis-
merése nehéz feladattal állít szembe minden pedagógust. 

A nehezen nevelhetıségre utaló személyiségjegyek a következık: 
nyughatatlanság, nyüzsgés 
agresszivitás 
konokság 
csipkelıdı hajlam 
túlzott gátlásosság 
arisztokratikusság 
befelé fordulás, álmodozás 
állandó bőntudattal való küzdés 
túlzott igényesség 
eltúlzott önértékelés 
érzelmi tompultság 
 
Az itt felsorolt személyiségjegyek valamelyikének megléte természetesen nem jelent még 

feltétlenül magatartási gondot, hiszen lehetséges, hogy csak átmeneti kamaszkori problémá-
val állunk szemben. Ha viszont azt tapasztaljuk, hogy különbözı élet-és konfliktushelyze-
tekre a tanuló rendszeresen inadekvát válaszokat ad (kompenzáció, regresszió, agresszió, 
stb.), valamint fent felsorolt jegyek közül egy vagy több tartósan is jellemzı, akkor a maga-
tartási zavar egyértelmően megállapítható. Ha kétségek merülnek fel, a pedagógusok pszi-
chológiai ismeretei nem elegendıek, úgy szakember segítségét is igényeljük. 

 
 
Tanórai kereteken belül: 
 
Figyelembe vesszük az alábbi segítı nevelési szempontokat: 
Az ültetés: mind a motiváció, mind a figyelem fenntartásában fontos szerepe van. 
A figyelem huzamosabb fenntartása: a figyelmet felkeltı, fenntartó módszerek gyakoribb 

alkalmazása segíti az érdeklıdés és motiváció fenntartását, viselkedéses tünetek csökkenté-
sét. 
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Követelmények: elengedhetetlen a gyermek képességeinek, érdeklıdésének, terhelhetı-
ségének megismerése 

Alkalmazkodás segítése: ahhoz, hogy tudjuk miként avatkozhatunk be, meg kell ismer-
nünk a gyermek viselkedését konfliktus helyzetekben, szituációkban. 

Szabályok kialakítása: a közösen hozott szabályok és azok megszegésének, következmé-
nyeinek ismerete részben biztonságot is jelent a gyermek számára mert egyértelmővé válik 
számára, hogy milyen magatartásformákat vár, illetve tőr el még az iskola, s melyeket nem. 

Reális énkép kialakítása 
Sikerélmény: egyéni motivációs bázisuk megismerésére építve igyekszünk sikerélmény-

hez juttatni tanulóinkat 
Felzárkóztatás: pótló foglalkozások szervezésével szükség esetén tanulás módszertani, 

tanulástechnikai segítség nyújtásával biztosítjuk az elırehaladásban elmaradt tanulók felzár-
kóztatását. 

Személyiségfejlesztés: speciális osztályfınöki órákon személyiségfejlesztı tréningeken 
fejlesztjük önértékelési, önismereti képességeiket a reális énkép kialakításához. 

 
 
Tanórán kívüli tevékenységek: 
 
Tájékoztatást tartunk a szülıknek a nevelési problémákról, a devianciák veszélyeirıl, a 

megelızés fontosságáról 
Szoros kapcsolatot tartunk a helyi oktatási intézményekkel, nevelési tanácsadóval és 

gyermekjóléti, családsegítı szolgálattal 
A napközis foglalkozások, tanulószoba keretén belül igyekszünk pótolni a tantárgyi hiá-

nyosságokat, illetve lehetıséget biztosítunk a szabadidı hasznos eltöltésére. 
Sportolási, testedzési lehetıséget biztosítunk: (DSK, futball, természetjáró szakkör, kara-

te, tánc) 
Szakköreink: sakk, matematika, ügyes kezek 
Internetterem 
Kirándulások 
 
 
Iskolánk minden egyes pedagógusa együttmőködı partner abban, hogy a speciális szük-

séglettel rendelkezı gyermekek megsegítése eredményes legyen, hiszen tudjuk, hogy alkal-
mazkodási képességük zavara bármelyik fázisban megállítható, korrigálható vagy kompen-
zálható akkor, ha akár a pedagógus vagy az iskola az ártalmakat legalább részben ellensú-
lyozni tudja.  
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II. 8. TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ PROGRAM 
 
 

A magatartási és beilleszkedési nehézség illetve a tanulási kudarc nagyon gyakran össze-
fonódik. Az alkalmazkodási nehézséget jelzı magatartási zavar mellett megjelenik az alultel-
jesítés is, mint másodlagos probléma. Vagy éppen a tanulás terén megélt kudarcok miatt 
megjelenhetnek viselkedési zavarok. 

Tanulási kudarcnak tekintjük azt, ha a tanulónak a tanulási folyamatban egyáltalán nincs 
sikerélménye, illetve tartósan több kudarc, mint sikerélmény éri. Nem tanulási, hanem pe-
dagógiai kudarcnak tekintjük azt, ha a tanuló nem tud képességeinek megfelelıen teljesíteni, 
de ezt csak a pedagógus éli meg kudarcként, a tanuló pedig nem. Természetes, hogy ebben 
az esetben is megpróbáljuk a tanulót motiválni, hogy jobb eredményeket érjen el. 

Célunk az, hogy a tanulási kudarcot a minimumra csökkentsük, illetve megelızzük. A 
gyermekek speciális szükségleteinek korai felismerése és kezelése az eredményes iskolai pá-
lyafutás biztosítása érdekében elengedhetetlen. 
 

1. A helyi óvodai intézményekkel és a nevelési tanácsadóval szorosan együttmőködve 
már a beiskolázáskor igyekszünk kiszőrni azokat a gyermekeket, akiket a tanulási 
kudarc szempontjából veszélyeztetettnek érzünk. Számukra hívta létre iskolánk a kis 
létszámú osztályát, melyet már az elızı témában is említettünk. 

 
2. Ha tanulási kudarcot tapasztalunk, elsı lépésként a kudarc okát keressük, majd a 

következı lépésben ezt próbáljuk megszüntetni. Ahhoz, hogy a hiányosságokra 
fény derüljön az elsı órákon szükség van a tanulók felmérésére. A felmérések kife-
jezetten ezt a célt szolgáló standardizált feladatlapokkal és módszerekkel történik. 

 
3. Ha a tanuló elıképzettsége elmarad az átlagostól és emiatt nem képes a többiekkel 

lépést tartani, valamint a követelményeknek megfelelni, akkor felzárkóztató foglal-
kozásra kerül sor. Felzárkóztatáson a szociális, szociokultúrális jellemzık, környeze-
ti hatások eredményeként teljesítménydeficitet mutató tanuló osztályközösségen be-
lüli, kiscsoportban vagy egyéni formában program szerinti felzárkóztatását értjük a 
többségi normához. A felzárkóztatás mindig célirányos, a fennálló hiányosság meg-
szüntetésére törekszik. 

 
4. A következı tevékenység mely segítségül szolgálhat, az a korrepetálás, melynek el-

sıdleges célja a hiányos, téves vagy fel nem dolgozott ismeretek kialakítása, a cse-
lekvés a tevékenység célirányos fejlesztése a tanítás és tanulás folyamatában 

 
5. A tanulási kudarcok megelızése érdekében minden tanulót próbálunk sikerélmény-

hez juttatni a vele szemben támasztott elvárások személyre szabott kialakításával, a 
pozitív értékeléssel, melyek egyébként a motiváció hathatós eszközei is. 

 
6. A tanulási kudarcok fakadhatnak a családból, illetve a pedagógusból is. Ez akkor 

fordul elı, ha egy vagy több tantárgyból olyan teljesítményt vár el a család, esetleg a 
pedagógus, melyet a tanuló önhibáján kívül nem tud teljesíteni. Iskolán belül a pe-
dagógiai megbeszélésen a probléma felvethetı, a pedagógusok csökkentik vagy át-
alakítják elvárásaikat. Nehezebb feladat a szülıt meggyızni arról, hogy gyermeke az 
adott területen vagy összességében nem tud jobban teljesíteni. 
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7. Tanulási kudarc oka lehet a tanuló túlzott elvárása önmagával szemben. Azoknál a 
tanulóknál fordul elı, akik mindenbıl maximálisan szeretnének teljesíteni,de adott-
ságaik, képességeik alapján ezt nem tudják elérni. Nagyon sok idıt fordítanak tanu-
lásra, keveset pihennek, kialvatlanok, fáradtak, ezáltal eredményük még gyengébb 
lesz, mint amit egyébként elérhetnének. Ilyenkor meg kell keresnünk azt a személyt, 
aki a legközelebb áll a tanulóhoz, akiben a tanuló feltétlenül megbízik, véleménye 
fontos számára és el is fogadja azt. Vele konzultálva, rajta keresztül próbáljuk a ta-
nulási stratégiát megváltoztatni, illetve az önértékelést reális irányba terelni. 

 
8. A tanulási kudarcoknak szintén gyakori oka, ha az értékelés negatívan motivál, a 

számonkérések során a feleletek, dolgozatok hibáit emeljük csak ki. Célszerőnek 
tartjuk, hogy az értékelésben a tanuló teljesítményének pozitív vonásait hangsúlyoz-
zuk, inkább dicsérjünk, mint elmarasztaljunk. A tanulónak éreznie kell,,hogy a legki-
sebb teljesítményt, erıfeszítést is észreveszik a pedagógusok (nemcsak a tanulás-
ban,hanem az egyéb teljesítményekben is)és ezt értékelik. Fontosnak tartjuk a szö-
veges értékelést, mert az osztályzat önmagában keveset jelent. 

 
9. Funkcionális motoros vagy idegrendszeri zavar is okozhat tanulási kudarcot. Ebbe e 

körbe soroljuk azokat a tanulókat, akik valamilyen rendellenesség miatt nem tudnak 
megfelelni a tantervi követelményeknek. Ha a rendellenesség mértéke befolyásolható 
(diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia) akkor, ha módunkban áll iskolán belül, ha szakmai 
kompetenciánkat meghaladja, akkor iskolán kívül fejlesztı foglalkozásra irányítjuk a 
tanulót, szorosan együttmőködve a nevelési tanácsadó szakembereivel, természete-
sen a szülı beleegyezésével. Ha a tanuló nehezen fejleszthetı, nem korrigálható 
rendellenességben szenved, úgy élünk a jogszabályban biztosított lehetıséggel, és a 
szakértıi bizottság véleménye alapján az adott tantárgyból nem osztályozzuk, illetve 
a számonkérés módját a tanulóhoz igazítjuk. 

 
Közismert, hogy az iskola követelményeinek nem mindenki képes egyformán megfelel-

ni. Ezért az oktatás és a nevelés eredményei egyre inkább attól függnek, hogy mi, pedagó-
gusok felismerjük-e a tanulók közötti különbségeket és rendelkezünk-e olyan pedagógiai 
eszközökkel és módszerekkel melyek a tanulók adottságainak figyelembevételével elfogad-
ható eredményre vezetnek a nevelésben és az oktatásban. 
 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következı tevékenysé-
gek során történik: 

� egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 
� napközi otthon, tanulószoba 
� felzárkóztató foglalkozások, korrepetálás 
� sportolási, testedzési lehetıség 
� szakkörök 
� internetterem 
� a továbbtanulás irányítása, segítése 
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II. 9. INTEGRÁCIÓS ÉS KÉPESSÉGKIBONTAKOZTATÓ OKTATÁS A FEKETE ISTVÁN 

TAGISKOLÁBANBAN 
 
 

A 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet értelmében iskolánk a 2004/2005-ös tanévtıl beveze-
ti a hátrányos helyzető tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítését, mely-
nek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlıdé-
sének elısegítése, a többi tanulóhoz történı felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyé-
nek kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása folyik. Ennek keretében vállaljuk 

� a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 
� a tanulási kudarcnak kitett tanulókat segítı programot, 
� a szociális hátrányok enyhítését segítı pedagógiai tevékenységet. 

 
Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevı tanulók nevelése és 

oktatása, tudásának értékelése az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazásával történik 
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II. 10. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG 
 
 

1. A tehetség kibontakoztatásának tágabb értelmezése 
A tehetség és a képesség kibontakoztatása bizonyos értelemben ugyanazt a pedagógiai 

tevékenységet jelenti: minden tanuló valamennyi képességének maximális fejlesztésére kell 
törekednünk. Az átlagos és az átlagon aluli képességeket éppúgy fejlesztenünk kell, mint a 
kiemelkedıket. Minden tanulónk egyéni sajátosságait alaposan meg kell ismernünk, hogy 
azután a neki megfelelı módszerekkel a lehetı legnagyobb teljesítményig juttassuk el. Mivel 
a tehetség sok esetben csak viszonylag késın nyilvánul meg, mindenkinél a lehetı legtöbb 
képesség intenzív fejlesztése szükséges. 

A tágabb értelemben vett tehetségfejlesztés tehát nem csak a tanulók egy szők 
rétegét érintı feladat, bizonyos értelemben valamennyi tanuló egyéni bánásmódot 
igényel. 
 

2. Mit értünk tehetségen? 
„Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülı, majd gyakorlás, céltudatos fej-

lesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos 
területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.” (Harsányi István) 

A tehetséghez három tényezı egybeesése szükséges: átlag feletti képesség, a feladat iránti 
elkötelezettség és a kreativitás. Ezeken kívül a környezet – beleértve fıként az iskolát – is 
felelıs azért, hogy kibontakozhasson a tehetség. (Renzulli–Mönks) 

Mivel a képesség csak a neki megfelelı tevékenység során alakul ki, az iskola egyik leg-
fontosabb feladata, hogy a tevékenységekhez lehetıséget, feltételeket teremtsen; va-
lamint, hogy irányítsa, ellenırizze, értékelje ezeket a tevékenységeket.  
 

3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységeink, feladataink 

� A valós egyéni sajátosságok (képességek, elızetes ismeretek, motiváltság, szoci-
ális háttér) megismerése minden tanulónál. 

� A tehetség felismerése; az ehhez szükséges tulajdonságlisták ismerete. 
� Az iskolai tananyaghoz, tantárgyakhoz nem szorosan kapcsolódó tehetség fel-

ismerése, ennek érdekében minél szélesebb körő tevékenységrendszer biztosí-
tása. 

� Az egyéni sajátosságokat figyelembe vevı ugyanakkor egységes fejlesztés a tan-
órákon. (differenciált ill. adaptív fejlesztés) 

� Bizonyos tantárgyakból nívócsoportok kialakítása. 
� Fakultáció és nyelvi évfolyam indítása az igények és a lehetıségek szerint. 
� Tanórán kívüli tehetséggondozó, szakköri (tudományos, mővészeti, sport) fog-

lalkozások, verseny- és felvételi-elıkészítık szervezése. 
� Tantárgyi versenyeken (pl. OKTV) pályázatokon való részvétel. 
� Ösztöndíjak alapítása, felkutatása. 
� Szükség esetén kapcsolatfelvétel tehetséggondozó szakemberekkel, intézmé-

nyekkel. 
� A gyorsítás, léptetés lehetıségének biztosítása. (Egy tanév alatt több osztály 

anyagának elvégzése) 
� Szükség esetén a tehetséges tanulók szociális beilleszkedésének segítése. 
� A pedagógusok módszertani felkészítése a tehetséggondozó munkára. 
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II. 11. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
 

Gyermekvédelem 
Az iskolai gyermekvédelem sokrétő tevékenység: számtalan területen preventív (megelı-

zı) szerepe van, (pl.: napközi, otthoni nevelés, családlátogatás, szülıi értekezletek, stb.) de 
kiterjed azoknak az egészségügyi, jogi, szociális, pszichológiai és pedagógiai tennivalóknak 
az ellátására is, amelyek a gyermek eltartását, gondozását, nevelését, érdekvédelmét, a veszé-
lyeztetı körülmények felszámolását szolgálják, illetve biztosítják.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység a tantestület valamennyi tagjának, de elsısor-
ban az osztályfınököknek a feladata, akiket az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelıse és 
az igazgatóhelyettes segít.  
 

A veszélyeztetettség megelızésének, enyhítésének, megszüntetésének iskolai 
stratégiája 
 

1. Preventív gyermekvédelem: 
Elsıdleges és meghatározó tennivalónk a megelızés, prevenció 

a ) Általános 
� Folyamatos, szoros együttmőködés minden gyerekkel, a családdal 
� A kortárscsoportok ismerete (az osztályban, az iskolai osztályon kívül) 
� A diáknak általában kapcsolata a felnıttekkel 
� A gyermek érzelmi állapotának folyamatos nyomon követése 
� Környezeti ártalmak megszüntetése 
� Önismeret, önbizalom fejlesztése 
� Szilárd erkölcsi értékrend kialakítása 
� Helyes életvezetési stratégiák bemutatása 

b ) Speciális prevenció 
� Egy-egy gyereket érintı károsító hatás (bőnözı szülık, brutális bánásmód 

otthon stb. esetén egyéni stratégia kidolgozása 
c ) Drogmegelızési terv 

A megelızési és felvilágosító programjaink fıbb témakörei: 
� drog 
� alkohol 
� dohányzás 

 
Az egészségvédı- és drogstratégiát – a rendelkezésre álló és megismert programok figye-

lembevételével – a nevelıtestület közösen választja és alakítja ki – míg az elıadó meghívá-
sáról a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs és szabadidı szervezı gondoskodik. 
 

2. Feltárás 
A veszélyeztetettség megszüntetésének legfontosabb lépése a probléma felisme-

rése. A veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet gyakran kapcsolódik egymáshoz, 
ezért idıben fel kell tárnunk a gyermekek életkörülményeiben tapasztalható veszé-
lyeket, fejlıdésükben észlelhetı rendellenességeket, és meg kell találnunk a segítés 
lehetséges módját, hogy a gyermekek problémáit minél hatékonyabban tudjuk ke-
zelni, megelızve ezzel súlyosabbá válásukat.  

Iskolánk alapvetı feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 
a ) Jelezni kell a felmerült problémákat a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek 
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b ) Szükség esetén hatósági intézkedés kezdeményezése 
c ) A tanulmányi eredmény romlása, magatartási zavarok, feltőnıen sok hiányzás 

stb. esetén a problémák okainak feltárása 
d ) Ennek eszköze lehet: beszélgetés a tanulóval, játékos foglalkozás, családlátoga-

tás, beszélgetés a kortárs csoporttal 
 

3. Megszüntetés 
A tanulók fejlıdését veszélyeztetı okok megszüntetésének érdekében iskolánk 

együttmőködik a területileg illetékes: 
a ) nevelési tanácsadóval 
b ) gyermekjóléti szolgálattal 
c ) családsegítı szolgálattal 
d ) polgármesteri hivatallal 
e ) gyermekorvossal 
f ) a gyermekvédelemben résztvevı társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapít-

ványokkal 
 

A veszélyeztetettség feltárását, felderítését követıen meg kell tenni a szükséges intézke-
déseket, amelyeknek nem elsısorban a tüneti gócok megszüntetésére, hanem az elıidézı 
okok megváltoztatására kell irányulnia.  

A pedagógusoknak mindenekelıtt a család, a szülık meggyızését, a nevelı munkába 
történı bevonását kell megoldania. Ennek leghatékonyabb eszköze a rendszeres találkozás, 
beszélgetés (családlátogatás, szülıi értekezlet, fogadóóra, nyílt tanítási nap stb. Sajnos gyak-
ran elıfordul, hogy a szülıvel szemben kell a gyermek érdekeit védeni, jogait képviselni. 
Ilyenkor elkerülhetetlen a hatósági beavatkozás, a védı-óvó intézkedések megtétele.  

 
4. Segítı gyermekvédelem (Amikor már tetten értünk egy tünetet) 

a ) A gyermek megnyerése 
b ) Pozitív kortárskapcsolat keresése, kialakítása 
c ) A családi környezet (szülık, rokonok) megnyerése 

 
5. Pótló nevelés 

Az adott életkor szintjének elmaradása esetén a hiányok pótlása (tantárgyi, visel-
kedési stb.) 

 
6. Korrigáló- és helyettesítı nevelés 

A személyiség már ténylegesen károsodott 
� Osztálytevékenységbe bevonás 

 
Az iskolai gyermekvédelem alapvetı pedagógiai elvei között elsı helyen kell megemlíteni 

a gyermek személyiségének megismerését. (A beszélgetések, az ıszinte érdeklıdés, a diszk-
réció, a pedagógiai intuíció, a megértés mind hozzájárul a személyiségzavarok leküzdéséhez. 
Pedagógiai eszköztárunkból nem hiányozhat az iskolai élet vonzóvá tétele sem, amelyet a 
tevékenységek kiszélesítésével érhetünk el. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsısorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 
gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

� Korrepetálások, speciális foglalkozások 
� Napközis és tanulószobai foglalkozások keretében a tantárgyi hiányosságok pótlása 
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� Sportolási- és testedzési lehetıségek (DSK, tömegsport, osztályok közötti bajnok-
ságok, stb. 

� A tanulók szabadidejének szervezése (színház, mozi, kiállítások látogatása, játszóhá-
zak, táborok stb.) 

� Hagyományok ápolása (Kiszézés, Gergely-járás, Betlehemezés) 
� Szakkörök 
� Tehetséggondozó foglalkozások 
� Differenciált oktatás és képességfejlesztés 
� A pályaválasztás segítése 
� A személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülıknek) 
� Egészségvédı és mentálhigiénés programok szervezése 
� A családi életre történı nevelés 
� Egészségügyi szőrıvizsgálatok 
� A tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, természetbeni támogatás, iskolai 

étkezési lehetıségek stb.) 
� A szülıkkel való együttmőködés 
� Tájékoztatás a családsegítı és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról 

 
 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs feladatai 
 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelıs mőködik. Alapvetı feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúság-
védelmi munkáját.  Ezen belül:  

a ) Legfontosabb feladata a problémák idıben való felismerése a gyors, hatékony segít-
ségnyújtás 

b ) A tanulók és a szülık tájékoztatása azokról a lehetıségekrıl, személyekrıl, intéz-
ményekrıl, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak 

c ) Különös figyelemmel fordulás a veszély- és krízishelyzetben lévı tanulók felé 
d ) Családlátogatáson vesz részt a veszélyeztetı okok feltárása érdekében 
e ) A veszélyeztetı okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, ha kell, az 

illetékes szakellátási intézménnyel, szervezettel felveszi a kapcsolatot 
f ) A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítá-

sát kezdeményezi 
g ) Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidıs programokról 
h ) Az iskolaorvos és a védınık bevonásával egészségügyi felvilágosító programot tart 
i ) A rendırök közremőködésével bőnmegelızési oktatást szervez 
j ) Megkülönböztetett figyelmet fordít a drogveszély társadalmi mérető problémájára 
k ) Felajánlja a szülıknek felvilágosító beszélgetések, elıadások szervezését az egészsé-

get károsító szerekrıl 
l ) A szenvedélybeteg, drogfüggı tanulót, (ha azt a tanuló vagy a szülı igényli) tájékoz-

tatja az anonim szaktanácsadás lehetıségeirıl 
m ) Ha szükséges, a veszélyeztetettség enyhítésére a jog, illetve a hatóság segítségét is 

igénybe veszi 
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II. 12. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG 
 
 

A szociális hátrányok okai 
 
Szociálisan hátrányos helyzetőnek tekintjük egyfelıl azokat a tanulókat, akiknek anyagi 

(pénzügyi) helyzete jelentısen elmarad az átlagtól, illetve a család anyagi helyzete olyan, 
hogy a tanuló alapvetı fizikai és szellemi szükségletei nem elégíthetık ki. Az ilyen tanulók 
anyagi támogatása egyrészt a jogszabályokban meghatározottak szerint történik (kedvezmé-
nyes étkezés, tankönyvtámogatás, stb.), másrészt megpróbálunk támogatást szerezni olyan 
karitatív szervezetektıl, alapítványoktól, amelyeknek célja az anyagi nehézségek enyhítése. 

Önhibáján kívül mind több gyermek kerül olyan anyagi helyzetbe, mely egészséges testi 
fejlıdését, zavartalan tanulását hátráltathatja. Az ilyen helyzetbe került tanuló inkább eltit-
kolni igyekszik körülményeit, ezért körültekintı, tapintatos pedagógiai feladat a veszélyezte-
tett és hátrányos szociális családi helyzetek felderítése és a megoldási lehetıségek számba-
vétele. 

Az iskolának fontos szerepe van az esélyek kiegyenlítésében, a hátrányok csökkentésé-
ben, a társadalmi egyenlıtlenségek hatásainak enyhítésében. A segítségre szorulók elsısor-
ban az alacsony jövedelmőek, a munkanélküliek, valamint a szociális ellátásban részesülık 
körébıl kerültek ki. 

Másfelıl szociálisan hátrányos helyzetőnek tekintjük azokat a tanulókat, akiknek kultu-
rális háttere olyan alacsony szintő, hogy másokkal szemben eleve esélytelenül indulnak a 
életcéljaik megvalósításában.   

 
A szociális hátrányokkal küzdık feltérképezésének, problémáik megismerésének módjai 

� Családlátogatások, beszélgetések, közös programok a szülıkkel. 
� Szoros kapcsolat a polgármesteri hivatal szociális szakembereivel. 
� Rendszeres információcsere a FÓKUSZ Gyermekjóléti Szolgálattal és a Humán 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal. 
� Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelısének tevékenysége. 
� A tanulók problémáinak feltárása dramatikus játékokkal, fogalmazásokkal, beszélge-

tésekkel. 
 
 

A szociális hátrányokat enyhítı tevékenységeink 
 

1. Pedagógiai tevékenységek 
a) A nevelık és a tanulók személyes kapcsolata 
b) Az egyéni adottságokat figyelembevevı tanulás megszervezése 
c) Kooperatív tanulás megszervezése 
d) Differenciált házi feladatok adása 
e) Felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése 
f) Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesül-

jön 
g) Internetterem, könyvtárhasználat szorgalmazása 
h) Színházlátogatások, kirándulások, táborok szervezése 

 
2. Szociális intézkedések 

a) Tankönyvvásárláshoz nyújtott segély 
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b) Étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segély 
c) A tanulmányi kirándulások részvételi díjához nyújtott anyagi támogatás 
d) Kulturális rendezvényeken való részvétel anyagi támogatása 
e) Ösztöndíjak 

 
3. Egyéb intézkedések 

a) Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon 
b) Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetıségeirıl 
c) Jótékonysági bál, karitatív akciók, győjtések szervezése 
d) Drog- és bőnmegelızési programok szervezése 
e) Mentálhigiénés programok szervezése 
f) Pályaorientációs tevékenység 
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II. 13. NEVELÉSI-OKTATÁSI CÉLJAINKAT SZOLGÁLÓ TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 
 
 

1. Szakkörök 
 

Iskolánk fontosnak tarja a tehetséggondozást, ezért a tanulók érdeklıdési körének meg-
felelıen minden tanév elején többféle szakkört hirdetünk meg. Ezek vezetését olyan peda-
gógusok vállalták, akiknek ideje és képessége ezt lehetıvé teszi. A szakkörök az iskola 
pénzügyi kereteibe beleférnek (matematika, fizika, természetjárás, karének, kamarakórus, 
kézimunka, informatika). 
 
 

2. Személyiségfejlesztés a napköziben 
 
Iskolánkban a napközi keretein belül 4 csoport mőködik: 1 elsıs; 1 elsıs-másodikos; 1 

másodikos; 1 harmadikos napközis csoport és 1 negyedik-ötödik-hatodikos, néhány hetedi-
kes tanulóval megtőzdelt csoport, amely tanulószobai keretek között tölti a tanuláson túli 
idıt. 

Népszerőségüket bizonyítja, hogy a tanszobás korosztályból a nem tanulószobások kö-
zül is igen sokan kérik, hogy több-kevesebb idıt ott tölthessenek. 
 

A napközis foglalkozások célja: 
 

a ) Részben (napközben) pótolja az otthont, a családot, biztosítsa a védelmet, figyel-
mességet. Ezért sokkal oldottabb a hangulata, közvetlenebb a szervezése. A szülık 
manapság igen elfoglaltak, ezért az itt dolgozó nevelıknek tájékozottnak kell lenni-
ük az élet hétköznapi dolgaiban éppúgy, mint a természet ismeretében, egészségünk 
megırzésének lehetıségeiben, vagy környezetünk ápolásában. 

b ) Segítséget nyújtunk a tanulásban azoknak, akik igénylik. 

� Ötleteket vagy konkrét utat mutatunk a házi feladat megoldásához, szorgalmi 
feladatok, győjtımunka megvalósításához. 

� Nem halogatjuk a munkát, mindig megtanuljuk az aznap feladott leckét. 
� Elıször a szóbeli anyag kerül sorra, hisz annak alkalmazása kell legyen az írás-

beli feladat. 
� Ezt követi a győjtımunka, külön feladat. 
� Segítjük ıket, hogy felsı tagozatos, illetve felnıtt korukra önálló ismeretszer-

zésre is képesek legyenek. 
c ) Segítséget tudunk nyújtani a szabadidı hasznos eltöltésében. 

Mindezek érdekében feladatul tőztük ki, hogy akik ebben a munkakörben dol-
goznak: 

� még több figyelmet fordítsanak szakmai fejlıdésükre; 
� tájékozottságukat, érdeklıdésüket szinten tartva sokat olvassanak, új filmeket 

nézzenek, színházba, hangversenyre eljussanak, figyelemmel kövessék az aktuá-
lis sporteseményeket és a világ változásait. 

d ) Hátrányos helyzetőek felzárkóztatása 
e ) Napközis kertek között a nyelvi napköziben kisiskolás korban igyekszünk megsze-

rettetni az idegen nyelvet, játék közben ismertetjük meg az adott nyelv szépségét, a 
nyelvtudás hasznosságát. 
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Az együttmőködés keretében naprakészen tartjuk a kapcsolatot a gyerekeket tanító osz-
tályfınökökkel, szaktanárokkal és a kisiskolásokat tekintve a szülıkkel is, ugyanis talán mi 
töltjük a legtöbb idıt ezzel a gyerekcsoporttal. Így egyetlen tanuló sem marad magára prob-
lémájával.  

Nagy jelentısége van a diszkréciónak, tapintatnak, hogy érezzék bármikor segítséget, 
megértést, vagy okos bírálatot kaphatnak, de mindez ne váljon tolakodóvá, kellemetlenné 
számukra. 

Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a szép magyar beszéd használatára, a csúnya sza-
vak kerülésére. Próbáljuk elérni, hogy a gyerekek igazuk érvényesítése érdekében ne erıfö-
lényüket alkalmazzák. 

Sok-sok közös játékkal, sétával, a hagyományok ápolásával próbáljuk alakítani, formálni 
a ránk bízott gyerekek személyiségét a tılünk telhetı legjobban. 
 
 

3. Versenyek 
 
Iskolánk tanulói a tanév során a következı versenyeken vesznek részt: 
 

a) szaktárgyi versenyek általános iskolásoknak 
� matematika (a megye és a környék által szervezett versenyek) 
� magyar (a megye által szervezett helyesírási, vers- és prózamondó versenyek) 
� idegen nyelv (a megye és a környék által szervezett versenyek) 
� történelem (a Fejér Megyei Honismereti Egyesület által szervezett) 

b) megyei és országos természetjáró és tájékozódási versenyeken, országos találkozón 
való részvétel 

c) Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 
 
 

4. Kirándulás 
 

Évfolyam Helyszín Idıtartam 

1. Agárd és környéke 3 × 1 nap 

2. Erdei iskola 3 nap 

3. Úszótábor 5 nap 

4. Velencei-tó és környéke 3 nap 

5. Budapest és környéke 3 nap 

6. Téli tábor 5 nap 

7. Országjárás a Dunántúlon, Balatonon 3 nap 

8. Országjárás az Alföldön, Észak-Magyarországon 3 nap 

9. Országjárás vagy Kárpát-medence 3 nap 

10. Országjárás vagy Kárpát-medence 3 nap 

11. Kárpát-medence vagy Alpok 3 nap 

12. Kárpát-medence vagy tengerpart 3 nap 

 
Iskolánk pedagógusai az 1992-93. tanév óta a fenti terv szerint viszik a tanulókat kirán-

dulni. A szülık, a diákönkormányzat és a település önkormányzata örömmel fogadta és az-
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óta is támogatja tanulóink kirándulását. A táborozás költségeit a szülık állják, a szállításba, 
élelmezésbe besegítenek. A rosszabb anyagi helyzetben levı családok gyermekeit támogat-
juk a városi jótékonysági bál bevételébıl. 

A kirándulások idıpontja általában május utolsó vagy június elsı hete, de minden tanév 
elején egyeztetjük az idıpontot. 
 
 

5. Sport 
 

Iskolánkban a testnevelés a kiemelt tantárgyak között szerepel. Az iskola programjában 
több évfolyam kirándulása köthetı a testneveléshez (erdei iskola, úszótábor, téli sítábor), 
ahol a szervezésben, lebonyolításban aktív szerepet játszanak a testnevelı tanárok. 

Az iskola diáksportkörében a következı sportcsoportok indulnak évrıl évre: 

� játékos sportversenyek 1-4. osztályos tanulóknak 
� labdarúgás korcsoportonként 1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. osztályos fiúknak 
� kosárlabda korcsoportonként 5-6 és 7-8. osztályos lányoknak, 7-8. és 9-13. osz-

tályos fiúknak 
 
Programjaink: 

Szeptember: NAP körzeti atlétika versenyek 
Október: NAP körzeti váltóverseny  
Január: Játékos sportverseny körzeti és megyei döntıi 
 Iskolai osztályok teremfoci bajnoksága 
Február: Chernel-kupa teremlabdarúgó-torna diákok és szülık között 
 Sítábor 
Március: Iskolai mezei futóverseny 
 NAP körzeti mezei futóverseny 
 Diákok és szülık játékos sportversenye 
Április: NAP körzeti atlétikai csapatbajnokság 
Május: Megyei kispályás labdarúgó döntık 
 Úszótábor, erdei iskola 
Június: Iskolai sportnap 

 
5-13. osztályos diákjaink szabadidejükben a pincében kialakított konditermet használják, 

ahol játszhatnak, erısíthetnek. Alsó tagozatos tanulóinknak, az oktatási törvény elıírása 
szerint, minden délután legalább 30 perc testmozgási lehetıséget biztosítunk. 
 
 

6. Iskolai ünnepélyek 
 

Az iskolánkban megtartott ünnepélyeknek két fajtája van. 
 

a) történelmi eseményekhez kapcsolódó ünnepek 

� október 6. 
A megemlékezés során miden osztály mécsest gyújt a vértanuk emlékére. 

� október 23. 
Gimnazista tanulóink részt vesznek a városi ünnepélyen. 
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� február 25. 
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

� március 15. 
A márciusi eseményeket különbözı helyszíneken iskolánk drámacsoportos 
tanulói megjelenítik, így a többi tanuló a helyszíneket osztályonként végig-
járva, az események aktív szereplıivé válva emlékezik meg a régmúlt ese-
ményeirıl.  

� április 16. 
A holokauszt áldozatainak emléknapja. 

 
b) az iskola életéhez kapcsolódó ünnepek 

� Tanévnyitó 
Az iskola igazgatója megnyitja az új tanévet és az elsı osztályosokat az is-
kola polgárává fogadja, melyrıl díszes oklevelet kapnak a gyerekek. 

� Karácsonyi ünnepély 
Az iskola alsó tagozatos drámacsoportja betlehemes játékot mutat be, régi 
karácsonyi dalokat énekel. 

� Ballagás a 13. osztályosoknak 
A végzıs diákok ünnepélyesen elbúcsúznak az iskolától és társaiktól, ju-
talmak kiosztása. 

� Ballagás a 8. osztályosoknak és tanévzáró 
A végzıs diákok ünnepélyesen elbúcsúznak az iskolától, társaiktól, az év 
során jól dolgozó tanulók jutalmat kapnak, majd az iskola igazgatója bezár-
ja a tanévet. 

 
 

7. Hagyományaink 
 

Iskolánkban évrıl évre a következı programok kerülnek megrendezésre: 

� Ünnepélyes tanévnyitó (szeptember) 
� ıszi túra a Velencei-tó környékén (szeptember vagy október) 
� Chernel-kupa körzeti atlétika verseny (szeptember) 
� İszi papírgyőjtés a diákönkormányzat szervezésében (október) 
� İszi termésbáb készítı játszóház alsó tagozatosoknak (október) 
� Literatúra-hét (november) 

Magyartanárok szervezésében 1 hét a mővészetek jegyében: pályázatok, alkotá-
sok elkészítése, vers- és prózamondás, helyesírási versenyek, meghívott elıadók 
meghallgatása, könyvtárhasználati vetélkedı 

� Egészségügyi napok (november) 
Testápolással, fogápolással kapcsolatos tudnivalók ismertetése, a szerzett isme-
retek alkalmazása játékos vetélkedık keretében 1-6. osztályig, a nagyobb tanu-
lóknak elıadások, versenyek 

� Chernel-bál (november) 
� Jótékonysági bál, melyen iskolánk növendékei adnak mősort 
� Mikulás ünnepségek osztálykeretben (december) 
� Karácsonyi játszóház kicsiknek és nagyoknak (december) 

ajándéktárgyak, karácsonyfadíszek készítése 
� „Ti és Mi” – felsı tagozatos lányok és fiúk játékos vetélkedıje (december) 
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� „Csongorok és Tündék” – gimnazista lányok és fiúk játékos vetélkedıje (de-
cember) 

� Játékos sportverseny alsó tagozatosoknak (január) 
Körzeti és megyei versenyek megrendezése 

� Téli sítáborok (január vagy február) 
� Farsangi bál 1-6. és 7-13. osztályos tanulóknak a diákönkormányzat szervezé-

sében (február) 
� Kiszézés – népi játékok a tél búcsúztatására (március) 
� Tavaszi mezei futóverseny a Velencei-tó környéke iskoláinak (március) 
� Idegen nyelvi hét 
� Chernel-gála (április) 

Iskolánk mővészeti csoportjainak bemutatkozása: elıadások, kiállítások 
� Chernel-hét benne a Triáda matematika verseny (április) 

Természettudományos elıadások, versenyek, pályázatok Chernel István szel-
lemiségének jegyében 

� Húsvéti tojásfestı játszóház alsó tagozatosoknak (április) 
� Ballagás – a 13. osztályosok búcsúja az iskolától (május)  
� Kirándulások (május) 
� Sport-nap a tanév végén (június) 

Madárles, túra, sportversenyek, hajós programok a tavon 
� Ballagás – a 8. osztályosok búcsúja az iskolától (június) 
� Ünnepélyes tanévzáró (június) 

 
 

8. Mővészetek 
 

a ) Képzımővészet 
Iskolánkban a bodajki Hang-Szín-Tér Mővészeti Alapiskola rendkívül népszerő 
csoportjai dolgoznak képzett pedagógusok, szakemberek vezetésével. A gyerekek 
mővészeti képzése önköltséges, a szülık az egyes félévek során tandíjat fizetnek a 
Mővészeti Alapiskolának. A csoportok a tanév során kiállításokon, mővészeti be-
mutatókon adnak számot tudásukról. 
Az idei évben a következı csoportok indultak: 

� grafika I-II. korcsoport 
� kerámia 
� dráma 
� fotó - videó 
� számítógépes rajz és animáció 
� énekes népszokások 

A csoportok hetente 2-3 órás foglalkozásokat tartanak. 
 

b ) Zene 
Iskolánkban a Csitáry Emil Zeneiskola és a Sárvíz Zeneiskola tanítja gyerekeinket 
szolfézsra és hangszeres zenére. A zeneoktatás önköltséges, a tanulók havi tandíjat 
fizetnek a zeneiskoláknak.  
A következı hangszeres tanszakok indultak az idei évben: 

� fuvola 
� gitár 
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� zongora 
� szintetizátor 
� hegedő 

A zenei foglalkozások péntek délután és szombaton egész nap zajlanak az iskolánk-
ban. 

 
c ) Tánc 

Az Eszteranna és más tánciskolák szervezésében önköltséges alapon lehetıség van 
balett, jazzbalett, társastánc és néptánc tanulására. 

 
 

9. Közmővelıdési intézmények 
 

a) Agárdon mővelıdési ház nincs, könyvtár van, ahova tanulóink rendszeresen el-
járnak olvasni, könyveket kölcsönözni, internetezni. A minden évben megren-
dezett „Literatúra-hét” több versenye is a helyi könyvtárban zajlik, pl.: könyv-
tárhasználati vetélkedık kicsiknek, nagyoknak. 

b) Gimnazista tanulóinkat rendszeresen visszük Budapestre színházlátogatásra. A 
színházszervezı pedagógus pályázatok elnyerése útján szerez anyagi támogatást 
a buszköltségekhez, így a tanulóknak csak a színházjegyet kell kifizetniük. 

c) Általános iskolás tanulóinknak minden osztályfınök évente 1 vagy 2 alkalom-
mal színházlátogatást szervez Székesfehérvárra vagy Budapestre. A jegy és az 
útiköltség árát osztálypénzbıl fizetik ki. 

d) Az évenkénti kirándulások során rendszeresen látogatják tanulóink az ország 
különbözı múzeumait, nemzeti parkjait. 

e) Különféle kiállítások, tárlatok látogatását igény szerint, évente 2-3 alkalommal, 
önköltséges alapon szervezzük. 

f) A Literatúra- illetve a Chernel-héten eredményesen szereplı tanulóinknak 1 
napos jutalomkirándulást szervezünk évente két alkalommal, az eseményhez 
kapcsolódó közmővelıdési intézménybe. A kirándulás költségeit alapítványi 
pénzbıl finanszírozzuk. 
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II. 14. A SZÜLİK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI 
 

II. 14. 1. A szülıkkel való együttmőködés 
 
 

Iskolánk érdekelt abban, hogy döntéseinket minél szélesebb körő egyeztetés elızze meg. 
Tudjuk, hogy csak akkor nevelhetünk, oktathatunk hatékonyan, ha jó kapcsolatot alakítunk 
ki diákjaink szüleivel. Az iskola mint nevelı-oktató intézmény csak akkor mőködhet ered-
ményesen, ha a tanulói érdeklıdésre épít, és figyelembe veszi a szülıi érdekeket is. Az isko-
lai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a 
szülıi ház és a pedagógus közösség koordinált aktív együttmőködése. 

A közoktatásról szóló törvény 39.§-a (2) bekezdése szerint az iskola mőködésével kap-
csolatos döntések elıkészítésében, végrehajtásában és ellenırzésében a jogszabályban meg-
határozottak szerint részt vesznek a pedagógusok, a tanulók, a szülık, illetıleg képviselıik.  
E szerint a részvétel kétféle formában valósulhat meg. 

Közvetlenül, valamennyi érdekelt bevonásával és közvetve az érdekeltek képviselıinek 
bevonásával.  

Iskolánkban mindkét tevékenységi formára találunk példákat. 
 

1. A szülıkkel kialakított közvetlen kapcsolat 
A közvetlen kapcsolat fenntartására elsısorban az osztályfınökök hivatottak, de isko-

lánkban több évfolyam szeptemberi szülıi értekezletén az iskola igazgatója tart tájékoztatót 
az adott tanév osztályra háruló feladatokról. (1., 3., 6., 8., 9., és 13. évfolyam) 

A közvetlen kapcsolattartás formái: 

� családlátogatás (szükség esetén) 
� szülıi értekezlet 
� fogadóóra 
� nyílt tanítási nap 
� írásbeli tájékoztató 
� közös rendezvények 

 
Az együttmőködés formáit az elızetesen már vázolt pedagógiai feladatokra építettük, és 

az alábbi két témakör köré rendeztük: 
a) A szülık részérıl a nevelımunka segítéséhez az alábbi közremőködési formákat 

várjuk el: 
� aktív részvétel az iskolai rendezvényeken 
� ıszinte véleménynyilvánítás 
� együttmőködı magatartás 
� a nevelési problémák ıszinte megbeszélése, közös megoldása 
� a családi nevelésben jelentkezı nehézségek közös legyızése 
� érdeklıdı-segítı hozzáállás 
� szponzori segítségnyújtás 

b) Iskolánk a gyermek helyes neveléséhez a következı segítségnyújtási formákat kínál-
ja: 
� nyílt napok, nyílt órák szervezése 
� rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló elımenetelérıl, magatartásáról, 
� változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes vi-

selkedési módokat 
� elıre tervezett szülıi értekezletek 
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� rendkívüli szülıi értekezletek 
� fogadóórák 
� elıadások szervezése 
� pályaválasztási tanácsadás 
� családlátogatás 
� közös kirándulások 
� Taninform elektronikus napló vezetése 

 
A szülıi ház és az iskola együttmőködésének továbbfejlesztési lehetıségei: 

� osztály-család közös hétvége 
� szülıi munkahelyeken üzemlátogatás 
� családi játékos vetélkedık 
� közös rendezvények szervezése a szülık és a pedagógusok részvételével 
� az alapítványunk támogatása a nevelési problémák megoldásának segítésére 

 
 

A szülıi értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok idıpontját az iskolai munka-
terv évenként határozza meg.  

A 2003. évi közoktatási törvény módosítása az iskola közvetlen tájékoztatási kötelezett-
ségének bıvülését eredményezi:  

� A szülıket a megelızı tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekrıl, 
tanulmányi segédletekrıl, taneszközökrıl, ruházati és más felszerelésekrıl, 
amelyekre a következı tanévben a nevelıi és oktató munkához szükség lesz. 

� Tájékoztatni kell a szülıket az iskolától kölcsönözhetı tankönyvekrıl, tanesz-
közökrıl és más felszerelésekrıl, valamint a szülık tudomására kell hozni, 
hogy miben tud segíteni az iskola annak érdekében, hogy a rájuk háruló teher 
kisebb legyen. 

� A szülıket tájékoztatni kell azokról a lehetıségekrıl, amelyekkel az iskola segít-
séget tud nyújtani gyermeke eredményes felkészüléséhez. Írásban kell tájékoz-
tatni a szabadon választott órán való részvétel feltételeirıl. 

� A szülınek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szabadon választott tanítási 
órákra történı jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

 
2. Szülıi érdekképviseleti szervezetek 
A közoktatási törvény adta lehetıségekkel élve a szülık szabadon alakíthatnak szülıi 

közösségeket, dönthetnek mőködésük rendjérıl, megválaszthatják vezetıiket és szervez-
hetnek különféle programokat. Iskolánkban az egyes osztályokban tanuló gyermekek szülei 
által választott képviselıket – szülık közössége – az iskola igazgatója félévenként tájékoz-
tatja az iskola helyzetérıl és terveirıl. A szülık tanácsa minden iskolát érintı kérdésrıl vé-
leményt nyilváníthat.  

A 2003. évi közoktatási törvény módosítás a szülıi jogok bıvülését hozta: 

� A törvény megtiltja olyan tankönyv választását, mely nem biztosítható minden 
tanuló számára, és korlátozza a ruházati és más felszerelések beszerzésének elı-
írását. A szülıi szervezet a ruházati és más felszerelések megvételével kapcsola-
tosan a szülıkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg.  

� Tanítási év közben meglévı tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, 
ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható 
meg, ha abból a szülıre fizetési kötelezettség hárul.  
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� A szülıi szervezet figyelemmel kísérheti a gyermeki, tanulói jogok érvényesülé-
sét, a pedagógiai munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet, illetve tanács-
kozási joggal részt vehet a nevelıtestület értekezletein.  

� Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél a nevelési- oktatási intézményben a 
szülıi szervezetet egyetértési jog illeti meg.  

� A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó rendezvényeket az iskola az 
ingyenes szolgáltatások körében köteles biztosítani. A szülıi szervezet megha-
tározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési- oktatási intézmény 
által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvaló-
sításánál nem lehet túllépni.  
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II. 14. 2. A tanulókkal való együttmőködés 
 
 

Az iskolánkban folyó nevelı- oktató munkának nélkülözhetetlen feltétele a felnıtt dol-
gozók és a diákok közötti, egymás kölcsönös megbecsülésén alapuló kapcsolat. 

Egyre természetesebbé válik az is, hogy iskolánk mőködését meghatározó rendelkezések 
kialakításához, az intézményi döntések meghozatalához, ezek végrehajtásához és végrehaj-
tásának ellenırzésében közremőködnek a tanulók, illetıleg érdekképviseleti szervezeteik. A 
tanulói részvétel lehetséges formáit a közoktatásról szóló törvény – 62-64.§ - és az ehhez 
kapcsolódó jogszabályok két nagy csoportra osztják.  

Az egyik csoport a közvetlen véleménynyilvánítási formák, a másikat az érdekképvisele-
tek munkáján keresztül megvalósult érdekérvényesítés jelenti.  
 

1. Közvetlen érdeknyilvánítási formák iskolánkban 
Az iskolánkra jellemzı harmonikus tanár-diák kapcsolat lehetıvé teszi, hogy a tanulók 

az udvariassági szabályok megtartásával közvetlenül jogosultak véleménynyilvánításra, jo-
gukban áll kapcsolatot teremteni az iskola pedagógusaival és vezetıivel. Az iskola vezetıjé-
nek írásban is feltehetnek a tanulók kérdéseket, melyeket az iskolatitkárságon elhelyezett lá-
dában győjtünk. 

Iskolánkban az éves munkatervben rögzített idıpontokban, évente két alkalommal tájé-
koztató és tájékozódó fórumot, diákgyőlést tartunk. A győlés napirendjét a diákönkormány-
zat és az iskola vezetıi együttesen állapítják meg. A témák között rendre szerepel a házirend 
egy-egy pontjának értelmezése, megvalósulásának értékelése, valamint a tanulói jogok érvé-
nyesülésének kérdése. A közgyőléseken általában az iskola igazgatója mond bevezetıt és azt 
követıen kerül sor a diákok kérdéseire, hozzászólásaira. A kialakuló vitát követıen mindkét 
fél javaslatot tesz a felmerült problémák megoldására. A demokratikusan kialakított, meg-
hozott döntés, megállapodás bekerül az iskola házirendjébe.  

Esetenként rendkívüli közgyőlés összehívását is kezdeményezheti a diákönkormányzat, 
vagy az iskola vezetıje.  
 

2. A diákönkormányzat mőködése iskolánkban 
A közoktatási törvény megfelelı kereteket ad ahhoz, hogy a tanulók közös tevékenysé-

gük megszervezése céljából az iskolában szervezeteket hozzanak létre. A tanulók és a tanu-
ló közösségek, a diákkörök érdekeinek érvényre juttatása céljából diákönkormányzatot ala-
kíthatnak. A diákönkormányzat létrehozása kizárólagosan az érintettek akaratán múlik. Ter-
mészetesen a pedagógusoknak segítséget kell adniuk e szervezetek megalakulásához, mő-
ködéséhez. 

Iskolánkban az alsó tagozatos diákönkormányzatot segítı pedagógus feladata az önkor-
mányzatiság csíráinak kialakítása, melyre majd a felsı és fıleg a gimnáziumi tagozatban le-
het építeni. 

Arról, hogy az iskolánkban milyen felépítéső, és hány diákönkormányzat alakuljon, a di-
ák küldöttek dönthetnek. Maguk alakítják ki mőködésük rendjét, és döntenek programjaik-
ról. A pedagógusoktól tanácsot, segítséget kérhetnek.  

A diákönkormányzatok munkáját segítı tanárokat a diákság véleményének kikérése után 
iskolánk vezetıje bízza meg a feladat ellátásával.  
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II. 15. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 
 
 

1. Általános célok, értékek 

� a testi-lelki egészség megırzése 
 

2. Hosszú távú pedagógiai célok 

� az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, eszté-
tikai és erkölcsi megalapozása 

� az életminıség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 
� az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 
� ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek meg-

elızni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát. 
� létminıség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása  
� a családi életre nevelés fejlesztése 
� az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 
3. Konkrét célok és feladatok 

� legalapvetıbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése 
� a szülıkkel, az iskola környezetében élıkkel a kommunikáció fejlesztése 
� az egészséges táplálkozás és a testi higiénia iránti igény kialakítása 
� az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevıinek meg-

ismertetése 
� mindennapi testedzés: 

� testnevelésórák,  
� napközis szabadidı, uszodai programok, korcsolyázás, DSK programok, 

mint lehetıség  
 

4. Tanórai keretek 

� tantárgyakba beépítve 
� osztályfınöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák 
� sportnap 
� testnevelés  

 
5. A tantárgyak lehetıségei 
A tantárgyak közül a honismeret, a környezetismeret, a természetismeret, a fizika, a ké-

mia, a biológia, a testnevelés és a technika órák keretében van lehetıség egészségnevelésre. 
A tanulók 

� ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek elıtti böjtök) 
� Ismerjék meg saját testük alapvetı felépítését és mőködését, az egészség meg-

ırzéséhez szükséges életvitel jellemzıit 
� ismerjék meg az élı szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetıségeit 
� ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt 

hatásait, tartózkodjanak ezek kipróbálásától 
� ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 
� legyenek képesek az egészségügyi problémák megelızésére és mérséklésére 
� sajátítsák el a testi-lelki egészséget megırzı életviteli technikákat 
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� ismerjék meg az egészséges táplálkozás alapelemeit 
� alakuljon ki bennük az egészséges életmód iránti igény 
� gyızıdjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különbözı szervrendszerek 

mőködését tekintve 
� segítse bennük az egészséges napi-heti-évszakos életritmus kialakulását 
� tudatosítsa bennük az egészség és a környezet komplexitását 

 
6. Tanórán kívüli foglalkozások 
Évente egy alkalommal egészségvédelmi hetet tartunk, amely során az osztályfınöki, a 

környezetismeret, a természetismeret és a biológia órákon az iskola védınıje tart foglalko-
zásokat. Ilyen foglalkozásokra egész évben van lehetıség az osztályfınöki órák keretében 
az osztályfınökök kérésére. 

Az iskola igazgatója szülıi fórumot tart pl. drogprevenció témakörében. 
Az iskola védınıje heti rendszerességgel fogadóórát tart az érdeklıdı tanulóknak. 
Az egészségügyi miniszter által elıírt védıoltások és szőrıvizsgálatok megtörténnek. 

 
7. A mindennapi testedzési program 
Iskolánkban a testnevelés a kiemelt tantárgyak közé tartozik. Ennek bizonyítéka, hogy a 

kötelezı óraszámokon kívül a testnevelés tantárgy – az Oktatási Törvény lehetıségeivel él-
ve- többletórákat kap. Hiszünk abban a görög mondásban mely szerint ép testben lakozik 
ép lélek, ezért törekszünk arra, hogy tanulóink a testnevelés órák keretében megfelelı fizi-
kai terhelést kapjanak. Ezen kívül megismerik és elsajátítják a legfontosabb játékok alap-
mozgásait, szabályait. Képesek lesznek azokat önállóan is játszani. 

Iskolánkban a VVSI tornateremének távolsága, az utazás miatt a testnevelés órák egy ré-
szét tömbösítenünk kell. Így sajnos az emelt óraszám ellenére a heti testedzési alkalmak 
száma nem túl magas. 
 

A törvényben elıírt napi testedzési lehetıséget a gyerekek számára az iskolánkban mő-
ködı diáksportkör sportcsoportjaiban tudjuk biztosítani. Az idıpontokat úgy szervezzük, 
hogy a csoportfoglalkozások a testnevelés óra mentes napra essenek. A diáksportköri cso-
portokban a tanulók kielégíthetik mozgásigényüket, a legjobbak pedig felkészülhetnek kor-
csoportos versenyeikre. 
 
Sportcsoportjaink a következık: 
 

évfolyam sportolási lehetıség 

1-4. vegyes játékok, sor- és váltóversenyek, atlétika 

1-2. fiú labdarúgás 

3-4. fiú labdarúgás 

5-6. lány kosárlabda, atlétika 

5-6. fiú labdarúgás, atlétika 

7-8. fiú labdarúgás atlétika 

7-8. vegyes kosárlabda 

9-13. vegyes kosárlabda 
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Tanulóink a fent felsorolt sportágakban rendszeres résztvevıi a megyei sportversenyek-
nek, ahol nagyon eredményesen szerepelnek. Az alsósok évek óta országos elıdöntısök a 
Játékos sor-és váltóversenyeken Felsıseink elsısorban az alapsportágnak számító atlétiká-
ban szerepelnek kiemelkedıen. Csapataink általában dobogósok, szinte minden évben van 
országos döntıbe jutott tanulónk is. 

A tantervhez kapcsolódóan 3. évfolyamos diákjainknak féléves oktatás után, a tanév vé-
gén úszótábort szervezünk, ahol a gyerekeket két úszásnemben eljuttatjuk a biztonságos 
úszás fokára. 

A téli sportok idıszakában a 6. évfolyamosok lehetıséget kapnak egyhetes sítáborozásra, 
síoktatásra. A felsıbb évfolyamos tanulóknak is igény és megfelelı létszám esetén szerve-
zünk sítábort. 

Iskolánkban jól felszerelt konditerem áll a délutáni idıszakban a testedzés e módját ked-
velı gimnazista diákjaink rendelkezésére. 

Intézményünk jó kapcsolatokat tart fenn a városunkban mőködı sportegyesületekkel. 
Tanulóink részt vesznek a VVSI evezıs, vitorlás és kajak-kenu szakosztályainak edzésein, 
versenyein. Szereplésük fıleg az evezésben kiemelkedı. 

A labdarúgást szeretı fiúknak a Gárdonyi VSC korosztályos csapataiban van még lehe-
tıségük kedvenc sportáguk mővelésére. 
 

Iskolánk testnevelés szakos tanárai között van gyógytestnevelı, így a gyógytestneveléssel 
kapcsolatos feladatokat délutáni foglalkozások keretében meg tudjuk oldani. Speciális ese-
tekben a gyógyfürdı szolgáltatásai állnak diákjaink rendelkezésére. 

Tanulóink közül néhányan különbözı egészségügyi probléma miatt könnyített testneve-
lésben részesülnek. A szakorvosoktól kapott információk alapján a testnevelés órákon dif-
ferenciálunk és a számukra nem engedélyezett feladatok helyett speciális feladatokat végez-
tetünk. 
 

8. Az iskolai drogprevenció 
A környezeti nevelés általános elveihez igazodva egészségneveléshez kapcsolódik. Cél a 

tudatos, egészséges életet élı generáció kialakítása. Az egészség mentális és pszichés hang-
súlyú fejlesztésének része a legális és illegális drogok fogyasztásának megelızése. Az elsıd-
leges prevenció a drogot még nem fogyasztók felé irányul. A megelızés célja, hogy a fiata-
lok eleve ne nyúljanak drogokhoz. Az elsıdleges prevenció színtere az óvodától kezdve az 
általános iskola alsó tagozata, ahol a drogról szó sem esik, helyesebb tehát az egészségfej-
lesztés elnevezés, mely sokkal jobban kifejezi az elsıdleges prevenció lényegét, sokkal ösz-
szetettebb cselekvést igényel a célok elérése érdekében. A másodlagos prevenció a kipróbá-
ló, de a drogot rendszeresen még nem fogyasztókat kívánja megszólaltatni. İk a tizenéve-
sek, akik már nem mentesek a drogok ismeretétıl, esetleg használatától. Az általános isko-
lák felsı tagozataiban e két szint egymást kiegészítve jelenik meg, melynek célja, hogy meg-
tanítsa a gyermekeket a számukra káros hatások elutasítására. A harmadlagos prevenció a 
drogfüggık társadalmi visszahelyezését, beilleszkedését segíti. A prevenció egyeik leggyako-
ribb és legalkalmasabb színtere az iskola. A tankötelezettség révén az iskolába járó gyere-
kekkel éveken keresztül sajátságos és intenzív kommunikációs helyzetben vagyunk. Mond-
hatjuk, hogy az idı legnagyobb részét a pedagógus együtt tölti neveltjeivel. 

A prevenció olyan munka kell legyen, amely azokra a kérdésekre ad valódi, hiteles és 
használható választ, amelyek a drogfogyasztást kiváltják. Szem elıtt kell tartanunk, hogy a 
drog, illetve annak fogyasztása mindig csak tünet: tünete egy nagyobb problémakötegnek. 
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Megvalósítás módjai: 
� Együttmőködı szülık, védınıi, iskolaorvosi, gyermekvédelmi szolgálati háttér-

rel 
� Szabadidıs programok támogatásával a sokszínőség jegyében 
� Alternatívák kínálatával az egyéni hetirendhez 

rendszeres szakköreink, délutáni foglalkozásaink 
alkalomszerő programjaink: osztálykirándulások és kirándulások, hangverseny 
és színházlátogatás, sportversenyek 

 
Hosszú távú cél 
Fontos, hogy az iskolai megelızı munka hosszú távú, objektív, a diákok életkori sajátos-

ságaihoz igazított, megfelelı megközelítéső és szakmailag is magas szintő legyen. 
Hitelesen valósíthassa meg célját, az egészséges, pozitív életvezetést, melynek része e 

drogmentesség, úgy, hogy a drog elutasítása belsı igény legyen. 
A cél mindenképpen az, hogy utat találjunk azokhoz a fiatalokhoz, akik közé készülünk. 

Ne csak azt mondjuk el, hogy mit nem szabad tenniük, hanem azt is, hogy mit tegyenek he-
lyette. Az iskolai programok között ezért sokkal hatékonyabbak a hosszú távú, valamint az 
egymásra épülı, komplex megközelítéső programok. Nem beszélhetünk önállóan csak 
drogfogyasztási problémáról, hanem életvezetési problémákkal is foglalkoznunk kell, nem 
kerülve a tabukat sem (szexualitás, öngyilkosság stb.). 

A drogprevenció tehát az egészségfejlesztés tágabb gondolati rendszerében kell kezel-
nünk, melynek a drogprevenció a részét képezi. 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek során az emberek fokozódó kontrollt 
nyernek saját életük, saját lelki állapotuk felett, annak érdekében, hogy egészségük jobb le-
gyen. Míg a prevencióban az egészség elérése a cél, addig az egészségfejlesztésben az esz-
köz. A drogmentességet is csak az egészséges életrészeként képzelhetjük el. 

Nem válhat elfogadhatóvá a droghasználat társadalmi szinten. Egészségstratégiánk átfo-
gó életvezetési és életviteli mintákat közvetítsen a probléma megoldás kérdését erısítve. 

Mentálhigiéniás és személyiségfejlesztı tréningek tapasztalatait építse be a nevelés esz-
közei közé. A szaktárgyakban rejlı egészségnevelési vonatkozásokat tudatosan használja 
fel. Az együttmőködi szervekkel, szervezetekkel főzze szorosabbra kapcsolatát és testüle-
tünk segítéségével alakítsa ki azt a „védıhálót”, amely a gyermekekben valósul meg a dro-
gokkal szemben. 

Egészségnevelési munkánk akkor válik igazán eredményessé, ha olyan komplex progra-
mokat alkalmazunk, melyek felölelik az egészségnevelés teljes tárgykörét. A gyerekek meg-
ismerkednek a különbözı egészségkárosító magatartásformákkal, párhuzamosan követendı 
cselekvésmintákat kapnak. Olyan készségeket és jártasságot fejlesztenek ki magukban, me-
lyek segítik ıket egy egészséges életvitel kialakításában, egészségükkel kapcsolatos pozitív 
döntések meghozatalában, felelıssé válva közben életük, életmódjuk, sorsuk alakításáért. 
 

Konkrét céljaink: 
� egészségmegırzı környezet biztosítása az iskolában 
� az egészség iránti egyéni, családi és közösségi felelısség fejlesztése 
� vonzó alternatívát kínálva bátorítani az egészséges életmód választását 
� a jó diák-diák, tanár-diák kapcsolatrendszer kialakításának elısegítése 
� a közösség, mint erıforrás felhasználása 
� az egészségügyi szolgáltatások széles skálájának felhasználása 

 
9. Segítı kapcsolatok 
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� Szülık, szülıi munkaközösségek: A szülıi munkaközösségek hidat jelentenek 
az iskola és a tanulók szülei között. Ezen szervezetek segítségével lehet a szü-
lıket bevonni az iskola programjaiba. A szülı, a család a legfontosabb társ a 
tanulók érdekében végzett munkában. Megfelelı tájékoztatás és információ-
átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési 
programjait. 

� Iskolaorvos, védını: Feladatuk a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, a testi, 
érzelmi és intellektuális fejlıdés követése és az érzékszervi vizsgálatok elvégzé-
se, valamint az egészségnevelésben való részvétel. Adott esetben a tanulókat el-
sısegélyben részesítik. 

� ÁNTSZ: Iskolánkban elsısorban felügyeleti szervként mőködik.  
� Rendırség: Elıadások megtartásával tudnak segítséget nyújtani. 

 
 
 
Nyilatkozat 
 

Az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium Egészségnevelési programját 
megismertem és az abban foglaltakat megfelelınek tartom. 
 
 
Agárd, 2008. június 12. 
 

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

 iskolaorvos 
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II. 16. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 
 
 

1. Általános célok, értékek 

� Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létezı értéknek 
tisztelete és megırzése, beleértve az összes élettelen és élı létezıt, így az em-
bert is, annak környezetével, kultúrájával együtt 

� a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés 
� a bioszféra és a biológiai sokféleség megırzése 

 
2. Hosszú távú pedagógiai célok 

� az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, eszté-
tikai és erkölcsi megalapozása 

� az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 
� rendszerszemléletre nevelés 
� fenntarthatóságra nevelés  
� a környezetetika hatékony fejlesztése 
� érzelmi és értelmi környezeti nevelés 
� tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 
� tolerancia kialakítása 
� a környezettudatos magatartás és életvitel segítése 
� az állampolgári – egyéb közösségi – felelısség felébresztése 
� az életminıség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 
� az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 
� helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések  
� problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 
� globális összefüggések megértése 
� létminıség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása  
� a családi életre nevelés fejlesztése 

 
3. Konkrét célok és feladatok 

� természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 
� helyi értékek és problémák feltérképezése 
� lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)  
� a szülıkkel, az iskola környezetében élıkkel a kommunikáció fejlesztése 

 
4. Tanórai keretek 

� tantárgyakba beépítve 
� tanulmányi kirándulás 
� osztályfınöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák 

 
5. A tantárgyak lehetıségei 

 
Magyar nyelv és irodalom  
A tanulók 

� ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi 
nyelv egymásra hatását 
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� ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit be-
mutató irodalmi alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket 

� ismerjék meg az irodalmi mővekben megjelenı természeti és környezeti érté-
keket, az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását 

� legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véle-
ményalkotásra, érvelésre 

� erısödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 
� tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” 

elkerülésére 
� sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit 

 
Történelem 
A tanulók 

� értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át 
a természet 

� tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az 
életmódra, a közösségi normák alakulására 

� ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok 
tisztelete 

� értsék meg az egész világot érintı globális problémákat, és érezzék hangsúlyo-
zottan az egyén, az állam és a társadalom felelısségét és feladatait a problémák 
elhárításában, csökkentésében 

 
Hon és népismeret 
A tanulók 

� ismerjék meg a természet közelben élı, a természetet tisztelı, azt felhasználó, 
és nem kihasználó paraszti életmód értékeit 

� ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek elıtti böjtök) 
 

Idegen nyelv 
A tanulók 

� váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek fel-
dolgozásának segítségével 

� legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv 
segítségével más országok hasonló problémáit 

� tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit 
� legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunká-

ban, projekt-munkában választ keresni 
� állampolgári felelısségtudatuk fejlıdjön 

A tanulókban 
� alakuljon ki és fejlıdjön a nemzetközi felelısség a környezettel szemben 
� fejlıdjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek le-

hetıségeit 
 

Matematika 
A tanulók 

� váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggé-
seket matematikai módszerekkel demonstrálják 
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� legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzé-
sére statisztikai módszerek alkalmazásával 

� tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni  
� logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelı képessége fejlıdjön 
� tudják megfigyelni az ıket körülvevı környezet mennyiségi és térbeli viszonyait 
� váljanak képessé egy adott témához megfelelı adatok kiválogatására, győjtésére 

és feldolgozására 
� ismerjenek konkrét, a valós életbıl vett példákat, és legyenek képesek ezeket 

elemezni, tudjanak megfelelı következtetéseket levonni 
� Legyenek képesek reális becslésekre 
� Tudjanak egyszerő statisztikai módszereket alkalmazni 

A tanulókban 
� alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás 
� alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási kész-

ségeket 
 

Környezetismeret 
A tanulók 

� ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal 
� ismerjék meg az élıvilág sokszínőségét, az élılények egyedi, megismételhetetlen 

voltát, az ember felelısségét az élıvilág megırzésében 
 

Természetismeret  
A tanulók 

� váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintő értelmezésére 
� a megismerés komplexitása, egészlegességére törekvés (középpontban az élı és 

élettelen természet konkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll) 
� természettudományos gondolkodás kialakításához megfelelı képességek kiala-

kítása; 
� környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése 
� ökológiai szemlélet fejlesztése 
� helyes környezeti attitődök fejlesztése 
� értékrend alakítása  
� környezettudat fejlesztése 
� felelısségérzet fejlesztése 
� környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása 

 
Fizika 
A tanulók 

� váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára 
� ismerjék meg az élı szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetıségeit 
� ismerjék fel a fizikai törvényszerőségek és az élılények életjelenségei közötti 

analógiákat, valamint az élı, és élettelen közötti kölcsönhatásokat 
� tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerőségeit, és ennek tuda-

tában legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra 
� mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erıforrásokat felelısséggel 

szabad csak felhasználni 
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� ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, elıregondolkodó 
állampolgárrá 

� ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat 
 

Kémia 
A tanulók 

� rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel 
� törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására 
� legyenek képesek a környezeti elemek egyszerő vizsgálatára, az eredmények ér-

telmezésére 
� ismerjék a környezetüket legjobban szennyezı anyagokat, törekedjenek ezek 

használatának csökkentésére 
� ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt 

hatásait, tartózkodjanak ezek kipróbálásától 
� értsék meg a különbözı technológiák hatását a természeti és épített környezet-

re, valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait 
 

Földrajz 
A tanulók 

� szerezzenek tapasztalatot, győjtsenek élményeket a közvetlen élı és élettelen 
környezetükrıl 

� érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti 
és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit 

� értsék meg, hogy a népek eltérı természeti és gazdasági körülményei, hagyo-
mányai meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket 

� értsék meg, hogy a társadalom-földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a 
Föld erıforrásainak kimerüléséhez vezet 

� ismerjék meg a globális problémákat és azok megelızési, illetve mérséklési le-
hetıségeit 

� ismerjék, szeressék és ırizzék a természeti és az épített környezet szépségeit 
A tanulókban 

� a környezet értékeinek megismerésével erısödjön a környezettudatos életmód 
iránti igény 

� alakuljon ki az igény a szülıföld cselekvı felfedezésére 
� fejlıdjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak 

megoldásában való aktív részvételi készség 
 

Biológia 
A tanulók 

� ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelızési, illetve 
mérséklési lehetıségeit 

� ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet 
� ismerjék meg az élılények alapvetı szervezeti-mőködési jellemzıit, fedezzék 

fel azok között az ok-okozati összefüggéseket 
� legyenek tájékozottak a földi élıvilág sokféleségét, valamint az emberek és bio-

lógiai környezetük közötti kapcsolatrendszert illetıen 
� ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 

A tanulókban 
� alakuljon ki ökológiai szemléletmód 
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� alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelısség 
 

Ének-zene  
A tanulók 

� ismerjék fel a természeti és a mővészeti szépség rokonságát és azonosságát 
� ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait 
� fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban 
� vegyék észre a zene közösségerısítı, közösségteremtı szerepét 
� tudják, hogy az élı és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznap-

okban egyaránt akusztikus élményt jelentenek 
� fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni 

 
Rajz és vizuális kultúra 
A tanulók 

� ismerjék meg a természet sokszínőségét, formagazdagságát  
� ismerjék fel a természeti és a mővészeti szépség rokonságát és azonosságát 
� ismerjék meg a természet képzımővészeti ábrázolásának lehetıségeit 
� ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére 
� Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítımővészet hazai elıfordulá-

saira 
� ismerjék a természetes alapanyagok használatát 
� legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetrıl szólnak 
� legyenek képesek a mőalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfe-

lelıen elemezni 
� legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek 

megfelelıen 
� ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését 
� tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formater-

vezésre 
� kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket 

 
Tánc és dráma 
A tanulók 

� tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel 
� legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulat-

sorok segítségével (árvíz, erdıtőz, stb.) 
� természethez való érzelmi kötıdése erısödjön a drámajátékon keresztül 
� sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetıségeket 

 
Technika és életvitel  
A tanulók 

� ismerjék meg az emberi alkotásokban megtestesülı használati, esztétikai, for-
mai és etikai értékeket 

� ismerjék meg a technika okozta környezeti károsodásokat és azok megelızésé-
nek módjait 

� ismerjék meg a problémák rendszerét és a lényegét átlátó környezetgazdálko-
dást 

� sajátítsák el az alapvetı biokertészeti ismereteket 
� ismerjék meg az egészséges táplálkozás alapelemeit 
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� ismerjék meg a komposztálás folyamatát és hasznát 
� ismerjék meg a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet jellemzıit 
� sajátítsák el az egészséges táplálkozás, kertészeti alapismeretek, komposztálás, 

szelektív hulladékgyőjtés alapvetı ismérveit 
A tanulókban 

� alakuljon ki az egészséges életmód iránti igény 
� a civilizáció társadalmi és környezeti vonatkozásainak feltárása révén erısödjön 

a felelıs, környezettudatos beállítottság 
 

Informatika (számítástechnika és könyvtárhasználat) 
A tanulók 

� legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keres-
ni, konkrét, a valós életbıl vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket 
elemezni, tudjanak megfelelı következtetéseket levonni 

� legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhetı tudás szőrésére, vál-
janak képessé egy adott témához megfelelı adatok kiválogatására, győjtésére és 
feldolgozására 

� ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlı környezet-
védelmi lehetıségeket 

� használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre 
 

Testnevelés 
A tanulók 

� fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentıs mértékben befo-
lyásolják, egészséges testi fejlıdésüket 

� gyızıdjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különbözı szervrendszerek 
mőködését tekintve 

� legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az él-
ményszerő tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttmőködés 
és a tolerancia fejlesztésében 

� értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a kör-
nyezetszennyezés az egészségre veszélyes 

� sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylı népi játékokat 
A tanulókban  

� tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását 
� alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására 
� segítse az egészséges napi-heti-évszakos életritmus kialakulását 

 
6. Tanórán kívüli foglalkozások 
Évente egy alkalommal természetvédelmi hetet szervezünk, amely során elsısorban a 

közvetlen környezetünkkel foglakozunk. A hét során lehetıség van különbözı látogatások-
ra (pl. szennyvíztisztító telep), elıadásokra, záró rendezvényként pedig akadályversenyt tar-
tunk a gyerekeknek. Felelısök a biológia és kémia szakos tanárok. 

A tanulmányi kirándulások keretében a második osztályosok erdei iskolában, a harmadik 
osztályosok úszó táborban, a hatodikosok sí táborban vesznek részt. A negyedik osztályo-
sok kerékpártúrára indulnak a Velencei-tó körül. 

A környezet- és természetvédelmi jeles napokról tanórai keretekben emlékezünk meg. 
Az iskolában mőködik a „Vándor-ló” természetjáró szakkör, a Természetjárók Országos 

Szövetségének tagja. A résztvevık a természetjáráson kívül széleskörő ismeretekre tesznek 
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szert a turistatérképek használatáról, a természetben való viselkedésrıl, a különbözı növé-
nyekrıl és állatokról, Magyarország jelentısebb természetvédelmi területeirıl. A szakkör 
tagjai rendszeresen részt vesznek a Szövetség által szervezett versenyeken. Nyáron vándor-
tábort tartanak a szakkör vezetıi a tanulóknak. 

Az iskola épületének adottságait kihasználva gyakran tartunk kiállításokat. Elsısorban a 
szőkebb környezetünk mővészeinek, alkotóinak mőveit mutatjuk be. 
 

7. Segítı kapcsolatok 

� Környezeti neveléssel is foglakozó intézmények: Az iskola számára a mú-
zeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok látogatásai fontosak. Ezeket a  láto-
gatásokat a tanórákon készítjük elı. Az iskola a Velencei-tó partján van, ezért 
kiemelkedı szerepet játszik az iskolai környezeti nevelésben a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park helyi intézménye. 

� Civil szervezetek: A környezeti nevelésben szerepet játszó civil szervezetekkel 
(pl. MME, MKNE) egyéni tagságon keresztül tarjuk a kapcsolatot. 

� Helyi szolgáltatók: Ezek közül elsısorban a helyi szennyvíztisztító teleppel 
van kapcsolatunk, a természetvédelmi hét keretében kerül sor a látogatására. 
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II. 17. FOGYASZTÓVÉDELEM 
 
 

A fogyasztóvédelemrıl szóló törvénynek, valamint az EU jogharmonizációs követelmé-
nyeknek is eleget téve a 2003. évi LXI. törvénnyel módosított Közoktatási törvényben 
(1993. évi LXXIX. törvény) is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

A Kormány 243/2003. (XII. 17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv (Nat) 
értelmében a helyitanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz 
igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggı ismereteket, felké-
szüljenek azok gyakorlati alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat a Nat-ban a felkészülés a 
felnıtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is jelentıs szerepet kap. 
 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a  tudatos kritikus fogyasz-
tói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (Nat) 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának 
kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként va-
ló képviselete jelenti. 
 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttmőködéshez és a részvételhez 
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 
megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erısítésérıl 
van szó, amelyek gazdasági és társadalmi elınyöket egyaránt hordoznak magukban. 

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elısegítése, a jogai-
kat érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevı és közremőködı fiatalok képzése. A szociá-
lis és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erısítésével kapcsolatos terü-
letek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, 
az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztése (Nat). 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlıdik. 
A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelı magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú 
folyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megta-
nulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekei-
nek érvényesítésére a természeti erıforrások védelme mellett. 

A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történı fejlıdése szempontjából a 
nevelés-oktatás különösen nagy jelentıségő. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készsége-
ket, hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a 
gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntı hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább jel-
lemzı fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a 
bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellı fejlesztés 
esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a vállalkozásismeret is. 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az ott-
honról hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülık, a családok bevonása a ne-
velési folyamatba.  

A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megisme-
rése és megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek sokszor 
az olcsó, akciós termékeket részesítik elınyben, általában keveset költenek kultúrára, uta-
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zásra, erısen differenciálódnak abból a szempontból, hogy mennyire akarnak vagy tudnak 
megtakarítani. 

E gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták kialakítását 
segítheti a korrekt, sokoldalú tájékoztatás és információáramlás. 

Az iskola programjában a pszichológiai mozgatókra és a helyes értékrend alakítására fek-
tetjük a hangsúlyt. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai kér-
dés, hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony. 
 
Az értékek formálásában lényeges: 

� a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése 
� az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása 
� a természeti értékek védelme 

Fontos továbbá a fogyasztás során: 
� a tájékozódás képessége 
� a döntési helyzet felismerése 
� a döntésre való felkészülés 

 
Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve 

ıket az e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minıség és a biztonság szerepét a 
fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, és a kritikus 
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az általá-
nos iskola befejezésekor a diákok értsék, a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogal-
makat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, amelyet a szuggesztív marke-
tinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlege-
lése, továbbá a felmerülı fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és meg-
oldásának képessége és készsége jellemez. 

Ökológiai fogyasztóvédelem: Környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a 
mai fogyasztói társadalmunkban keresendı. Mind a javak pazarló elıállítási technológiája, 
mind pedig fogyasztásunk mennyisége, összetétele hozzájárul erıforrásaink feléléséhez és 
természeti környezetünk elszennyezéséhez. E szemlélet a környezet szempontjait is figye-
lembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben 
környezetük megtartására törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: Kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, boly-
gónk erıforrásait gyorsulva felélı fogyasztás és a környezeti erıforrásokat nem kizsákmá-
nyoló fogyasztás között. 

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan 
módon történı felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminıséget 
eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgezı anyagok 
használatát, valamint a hulladék- és szennyezı anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, il-
letve termék teljes életciklusa során, annak érdekében, hogy a jövı nemzedékek szükségletei 
és egészsége ne kerüljenek veszélybe. 

Preventív, vagyis megelızı fogyasztóvédelem: Amikor a vevı már a kezdet kezdetén ér-
vényesíteni tudja jogait, és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

 
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az iskolában 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetık a fogyasztóvédelemmel kap-
csolatos tartalmak: 
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technika: áruismeret, a gyártás és a termékminıség összefüggései, 
matematika: banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások, 
fizika: mérés, mértékegységek, mérıeszközök (villany-, gáz-, vízmérıórák), 
földrajz: eltérı fogyasztási struktúrák és szokások, 
magyar: reklámnyelv, feliratok, a reklám kommunikációs csapdái, 
biológia: génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táp-
lálkozás kiegészítık és divatjaik, egészséges táplálkozás, 
kémia: élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, 
háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerő és tudatos használatuk, 
informatika: elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói ve-
szélyforrások, telefónia, 
történelem: EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám 
története stb., 
médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai, tárgyközi projektek (pl. Hogyan készül 
a reklám? A zsebpénz?). 
Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedık, versenyek, rendezvénye). 
Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása). 
Hazai és nemzetközi együttmőködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 
cégekkel). 
Az iskola fogyasztóvédelmi mőködése (az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ez-
zel kapcsolatos foglalkozások. 

 

Módszertani elemek 
Valószínőleg akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem a 

hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó oktatásból pré-
selünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság és a 
fenntartható fogyasztás területén. Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és cso-
portos döntéshozás és a problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az 
egyén és a társadalom viszonyáról szóló információgyőjtés, információfeldolgozás, a feldol-
gozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit. 

A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülık és a helyi közösségek együttmő-
ködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok és kö-
zösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat. 

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülık lehetnek a pedagógus legfonto-
sabb segítıi és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fo-
gyasztói döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idı után segíthetünk abban, 
hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait. Az adatkeze-
lési szabályokat betartva ismereteket győjthetünk a családok vásárlási szokásairól. Az in-
formációk adott esetben lehetıvé teszik azt is, hogy a pedagógus pozitívan befolyásolja a 
család vásárlói magatartását. 

A hagyományostól eltérı tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indí-
tása megfelelı keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független gon-
dolkodás fejlesztésének. 

Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák a napjainkban tipikus 
helyi és globális problémákon keresztül. 

 
� Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól 
� Riportkészítés az eladókkal  
� Médiafigyelés, reklámkritika 
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� Szimulációs játék, esettanulmány 
� Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemzı 

piaci magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése) 
� Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)  
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II. 17. A KÉPZÉS SZERKEZETE 
 

II. 17. 1. Szerkezet és képzési idı a székhelyintézményben 
 
 

évf. általános iskola  gimnázium 

 

 nyolcosztályos képzés  hatosztályos képzés + 
nyelvi elıkészítı évfolyam 

13.            

12.            

11.            

10.       gimnáziumi osztályok 

9.            

8.       

7. 

általános iskolai osztályok 

      

            

6.       9. évfolyam végén 
idegennyelvi-vizsga 

5. általános iskolai osztályok       

4.            

            

3.            

2. általános iskolai osztályok       

1.            
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II. 17. 2. Szakaszok 
 
 
Az iskolánkban folyó nevelı-oktató munka a tanulók életkori sajátosságait figyelembe 

véve az alábbi szakaszokra tagolódik: 
 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza – 1-8. évfolyam 
Középfokú nevelés-oktatás szakasza – 9-13. évfolyam 
 
1. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre tagolódik: 

a ) bevezetı szakasz  – 1-2. évfolyam 
b ) kezdı szakasz  – 3-4. évfolyam 
c ) alapozó szakasz  – 5-6. évfolyam 
d ) fejlesztı szakasz  – 7-8. évfolyam 

 
2. A középfokú nevelés-oktatás szakasza két részre tagolódik: 

e ) általános mőveltséget megszilárdító szakasz  – 9-11. évfolyam 
f ) általános mőveltséget elmélyítı, 

pályaválasztást segítı szakasz  – 12-13. évfolyam 
 
 
Megjegyzések: 

 
A 2008/2009-es tanévtıl kezdıdıen az 5-6 évfolyamon a kötelezı tanórák 27%-ában 

tervezzük a nem szakrendszerő oktatást a természetismeret, ének, rajz és vizuális kultúra, 
technika és életvitel valamint tánc és dráma tantárgyakból. 

A 6. évfolyam végén sikeres felvételi vizsgát téve léphet a tanuló a hatosztályos gimnázi-
umba, ennek következtében a 7. tanévben kettéválik az oktatásunk általános iskolai és egy 
gimnáziumi osztályra. 
A hatosztályos gimnáziumba a Velencei-tó közvetlen és tágabb környezetébıl is várjuk a jól 
tanuló általános iskolásokat. 

A 8. általános iskolai osztály elvégzése után diákjaink más középfokú intézményben foly-
tatják tanulmányukat. 

A 13. tanév végén rendes érettségi vizsgát tesznek a diákok és fıiskolákon, egyetemeken 
folytathatják tanulmányaikat, illetve munkába állhatnak. 

Hosszú távú elképzeléseink között szerepel még az érettségi vizsgát tett diákok szakkép-
zésének megoldása.(idegenforgalmi, számítástechnikai, stb.) 

 
Iskolánk – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. évi módosításának 

28.§ (4.) bekezdése ill. 29. § (2.) bekezdése alapján – a 2004-2005. tanévtıl nyelvi elıkészítı 
osztályt indít a kilencedik évfolyamon.  

A képzés elsıdleges célja az intenzív nyelvi készségfejlesztés és az informatikai ismeretek 
bıvítése. 
 
A rendelkezésre álló óraszám 
 

A Kt. 52. § (3.) bekezdésének d) pontja szerint a tanulók heti kötelezı tanítási óráinak 
száma 27,5 óra, amely a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 
28/2000. (IX. 21.) OM rendeletet módosító 24/2003. (VIII. 19.) OM rendelet 1.§ értelmé-
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ben – a tanuló számára önkéntes vállalással – legfeljebb heti négy tanítási órával megnövel-
hetı. Így a maximálisan felhasználható óraszám heti 31,5 óra. 
 
Az idıkeret heti felosztása (a 2004/2005. tanévtıl) 
 

Angol nyelv 14 óra 
Német nyelv 3 óra 
Informatika 3 óra 
Képességfejlesztés 

a) matematika 2 óra 
b) helyesírás 1 óra 
c) szövegértés és –alkotás 1,5 óra 
d) testnevelés 3 óra 

Osztályfınöki 1 óra 
 
A képzés tartalma 
 
Idegen nyelvi képzés 

Az elıkészítı osztályban két nyelvet (angol és német) oktatunk. 
Az idegen nyelvi képzés csoportbontásban, fı nyelv esetében csoportonként 2 nyelvta-
nárral (programvezetı és anyanyelvi tanár), a második nyelv esetében 1 tanárral történik 

 
Informatika 

Az informatikaórákon az osztály két csoportra bontva sajátíthatja el az ismereteket. 
 
Képességfejlesztés 

A képességfejlesztés tartalmát az adott osztály tanulóinak speciális igényei alapján évente 
alakítjuk ki. 
A 2004/2005. tanévtıl képességfejlesztés keretében egy hagyományos tantárgyat taní-
tunk, a matematikát, melynek keretén belül a tanult ismeretek felhasználására és a hiá-
nyosságok pótlására helyezzük a hangsúlyt. 
A szövegértés és –alkotás illetve a helyesírás tanítása egyaránt szolgálja a meglévı hi-
ányosságok pótlását valamint a további tanulmányok jobb megalapozását. 
A testnevelésórák célja: a tanév során megszerzett állóképesség megtartása és fejleszté-
se; a tantervben szereplı labdajátékok alapjainak megerısítése, továbbfejlesztése; a sza-
badidıs játékok közül az asztalitenisz, standröplabda megismertetése. A tananyagfelosz-
tása: állóképesség fejlesztése (kb. 33 óra), kosárlabda (15 óra), röplabda (15 óra), labda-
rúgás (15 óra), kézilabda (15 óra), szabadidıs sportjátékok (12 óra). 

Az osztályfınöki órákon különös hangsúlyt fektetünk a személyiség- és közösségfejlesztés-
re. Ennek az órának a keretében önismereti foglalkozásokat, mentálhigiénés programokat is 
szervezünk. 
 



 

II / 64 

II. 17. 3. Az oktatás szervezeti formái 
 
 

A nevelı-oktató munkánk hatékonysága érdekében fontos feladat az iskolába járó tanu-
lók itteni munkájának megszervezése. Nevelı-oktató munkánkban a hagyományos osztály-, 
tantárgy és tanórarendszer dominál. 

Tanulóinkat életkoruknak és tudásuknak megfelelıen 1-13. évfolyamon osztályokba 
csoportosítjuk. 

A tanárok által közvetített ismeretanyagot tantárgyakba (esetenként modulokba) rend-
szerezve túlnyomórészt tanórák egymás utáni sorrendjében dolgozzuk fel diákjainkkal. 

A hagyományos kereteken kívül a hatékonyabb oktatás érdekében egyes tantárgyakat 
csoportbontásban tanítunk. A differenciálás alapjai a következık lehetnek: 

� tudásszintbeli különbség (matematika, idegen nyelv) 
� választott idegen nyelv (idegen nyelv, matematika, informatika) 
� nemek (testnevelés) 

 
 

Modulok: 
 

évfolyam modul megjegyzés 

 hon- és népismeret beépítve a történelem tantárgyba 

 tánc és dráma beépítve a testnevelés illetve a magyar tan-
tárgyba 

6. egészségtan beépítve az osztályfınöki óraszámába 

10. tánc és dráma beépítve a testnevelés óraszámába 

11-12. társadalomismeret beépítve a történelem óraszámába 

12-13. mozgókép és médiaismeret  

 mővészetek  

 
 

Tantárgyi modulok (gárdonyi tagiskola): 
 

évfolyam modul heti óraszám 

4-6. informatika 1 óra 

5-6. hon és népismeret 0,5 óra 

5-6. tánc és dráma 0,5 óra 

6. egészségtan 0,5 óra 

7. ember és társadalomismeret 0,5 óra 

8. mozgókép és médiaismeret 1 óra 

 
A kerettanterv szerinti modulok tananyagát és követelményeit önálló tantárgyként kezel-

ve határozzuk meg, amely megegyezik az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben 
elıírtakkal. 
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Tantárgyi modulok (Fekete István tagiskola): 
 

évfolyam modul óraszám 

5-6. hon és népismeret 0,5 óra 

 tánc és dráma 0,5 óra 

6. informatika 0,5 óra 

 egészségtan 0,5 óra 

7. ember és társadalomismeret 0,5 óra 

8. egészségtan 0,5 óra 

 mozgókép és médiaismeret 1 óra 

 
 

Iskolánkban a fent említetteken kívül az alábbi szervezeti formákat alkalmazzuk: 

� szakkörök 
� tanulmányi kirándulások 
� korrepetálások 
� napközi otthon és tanulószoba 

 
 
 



 

II / 66 

II. 16. 3. A nem szakrendszerő oktatás bevezetése az 5.-6. évfolyamokon 
 
 

Célja: A nem szakrendszerő oktatás kiterjesztése az 5. és 6. évfolyamra azt a célt szolgál-
ja, hogy lehetıvé váljon az érintett tanulói körben azoknak az alapvetı készségeknek, ké-
pességeknek a fejlesztése, amelyeknél az elsı-negyedik évfolyamon a kiemelt fejlesztési cé-
lok, a kulcskompetenciák megalapozása nem fejezıdött be. 
 

Kiemelt fejlesztési irányok, célzott készség-képesség területek: 

� Alapkészségek: olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség, elemi 
rendszerezı képesség és elemi kombinatív képesség. 

� Önálló tanulás, jegyzetelési technikák 

� Információszerzés-, és feldolgozás 

� Kommunikációs képességek 

� Szociális kompetenciák 

� Térbeli, idıbeli, mennyiségi viszonyokban való tájékozódás 
 

Bevezetése az 5. évfolyamon elsı ízben a 2008/2009. tanévben, majd azt követıen az 
5.-6. évfolyamokon felmenı rendszerben történik. 

Az alapozó funkció tartalmának és hatékonyságának növelésére iskolánkban elsısorban 
a magyar nyelv-és irodalom, valamint a matematika és a természetismeret tantárgyak kap-
nak kiemelt szerepet. A szövegértés, szövegalkotás, valamint a matematika-logika kompe-
tenciákat más tantárgyakban is alkalmazzuk (pl. technika, rajz). 

A matematikát csoportbontással, a többi tantárgyat pedig osztálykeretben tanítjuk. 
 

A nem szakrendszerő oktatás megvalósulása 2008/2009. tanévben 
 

évfolyam tantárgy óraszám pedagógus jogcíme 

5. magyar nyelv és irodalom 4,5 óra Ktv.128.§(20) 

 természetismeret 2 óra Ktv.128.§(20) 

6. a magyar nyelv és irodalom 4,5 óra Ktv.128.§(20) 

 természetismeret 2 óra Ktv.128.§(20) 

6. b matematika 3,5 óra Ktv.128.§(20), Ktv.121.§(34) 

 természetismeret 2 óra Ktv.128.§(20) 

 technika és életvitel 1 óra Ktv.121.§(34) 

 
A nem szakrendszerő oktatás óraszáma: 5. évfolyamon összesen heti 6,5 óra (26,5%), a 

6. évfolyamon összesen heti 6,5 óra (26%). 
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III. Helyi tanterv 
 

III. 1. TANTÁRGYSZERKEZET ÉVFOLYAMONKÉNT 
 
 

Tantárgy  Általános iskola   Gimnázium  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar irodalom (dráma)                 

Magyar nyelv                 

Történelem és állampolgári isme-
retek (hon és népismeret)                 

Ember és társadalomismeret,  
etika                 

Bevezetés a filozófiába                 

1. Idegen nyelv                 

2. Idegen nyelv                 

Matematika                 

Természetismeret                 

Fizika                 

Biológia és egészségtan                 

Kémia                 

Földünk és környezetünk                 

Ének-zene                 

Rajz és vizuális kultúra                 

Technika és életvitel                 

Informatika                 

Testnevelés és sport (tánc)                 

Osztályfınöki                 

Modulok:                 

Hon- és népismeret                 

Egészségtan                 

Tánc és dráma                 

Ember és társadalomismeret                 

Mozgókép és médiaismeret                 

Mővészetek                 
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III. 2. KÖTELEZİ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÉS ÓRASZÁMAIK 
 
 
Általános iskolai óratervek: 

Évfolyam: 1       2       
         

Törvényi hivatkozás: 
52. § (3) 

kötelez ı óra  
52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

52. § (3) 
kötelez ı óra  

52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

Órakeretek típusai: Ktt Sz %a %cs Ktt Sz %a %cs 
Helyi tantervi tantárgynév:                 

Magyar nyelv és irodalom 8   1   8 0,5 0,5    
Idegen nyelv                 
Matematika 4 0,5 0,5    4   1   

                 
Környezetismeret 1       1       
         
         
         
         

         
Ének-zene 1  0,5     1,5       
Rajz és vizuális kultúra 1,5       1,5       
Technika és életvitel 1       1       
Testnevelés és sport 2,5   0,5   2,5   0,5   
         
Osztályfınöki                 

         
                 
                 
                 
                 
                 
                 

         

A kötelez ı tanulói óraszám: 20   20   

A nem kötelez ı,  
választható  tanulói óraszám: 

  2    2  

A törvényi százalékos keret  
osztálybontásra fordított része: 
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Általános iskolai óratervek: 

Évfolyam: 3    4    
         

Törvényi hivatkozás: 
52. § (3) 

kötelez ı óra  
52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

52. § (3) 
kötelez ı óra  

52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

Órakeretek típusai: Ktt Sz %a %cs Ktt Sz %a %cs 

Helyi tantervi tantárgynév:         

Magyar nyelv és irodalom 8    7 1   
Idegen nyelv     3   3 
Matematika 4    3  1  
         
Környezetismeret 2    2    
         
         
         
         
         
Ének-zene 1  0,5  1,5    
Rajz és vizuális kultúra 1,5    1,5    
Technika és életvitel 1    1    
Testnevelés és sport 2,5  1,5  2,5  1,5  
         
Osztályfınöki         
         
         
         
         
         
         
         

         

A kötelez ı tanulói óraszám: 20   22,5   

A nem kötelez ı,  
választható  tanulói óraszám:   2    2,5  

A törvényi százalékos keret  
osztálybontásra fordított része: 

       3 
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Általános iskolai óratervek: 

Évfolyam: 5    6    
         

Törvényi hivatkozás: 
52. § (3) 

kötelez ı óra  
52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

52. § (3) 
kötelez ı óra  

52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

Órakeretek típusai: Ktt Sz %a %cs Ktt Sz %a %cs 

Helyi tantervi tantárgynév:         

Magyar nyelv és irodalom (dráma) 4  0,5  4  0,5  
Történelem, áp. (hon- és népism.) 2    2    
         
Idegen nyelv 3   3 3   3 
Matematika 4    3  0,5  

          
Természetismeret 2    1,5    
         
         
         
Földünk és környezetünk     1    

         
Ének-zene 1    1    
Rajz és vizuális kultúra 1,5    1,5    
         
Technika és életvitel 1    1    
Informatika 0,5    1   1 
Testnevelés és sport (tánc) 2,5  1,5  2,5  1,5  
Osztályfınöki 1    0,5    
          
M: Hon- és népismeret         
M: Egészségtan     0,5    
M: Tánc és dráma         
         
         
         
          

A kötelez ı tanulói óraszám: 22,5   22,5   

A nem kötelez ı,  
választható  tanulói óraszám: 

  2    2,5  

A törvényi százalékos keret  
osztálybontásra fordított része: 

   3    4 
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Általános iskolai óratervek: 

Évfolyam: 7    8    
         

Törvényi hivatkozás: 
52. § (3) 

kötelez ı óra  
52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

52. § (3) 
kötelez ı óra  

52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

Órakeretek típusai: Ktt Sz %a %cs Ktt Sz %a %cs 

Helyi tantervi tantárgynév:         

Magyar nyelv és irodalom (dráma) 3,5  0,5  3,5  0,5  
Történelem, áp. (hon- és népism.) 2    2    
Ember és társ. ismeret, etika 0,5    0,5    
Idegen nyelv 3   3 3   3 
Matematika 3   3 3 1  4 

          
         
Fizika 1,5    1,5    
Biológia és egészségtan 1,5    1,5    
Kémia 1,5    1,5  0,5  
Földünk és környezetünk 1,5  0,5  1,5    

         
Ének-zene 1    1    
Rajz és vizuális kultúra 1    0,5  0,5  
Mozgókép és médiaismeret     1    
Technika és életvitel 1    0,5    
Informatika 1   1 1   1 
Testnevelés és sport (tánc) 2,5  0,5  2,5  0,5  
Osztályfınöki 0,5  0,5  0,5  0,5  
          
M: Hon- és népismeret         
M: Egészségtan         
M: Tánc és dráma         
         
         
         
          

A kötelez ı tanulói óraszám: 25   25   

A nem kötelez ı,  
választható  tanulói óraszám: 

  2    2,5  

A törvényi százalékos keret  
osztálybontásra fordított része: 

   7    8 
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Gimnáziumi óratervek: 

Évfolyam: 7    8    
         

Törvényi hivatkozás: 
52. § (3) 

kötelez ı óra  
52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

52. § (3) 
kötelez ı óra  

52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

Órakeretek típusai: Ktt Sz %a %cs Ktt Sz %a %cs 

Helyi tantervi tantárgynév:         

Magyar nyelv és irodalom 3,5  0,5  3,5  0,5  
Történelem és társadalomismeret 2    2    
Ember és társ. ismeret, etika 0,5    0,5    
Idegen nyelv 3  2 5 3  2 5 
Matematika 3   3 3 1  4 

          
Fizika 1,5    1,5    
Biológia és egészségtan 1,5    1,5    
Kémia 1,5    1,5  0,5  
Földünk és környezetünk 1,5  0,5  1,5    

         
Ének-zene 1    1    
Rajz és vizuális kultúra 1    0,5  0,5  
Mozgókép és médiaismeret     1    
Technika és életvitel 1    0,5    
Informatika 1   1 1   1 
Testnevelés és sport 2,5  0,5  2,5  0,5  
Osztályfınöki 0,5  0,5  0,5  0,5  

         
M: Hon- és népismeret         
M: Egészségtan         
M: Tánc és dráma         
         
         
         

         

A kötelez ı tanulói óraszám: 25   25   

A nem kötelez ı,  
választható  tanulói óraszám: 

  4    4,5  

A törvényi százalékos keret  
osztálybontásra fordított része: 

   9    10 
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Gimnáziumi óratervek: 

Évfolyam: 9        
         

Törvényi hivatkozás: 
52. § (3) 

kötelez ı óra  
52. § (7) nem 
kötelez ı óra    

Órakeretek típusai: Ktt Sz %a %cs     

Helyi tantervi tantárgynév:         

Magyar nyelv és irodalom         
Történelem és társ. ismeret         
Emberismeret és etika         
Bevezetés a filozófiába         
1. Idegen nyelv 14   14     
2. Idegen nyelv 3   3     
Matematika         
Képességfejlesztés 4  0,5      
          
Fizika         
Biológia         
Kémia         
Földünk és környezetünk         
         
Ének-zene         
Rajz és vizuális kultúra         
Informatika 3   3     
Testnevelés és sport, tánc-dráma 2,5  0,5      
Osztályfınöki 1        
          
M: Társadalomismeret         
M: Tánc és dráma         
M: Mozgókép és médiaismeret         
M: Mővészetek         
Emeltszintő érettségire felk.         
         

A kötelez ı tanulói óraszám: 27,5      

A nem kötelez ı,  
választható  tanulói óraszám:   1      

A törvényi százalékos keret osz-
tálybontásra fordított része: 

   20     
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Gimnáziumi óratervek: 

Évfolyam: 10    11    
         

Törvényi hivatkozás: 
52. § (3) 

kötelez ı óra  
52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

52. § (3) 
kötelez ı óra  

52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

Órakeretek típusai: Ktt Sz %a %cs Ktt Sz %a %cs 

Helyi tantervi tantárgynév:         

Magyar nyelv és irodalom 3,5  0,5  3,5  0,5  
Történelem és társ. ismeret 2    2    
Emberismeret és etika         
Bevezetés a filozófiába         
1. Idegen nyelv 2,5 1 1,5 5 2,5  2,5 5 
2. Idegen nyelv 2,5  0,5 3 2,5  0,5 3 
Matematika 3 0,5 0,5 4 2,5 0,5 0,5 3,5 
         
          
Fizika 1,5    2  0,5  
Biológia     1,5  0,5  
Kémia 2    2    
Földünk és környezetünk 2    2    
         
Ének-zene 1    1    
Rajz és vizuális kultúra 1    1    
Informatika 1   1  0,5 0,5 1 
Testnevelés, sport, tánc, dráma 2  0,5  2  0,5  
Osztályfınöki 1    1    
          
M: Társadalomismeret 0,5    0,5    
M: Tánc és dráma 0,5    0,5    
M: Mozgókép és médiaismeret         
M: Mővészetek         
Emeltszintő érettségire felk.         
         

A kötelez ı tanulói óraszám: 27,5   27,5   

A nem kötelez ı,  
választható  tanulói óraszám:   3,5    6  

A törvényi százalékos keret osz-
tálybontásra fordított része: 

   13    12,5 
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Gimnáziumi óratervek: 

Évfolyam: 12    13    
        

Törvényi hivatkozás:
52. § (3) 

kötelez ı óra  
52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

52. § (3) 
kötelez ı óra  

52. § (7) nem 
kötelez ı óra  

Órakeretek típusai: Ktt Sz %a %cs Ktt Sz %a %cs 

Helyi tantervi tantárgynév:         

Magyar nyelv és irodalom 4  1  4 1   
Történelem és társ. ismeret 3    3    
Emberismeret és etika 1        
Bevezetés a filozófiába     1    
1. Idegen nyelv 3  1 4 3   3 
2. Idegen nyelv 3   3 3   3 
Matematika 3  1 4 4   4 
         
          
Fizika 2        
Biológia 2    2    
Kémia         
Földünk és környezetünk         
         
Ének-zene         
Rajz és vizuális kultúra         
Informatika         
Testnevelés, sport, tánc, dráma 2  1  2  1  
Osztályfınöki 1    1    
          
M: Társadalomismeret 0,5    0,5    
M: Tánc és dráma         
M: Mozgókép és médiaismeret 0,5    0,5    
M: Mővészetek 1    1    
Emeltszintő érettségire felk.  4  4  4 1 5 
         

A kötelez ı tanulói óraszám: 30   30   

A nem kötelez ı, 
választható  tanulói óraszám:   4    2  

A törvényi százalékos keret osz-
tálybontásra fordított része:

   15    15 

 
 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testület 182/2001. (VIII. 07.) számú határo-
zatának a 2003/2004-es tanév végén történt módosítása alapján a Chernel István Általános 
Iskola és Gimnázium és Kollégium 23 osztályának a törvény által garantált órakereten felül 
tanulócsoportonként 7,5 órát biztosít hetente. 
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Általános iskolai óraterv a gárdonyi tagiskolában (2007-2008): 

Évfolya m: 1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Órakeretek típusai: helyi tanterv csökkentett kerettanterv 

Helyi tantervi tantárgynév:         

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 4 4 4 4 
Történelem és állampolg. ismeret     2 2 2 2 
Idegen nyelv   2 3 3 3 3 3 
Matematika 5 5 4 4 4 4 4 4 
          
Környezetismeret 1 1 1 2     
Természetismeret     2,5 2,5   
Fizika       1,5 1,5 
Biológia       1,5 1,5 
Kémia       1,5 1,5 
Földünk és környezetünk       2 1,5 
         
Ének-zene 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 1,5 1 1,5 1,5 
Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés és sport (tánc 1., 2.) 3+1 3+1 4 4 3 3 3 3 
Osztályfınöki     1 1 1 1 
          
M: Tánc és dráma     0,5 0,5   
M: Hon és népismeret     0,5 0,5   
M: Informatika    1 1 1   
M: Ember és társadalomismeret       0,5  
M: Mozgókép és médiaismeret        1 
M: Egészségtan      0,5   
         

Összesen:  21 21 22 24,5 25,5 25,5 29 29 

Kötelezı óraszám: 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

Maximális terhelhetıség: 22 22 22 24,5 25,5 25,5 29 29 
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Általános iskolai óraterv a Fekete István tagiskolában: 

Évfolyam: 1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Órakeretek típusai: nemzeti alaptanterv csökkentett kerettanterv 

Helyi tantervi tantárgynév:         

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 8 4,5 4,5 4 4 
Történelem     2,5 2,5 2 2 
Idegen nyelv    1 3 3 3 3 
Matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3 3,5 
          
Környezetismeret 1 1 1,5 1,5     
Természetismeret     2,5 3,5   
Fizika       2 1,5 
Biológia       1,5 2 
Kémia       2 1,5 
Földrajz       1,5 1,5 
         
Ének-zene 1 1 1 1,5 1 1 1 1 
Rajz és vizuális kultúra 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1 1 
Informatika     2 2 2 1+1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés 3 3 3 3,5 2,5 2,5 2 2 
Osztályfınöki   1 0+1 1-1 1 1 1 
          
M: Tánc és dráma         
M: Hon és népismeret         
M: Informatika         
M: Ember és társadalomismeret       1  
M: Mozgókép és médiaismeret        1 
M: Egészségtan         
         

Kötelezı óra: 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

Nem kötelezı óra:   1 0,5 2,5 3 3 3 

Összesen:  20 20 21 23 25 25,5 28 28 

 
Megjegyzés: a nem kötelezı, választható tanórák aláhúzással jelöltek. 
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III. 3. TANANYAG, KÖVETELMÉNY 
 
 

Iskolánk az elsı négy évfolyamon a Nemzeti Tankönyvkiadó Mőhely kerettantervet al-
kalmazza, melyet a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium, 
Zeneiskola és Zenemővészeti Szakközépiskola dolgozott ki. 

A felsı tagozaton az OM kerettanterveit (angol nyelv, biológia, ének, etika, fizika, föld-
rajz, informatika, magyar nyelv és irodalom, mozgókép és médiaismeret, matematika, rajz 
és vizuális kultúra, technika és életvitel, természetismeret, történelem, osztályfınöki), a 
Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterveit (német nyelv, testnevelés és sport) és a Nyíregyhá-
zi Tantervcsalád kerettanterveit (kémia, egészségtan), gimnáziumban pedig a középfokú ne-
velés-oktatás kerettanterveit használjuk. 
 
 
 

III. 4. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 
 

1. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor 
léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás 
feltételei" c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a 
tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 

 
2. A követelmények teljesítését a nevelık a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, il-

letve érdemjegyei alapján bírálják el. A negyedik-nyolcadik évfolyamon minden tan-
tárgyból az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a tovább-
haladáshoz.  

 
3. Ha a tanuló a negyedik-tizenharmadik évfolyamon a tanév végén egy vagy két tan-

tárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a következı tanévet megelızı augusztus hó-
napban javító vizsgát tehet. 

 
4. Ha a tanuló a negyedik-tizenharmadik évfolyamon a tanév végén három tantárgyból 

szerez elégtelen osztályzatot, a nevelıtestület határozata alapján az évfolyamot is-
mételni köteles, vagy a következı tanévet megelızı augusztus hónapban javító 
vizsgát tehet. 

 
5. Ha a tanuló a negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanév végén négy vagy több tan-

tárgyból szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 
 

6. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történı lépéshez, a tanév 
végi osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát 
kell tennie ha: 
� az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 
� az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az elıírtnál rövidebb idı alatt teljesítse; 
� egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 
� magántanuló volt. 
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7. Az elsı-harmadik évfolyamon a közoktatási törvény elıírásának megfelelıen a ta-
nuló csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév so-
rán 250 óránál többet mulasztott. 

 
8. A 11. évfolyamból a 12-be, illetve a 12. évfolyamból a 13-ba való továbbhaladás fel-

tétele a sikeres kis érettségi vizsga letétele magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 
11. évfolyamon, illetve matematika tantárgyból a 12. évfolyamon. 
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III. 5. A TANKÖNYVKIVÁLASZTÁS ELVEI 
 
 

A tanulóknak az iskolába járáshoz tankönyvekre, munkafüzetekre, atlaszokra, egyéb ki-
adványokra van szüksége, amit a szülık megvásárolnak. 
 
Az iskola feladata, hogy: 

� a szülıket tájékoztassa minden tanév végéig (júniusig) a következı tanév kiadásai-
ról, a várható tankönyvárakról, 

� az iskolai könyvtárban atlaszokat, térképeket, szótárakat, lexikonokat, szöveggyőj-
teményeket helyezzen el, amelyeket a tanulók ingyenesen kölcsönözhetnek, 

� az iskolai könyvtárban tartson olyan tartós használatú könyveket, amelyeket a tanu-
lók ingyenesen kölcsönözhetnek, 

� anyagi támogatást nyújtson a rászoruló tanulóknak a tankönyvek megvásárlásához, 
� tájékoztassa a szülıket, milyen segítséget kaphatnak a tankönyvek megvásárlásához. 

 
 

A tankönyvek, tanulási segédanyagok kiválasztásának a szempontjai iskolánkban a kö-
vetkezık: 
 

1. Törekszünk arra, hogy olyan tankönyvcsaládot használjunk, ami egy-egy tantárgy 
esetében egymásra épül az alsó, a felsı tagozaton és a gimnáziumban. 

 
2. Igyekezünk olyan tankönyveket kiválasztani, amelyek 

� megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak, esztétikus, igényes, tartós kivite-
lőek legyenek, 

� felépítésükben egyensúly van az ismeretközlı és a gyakoroltató részek között, 
� elegendı feladatokat tartalmaznak az önálló gyakorláshoz, a tanulók képessége-

it, készségeit fejlesztik, 
� tartalmazzanak érdekes feladatokat, irodalmi értékő szövegeket, 
� ára ne legyen túlzottan megterhelı a szülık számára. 

 
3. A tankönyveket minden évben tanévkezdéskor megkapják a tanulók, a megvásárolt 

tankönyveket év közben nem változtatjuk meg, nem rendelünk újabbakat. 
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III. 6. A TANULÓK TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉNEK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS 

SZORGALMÁNAK ELLENİRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 
 

A tanulók teljesítményének értékelése során elsıdlegesen azt vizsgáljuk, hogy mely célo-
kat milyen szinten sikerült elérniük, továbbá saját munkánk eredményességérıl is meggyı-
zıdünk.  

Iskolánkban a tanulók teljesítményének értékelése az alábbi funkciókat látja el:  
 

1. Minısítés. 
2. Motiváció. 
3. A személyiségfejlesztés szabályozása. 
4. A pályaválasztás orientálása. 
5. Visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamat eredményességérıl. 

 
Iskolánk pedagógusai funkciótól függıen háromféle értékelést alkalmaznak: 
Diagnosztikus, helyzetfeltáró értékeléssel annak érdekében győjtünk információkat, 

hogy egyénre és csoportra szabott nevelési-oktatási stratégiákat alakíthassunk ki. A diag-
nosztikus értékelés osztályzatait nem használjuk fel az év végi osztályzat meghatározásában. 

A formatív, fejlesztı értékeléssel a tanulási folyamatot irányítjuk, segítjük. Célja nem a 
minısítés, hanem a sikerek megerısítése és a hibák kijavítása. Ezt a fajta értékelést a téve-
dés szabadságának biztosításával együtt alkalmazzuk. 

A szummatív értékelés célja a minısítés: a tanuló teljesítményének összehasonlítása a 
követelményekkel. Mivel ez az értékelés szelektáló hatású, bizonyos szint alatt a tanuló nem 
léphet tovább, nagyon fontos az objektivitás. 

 
Az oktatás hatékonysága érdekében nagyon fontos , hogy a háromféle értékelést egymást 

kiegészítve alkalmazzuk, illetve hogy a különbözı funkciók ne keveredjenek össze. 
 
A tanulók teljesítményének értékelése során a következı alapelvek betartására törek-

szünk: 
 
1. A teljesítményt értékeljük, nem a tanulót. 
2. Az értékelés az iskola követelményrendszerére épül.  
3. Az értékelésnek személyre szólónak, objektívnek és fejlesztınek kell lennie. 
4.  Az értékelés félelemmentes légkörben történjen. 
5. Az értékelés nem lehet megtorló, fegyelmezı jellegő. 
6. Az értékelés során alakuljon ki a szóbeli és az írásbeli értékelés helyes aránya. 
7. Az értékelés formája igazodjon a funkcióhoz, a különféle funkciók ne keveredjenek 

össze. 
8. Az értékelés típusáról a tanulókat és a szülıket is tájékoztatni kell: adott esetben a 

tanulók teljesítményét önmagukhoz vagy az iskolai követelményekhez viszonyítjuk-
e. 
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III. 6. 1. A magatartás és szorgalom értékelése 
 
 

A magatartás értékelésének szempontjai 
 
Magatartás Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

Aktivitása kifogástalan általában aktív aktivitása gyenge negatív vagy romboló 

Viselkedése példamutató viselkedése ellen ál-
talában nincs kifogás 

viselkedésével szem-
ben kifogás merül fel, 
de igyekszik javulni 

hibáit nem látja be, 
rossz példát mutat 

Közösségi 
célokkal való 
azonosulás 

jó kezdeményezései-
vel, véleményének 
megfelelı nyilvántar-
tásával azonosul a 
célokkal 

ellene nem vét Ingadozó szemben áll 

A munkában 
való részvétel  

élen jár, alkotó mó-
don vesz részt 

aktívan részt vesz, a 
rábízott feladatokat 
elvégzi, általában 
megbízható 

közömbös, vagy fel-
szólításra vonakodva 
vesz részt, munkája 
pontatlan 

érdektelen, nem vég-
zi el a közösségi 
munkát, másokat is 
visszatart 

Hatása a kö-
zösségre 

pozitív, társait is ösz-
tönzi 

befolyást nem gyako-
rol 

Nem árt negatív, szándékosan 
árt a közösségnek 

Törıdés tár-
saival 

gondos, segítıkész segítıkész ingadozó, közömbös, 
nem- vagy ritkán se-
gít 

közömbös, gátló 

Házirend be-
tartása 

betartja, arra ösztö-
nöz 

betartja részben tartja be, fi-
gyelmeztetéssel tartja 
be 

sokat vét, ismételt fi-
gyelmeztetés ellenére 
sem tartja be 

Viselkedése, 
hangneme 

tisztelettudó, udvarias megfelelı, tisztelettu-
dó, udvarias 

kifogásolható, udvari-
atlan, nyegle, nem 
tisztelettudó 

durván beszél, go-
romba, udvariatlan 

Fegyelme-
zettsége 

nagyfokú fegyelme-
zettség 

megfelelı, általában 
megbízható, legfel-
jebb osztályfınöki fi-
gyelmeztetı 

fegyelme ingadozó, 
osztályfınöki intı, ro-
vó 
legfeljebb igazgatói 
figyelmeztetı 

fegyelmezetlen 
(igazgatói intı, igaz-
gatói rovó) 

 
Eljárás igazolatlan hiányzások esetén: 
 

� Elsı alkalommal: szóbeli osztályfınöki figyelmeztetés és a szülı értesítése 
� Második alkalommal: írásbeli osztályfınöki figyelmeztetés és a szülı ismételt értesí-

tése 
� Harmadik alkalommal: írásbeli osztályfınöki figyelmeztetés és hivatalos levél a szü-

lık tájékoztatására, valamint a városi családsegítı és gyermekjóléti szolgálat értesíté-
se 

� Negyedik alkalommal: igazgatói figyelmeztetés és – tanköteles korú tanuló esetén- a 
városi jegyzı értesítése 

� Ötödik alkalommal igazgatói intés és – tanköteles korú tanuló esetén – a városi 
jegyzı ismételt értesítése 

� Hatodik alkalommal – és a következı alkalmakkor – fegyelmi eljárás és – tanköteles 
korú tanuló esetében – a városi jegyzı ismételt értesítése. 
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� A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 28.§ alapján, ha már nem tanköteles, és igazolat-
lan hiányzásainak száma meghaladja a 30 órát, a tanuló kizárja magát a tanintéz-
ménybıl. 

 
 

A szorgalom értékelésének szempontjai 
 
Szorgalom Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) 

Tanulmányi 
munkája 

igényes, pontos, 
megbízható 

igyekvı, figyelmes, 
képességeihez ké-
pest elvégzi munkáját 

ingadozó,  
rendszertelen 

megbízhatatlan,  
feladatait nem végzi 
el, hanyag 

Tanórai  
munkája 

példamutató, minden 
tárgyban elvégzi fel-
adatait 

kötelességét teljesíti, 
figyel az órákon 

változékony, idısza-
konként dolgozik, 
máskor figyelmetlen, 
pontatlan 

csak utasításra  
dolgozik 

Tanórán kívü-
li tanulmányi 
munkája 

kifogástalan, mindig 
felkészül az órákra 

általában felkészül változékony házi feladatait  
rendszeresen nem 
készíti el. 

Érdekl ıdése egyes tantárgyakból 
tananyagon kívül is 
információkat szerez 

keveset érdeklıdik 
tananyagon kívül 

házi feladatokat nem 
mindig készíti el 

érdektelenség,  
közöny jellemzi 

Önállósága a 
munkavég-
zésben 

önálló a munkában ösztönzésre dolgozik változó gyenge vagy nem 
önálló 

Önellen ırzés  nagyon jó jó önállótlan,  
csak utasításra  
kezd a munkához 

gyenge, vagy nincs. 

    valamely tantárgyból 
javítóvizsgát kell ten-
nie, vagy évet kell 
ismételnie 
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III. 6. 2. A tanulmányi teljesítmény értékelése, minısítése 
 
 

1. Az elıírt követelmények teljesítését a pedagógusok az egyes szaktárgyak jellegzetes-
ségeinek megfelelıen a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorla-
ti tevékenysége alapján ellenırzik. 

 
2. A tanulmányi teljesítmény értékelésénél elsısorban azt vizsgáljuk, hogy a tanuló tel-

jesítménye hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében elıírt követelményekhez. 
 

3. Emellett bizonyos esetekben figyelembe vesszük azt is, hogy a tanuló teljesítménye 
hogyan változott az elızı értékeléshez képest. E tényezı figyelembe vétele azonban 
fıként az osztályzatokhoz főzött kiegészítésekben fejezıdik ki. 

 
4. A szóbeli és az írásbeli számonkérés arányát a munkaközösség megbeszélése alapján 

a nevelı határozza meg. 
 

5. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különbözı 
tantárgyak esetében a következık szerint történik: 
a ) Az elsı évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkal-

mazunk. 
b ) A második-tizenkettedik évfolyamon a tanulmányi teljesítményt év közben 

minden tantárgyból érdemjeggyel minısítjük. 
c ) Az elsı, második és harmadik évfolyamon félévkor és év végén, valamint a ne-

gyedik évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét szöveges minısítéssel ér-
tékeljük. A szöveges minısítés a tanuló teljesítményétıl függıen a következı 
lehet: 

 
Kiváló: 
� A tantárgyi követelményeket folyamatosan, magas szinten teljesíti 
� Kreatív 
� Esetenként – érdeklıdésének megfelelıen – a törzsanyagot meghaladó 

többletmunkát végez 
Jól megfelelt: 
� A tantárgyi követelményeket folyamatosan jól teljesíti. A rábízott feladato-

kat elvégzi. 
Megfelelt:  
� A tantárgyi követelményeket változó színvonalon és intenzitással teljesíti. 
� A munkában idınként vonakodva vesz részt, gyakran hibázik 
Felzárkóztatásra szorul: 
� A tantárgyi követelményeket nem, vagy alacsony színvonalon teljesíti. 
� Munkájában állandó segítségre szorul, általában önállótlan. 
� Gyakran érdektelen 

 
A szöveges értékelés rendszere 2004. szeptember 1-jén lép hatályba az elsı év-
folyamon, majd felmenı rendszerben.  

 
d ) A negyedik évfolyamon év végén, valamint az ötödik-tizenkettedik évfolyamon 

félévkor és év végén a tanulók teljesítményét osztályzattal minısítjük. 
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6. Arra törekszünk, hogy az érdemjeggyel történı értékelés mellett mindig megjelenjen 
a szöveges értékelés is. 

 
7. A negyedik-tizenkettedik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott fél-

év során szerzett érdemjegyek és a tanulóév közbeni tanulmányi munkája alapján 
kell meghatározni. 

 
8. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következık: 

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 
 

9. A tanulók munkájának, elımenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 
tantárgyból havonta egy jegyet kell szereznie. A heti két óránál kevesebb óraszámú 
tantárgyak esetén félévente minimum három jegynek kell lennie ahhoz, hogy meg-
nyugtató módon lehessen az érdemjegyet megállapítani. 

 
10. A tanulónak joga, hogy az osztálynaplóba bekerülı érdemjegyeirıl, a rá vonatkozó 

bejegyzésekrıl minden egyes alkalommal értesüljön. A szülık tájékoztatása érdeké-
ben az elsı osztályban a tanító jegyzi be a tanuló elırehaladását a tájékoztató füzet-
be, 2-4. évfolyamon az adott pedagógus ír a tájékoztató füzetbe; a felsı tagozaton a 
diák írja be a jegyeket az ellenırzı könyvébe, ı íratja alá a tanárral, az osztályfınök 
pedig félévente kétszer összeveti a naplóval. A kilencedik évfolyamtól a diák felelıs-
sége az érdemjegyek nyilvántartása az ellenırzı könyvben. 

 
11. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében 

a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 
teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történı átváltását a tantestület döntése alap-
ján az alábbiak szerint végzik el a szaktárgyat tanító nevelık: 

 
 alsós évfolyamok  felsıs évfolyamok  gimnáziumi évfolyamok 

5 90≤ ≤100  90≤ ≤100  90≤ ≤100 

4 75≤ <90  75≤ <90  75≤ <90 

3 49≤ <75  50≤ <75  60≤ <75 

2 36≤ <49  33≤ <50  40≤ <60 

1 0≤ <36  0≤ <33  0≤ <40 

 
12. A negyedik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-tizenkettedik 

évfolyamon a félévi értesítıben és az év végi bizonyítványban a következı tantár-
gyakból elért eredmények kerülnek minısítésre: 

 
� negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, környe-

zetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport. 
� ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matemati-

ka, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, 
testnevelés és sport (tánc és dráma). 

� hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem (hon és népismeret), ide-
gen nyelv, matematika, informatika, természetismeret (egészségtan), földrajz, ének-zene, rajz 
és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés. 
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� hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem (ember és társadalomis-
meret), idegen nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia földrajz, ének-zene, 
rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés, etika. 

� nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matema-
tika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, 
technika és életvitel, testnevelés, etika, mozgókép és médiaismeret. 

� kilencedik évfolyamon: magyar nyelv és irodalom (helyesírás, szövegértés), idegen nyelvek, 
matematika, informatika. 

� tizedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelvek, matema-
tika, informatika, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, testnevelés 
(tánc és dráma). 

� tizenegyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem és társadalomisme-
ret, idegen nyelvek, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, 
rajz és vizuális kultúra, testnevelés. 

� tizenkettedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem és társadalomis-
meret, emberismeret és etika, idegen nyelvek, matematika, fizika, biológia, testnevelés, moz-
gókép és médiaismeret, mővészetek, fakultációs tárgyak. 

� tizenharmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem és társadalom-
ismeret, filozófia, idegen nyelvek, matematika, biológia, testnevelés, mozgókép és médiaisme-
ret, mővészetek, fakultációs tárgyak. 

 
Az írásbeli beszámoltatás formái, korlátai: 

 
Formái Az értékelésben 

betöltött szerepe 
Korlátozás Bejelentési 

kötelezettség 

Írásbeli felelet szóbeli felelettel 
egyenértékő 

korlátlan nincs 

Témazáró súlyozottabb napi kettı minimum két  
tanórával elıbb 

Félévi, év végi felmérı súlyozottabb napi kettı elızı órán 

Írásbeli vizsga 
”Kis érettségi” 

év végi jegyet befo-
lyásolja 

napi kettı tanév elején 

Osztályozó és  
javítóvizsga 

év végi jegyet 
meghatározza 

napi kettı minimum két  
héttel korábban 
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III. 6. 3. A belsı vizsgarendszer 
 
 

Évfolyam Tantárgy A vizsgázás módja Megjegyzések 

4. 
magyar nyelv és 
irodalom, 
matematika 

írásbeli dolgozat értı olvasás, 
írás, 
számolás 

8. a  középiskolai felvételi 
vizsgák  

8. G idegen nyelv írásbeli mérés  

 
9. G 
(nyelvi el ıkészítı 
évfolyam) 

1. idegen nyelv, 
informatika 

írásbeli és szóbeli, 
gyakorlati vizsga 

 

11. G 

magyar nyelv és  
irodalom, 
választott tantárgy 

írásbeli és szóbeli 
vizsga 
írásbeli és szóbeli  
vizsga 

„kis érettségi” 
 
elırehozott érettségi 

12. G 
matematika, 
választott tantárgy 

írásbeli vizsga 
írásbeli és szóbeli 
vizsga 

„kis érettségi” 
elırehozott érettségi 

13. G 

magyar nyelv és 
irodalom, 
történelem, 
matematika, 
idegen nyelv, 
választott tantárgy 

írásbeli és szóbeli 
vizsga 

rendes érettségi  

 
 
 



 

III / 22 

III. 6. 4. Az iskolánkba jelentkezı tanulók felvételének rendje 
 
 

1. Iskolánk a beiskolázási körzetébıl – melyet a fenntartó határoz meg – minden je-
lentkezı tanköteles korú tanulót felvesz. 

2. Az elsı osztályba történı beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári év-
ben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. 
napjáig tölti be, a szülı kérje gyermeke felvételét az iskolába. 

3. Az elsı évfolyamba történı beiratkozáskor be kell mutatni: 
� a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 
� a szülı személyi igazolványát; 
� a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás 

volt); 
� a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt-

óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); 
� a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 
� szükség esetén a szakértıi bizottság véleményét. 

4. A második-tizenharmadik évfolyamba történı felvételnél be kell mutatni: 
� a tanuló anyakönyvi kivonatát; 
� a szülı személyi igazolványát; 
� az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
� az elızı iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

5. A második-tizenharmadik évfolyamba jelentkezı tanulóknak – az iskola helyi tan-
tervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérı vizsgát 
kell tennie idegen nyelvbıl és azokból a tárgyakból, amelyeket elızı iskolájában – a 
bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tan-
tárgyból a szintfelmérı vizsgán az elıírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát 
az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán telje-
sítménye újból nem megfelelı, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév 
közben az elızı évfolyamra beiratkozni. 

6. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételérıl a szülı kérésének, a 
tanuló elızı tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegye-
inek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az 
iskola igazgatója dönt. 

7. Ha a körzeten kívüli tanuló az elsı-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötö-
dik-tizenharmadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve 
magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minısítéső, az igazgató a tanuló 
felvételérıl szóló döntése elıtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam 
osztályfınökeinek véleményét. 

8. A hatodik osztályos tanulók gimnáziumi felvétele az ötödik osztályban szerzett év 
végi és a hatodik osztályban szerzett félévi osztályzatokból számított pontszámok 
alapján történik. A beszámítandó tantárgyak a következık: magyar nyelvtan, magyar 
irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, természetismeret. Az elérhetı 
összpontszám 60. 
A gimnáziumba jelentkezı hatodik osztályosoknak, akik nem iskolánk tanulói, az 
elérhetı „hozott” pontszám 50, mely az ötödik osztályban év végén és a hatodik 
osztályban félévkor szerzett magyar irodalom, magyar nyelvtan, idegen nyelv, törté-
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nelem és matematika tantárgyak osztályzatából számítandó. Ezt egészíti ki a felvételi 
beszélgetésen szerezhetı maximum 10 pont. 
A fenti tantárgyak tanulmányi versenyeredményeiért pluszpontok szerezhetık. Or-
szágos versenyen elért 1-20., megyei versenyen elért 1-10., a TRIÁDA versenyen el-
ért 1-6. helyezés 5 többletpontot jelent. Két különbözı tantárgy versenyeredménye-
iért 8 többletpont szerezhetı. 
A gimnáziumba nem vehetı fel változó magatartású vagy szorgalmú tanuló. 
A halmozottan hátrányos helyzető tanulók azonos pontszám esetén a rangsorolás-
kor elınyt élveznek. 
Azonos pontszám esetén elınyt élveznek azok a tanulók, akik választott idegen 
nyelvként a kisebb létszámú csoportban tanult idegen nyelvet választották. 
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III. 6. 5. A modulok értékelése 
 
 
Iskolánk helyi tantervében az alábbi modulok szerepelnek: 
 

évfolyam modul heti óraszám értékelés 

 hon és népismeret  történelem tantárggyal együtt ér-
tékelve 

 tánc és dráma  testnevelés illetve a magyar tan-
tárggyal együtt értékleve 

6. egészségtan 0,5 szöveges értékelés (beépítve az 
osztályfınöki óraszámába) 

10. tánc és dráma 0,5 testnevelés tantárggyal együtt ér-
tékelve 

11-12. társadalomismeret 0,5 történelem tantárggyal együtt ér-
tékelve 

12-13. mozgókép és médiaismeret 0,5  

 mővészetek 1  

 
A tanulói teljesítmény értékelésének két formáját alkalmazzuk: 
 

a ) formatív (alakító) értékelés 
Többnyire kifejtett, szóbeli, szöveges értékelés a félév során folyamatosan. 
� a félév során a tanulók aktivitását, a tevékenységekbe való kapcsolódását, illetve 

a személyes fejlıdés tendenciáit vesszük figyelembe 
� a tanulók ismereteit szóbeli és írásbeli értékelés méri 
� szóbeli, írásbeli beszámoló egy-egy témakörbıl 
� témazáró dolgozatok 
� kiselıadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló a megadott szakirodalom vagy 

egyéni győjtés alapján 
 

b ) szummatív (összegzı) értékelés 
A félév és a tanév végén az utolsó órák alkalmával folytatott elemzı beszélgetéseket 
követıen, írásban az ellenırzıben illetve a bizonyítványban az alábbi értékelési 
formákkal: 
� kiválóan megfelelt 
� jól megfelelt 
� megfelelt 

 
 
A tantárgyi modulok értékelése (gárdonyi tagiskola): 
 

Az egyes modulok értékelése, minısítése, beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befeje-
zésébe. A kerettanterv szerinti modulok tananyagát és követelményeit önálló tantárgyként 
kezelve határozzuk meg, amely megegyezik az oktatási miniszter által kiadott kerettanterv-
ben elıírtakkal. 

A modulok értékelése, minısítése önálló tantárgyként történik. A külön értékelt modul-
nál elért esetleges eredménytelenség nem akadálya a magasabb évfolyamba lépésnek. 
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A tantárgyi modulok és értékelésük a Fekete István Tagiskolában 
 

évfolyam modul heti óraszám megjegyzés 

5. hon és népismeret 0,5 A történelem tantárggyal együtt 
értékelve 

 tánc és dráma 0,5 Az ének-zene tantárggyal együtt 
értékelve 

6. hon és népismeret 0,5 A történelem tantárggyal együtt 
értékelve 

 tánc és dráma 0,5 Az irodalom tantárggyal együtt 
értékelve 

 informatika 0,5 A számítástechnika tantárggyal 
együtt értékelve 

 egészségtan 0,5 A biológia tantárggyal együtt ér-
tékelve 

7. ember és társadalomismeret 0,5 Önálló tantárgyként, tanév végi 
osztályzat 

8. egészségtan 0,5 A biológia tantárggyal együtt ér-
tékelve 

 mozgókép és médiaismeret 1 Önálló tantárgyként, tanév végi 
osztályzat 
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III. 7. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELİÍRT ÍRÁSBELI 

ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 
 
 

Iskolánk alapelveit, köztük a kiegyensúlyozottságot, a házi feladatok meghatározásakor 
is szem elıtt tartjuk. Fontosnak véljük, hogy tanulóink rendszeresen kapjanak házi felada-
tot, de ennek mennyisége és tartalma egyéni képességeiknek megfelelı legyen. Jelszavunk: 
minıség a mennyiség helyett! A házi feladatok nem vehetik el a gyerekkort tanulóinktól. 
A túl sok (és nem differenciált) házi feladat, azért sem fogadható el, mert tovább növeli a 
tanulók közötti különbségeket. 

Egységességre, harmóniára törekszünk az iskolai és a házi feladatok összehangolásakor 
is. Az otthoni és a tanórai munkának egységes folyamatot kell alkotnia. 

Az életszerőség elvének kell érvényesülnie a házi feladatokkal kapcsolatban is. Fontos-
nak tartjuk, hogy az otthoni feladatok a mindennapi életben használható tartalmak és 
eljárások elsajátítását tegyék lehetıvé. 

A fentiek érdekében iskolánk pedagógusai a házi feladatok meghatározásában a követ-
kezı alapelveket igyekeznek érvényesíteni: 
 

1. Az otthoni felkészülés szolgálja az életszerőséget, a használhatóságot! 

a ) A feladatok legyenek megoldhatóak: vegyék figyelembe a tényleges elızetes tu-
dást, ne haladják meg az egyes tanulók egyéni képességeit. 

b ) Ennek érdekében a feladatok lehetıség szerint legyenek differenciáltak. 
c ) A kijelöléskor tegyük világossá, mi az értelme az adott feladatnak, miért érde-

mes megoldani. 
d ) Az otthoni munka is adjon sikerélményt. 
e ) A házi feladatok legyenek változatosak, igazodjanak az életkori sajátosságok-

hoz. (pl. gimnazisták esetében a házi feladatok nagyobb mértékben szolgálják a 
megismerést) 

f ) A rögzítést szolgáló feladatok sem jelenthetik a tankönyv szövegének folyama-
tos „bemagolását”. Bevésés helyett igyekszünk gondolkodással rögzíttetni az 
ismereteket. 

 
2. Az otthoni felkészülés szolgálja a hatékony, önálló tanulást! 

a ) Az otthoni hatékony tanuláshoz szükséges tanulási technikákat megismertetjük 
tanulóinkkal, különösen az idıvel való hatékony gazdálkodást. 

b ) A házi feladatok elkészítése során a tanulók életkoruknak megfelelı szinten 
gyakorolják az információk győjtését, feldolgozását és kritikus alkalmazását. 

c ) Olyan házi feladatokat is adunk, melyek a közös munkára készítik fel tanulóin-
kat. 

 
3. A házi feladat álljon összhangban az órai munkával! 

a ) Csak megtanított tananyag alkalmazását követeljük meg. 
b ) A kollektív órai tanítás és az egyéni otthoni tanulás ellentmondását igyekszünk 

a tanórai egyéni tanulás lehetıségének megteremtésével feloldani. 
c ) Továbbá a tanórákon is nagyobb teret szentelünk az egyéni alkotó alkalmazás-

nak. 
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4. A pedagógus egész hozzáállásával, következetességével fejezze ki a feladat 
jelentıségét! 

a ) Az otthoni munkát a tanórán gondosan elıkészítjük. 
b ) Kicsengetés után nem adunk fel házi feladatot. 
c ) A házi feladatot következetesen ellenırizzük, értékeljük.  
d ) A mulasztásokat következetesen kezeljük: a hiányzó házi feladatokat pótoltat-

juk, a szaktanár a tanév elején ismertetett módon értékeli, szankcionálja az el 
nem készített házi feladatokat. 

e ) A tanóra kezdete elıtt 10 perccel a szaktanár megtekintésre elkérheti az írásbeli 
házi feladatot. Ha a tanuló ezt nem teszi meg, az fegyelmi eljárást von maga 
után. 

 
5. Biztosítjuk a szükséges feltételeket a tanulók otthoni munkájához. 

a ) Olyan tankönyvek és segédanyagok kiválasztására törekszünk, amelyek alkal-
masak az önálló otthoni tanulásra. (pl. nyelvezetük érthetı) 

b ) A tanulók önálló tanulási képességét a tanórán is fejlesztjük. 
c ) A szülık számára is világossá tesszük, mit várunk el tılük. 
d ) A rászoruló tanulók számára segítséget adunk a házi feladat elkészítéséhez (pl. 

tanulószoba, internetterem) 
 

6. Kevesebb, de módszertanilag átgondoltabb, hatékonyabb feladatot jelölünk 
ki. 

a ) Hétvégére és tanítási szünetek idejére sem adunk az átlagosnál több házi felada-
tot. 

b ) A komolyabb felkészülést igénylı feladatok (pl. fogalmazás, kiselıadás, győjtı 
munka) elkészítésére megfelelı idıt biztosítunk. 
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III. 8. KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 
 
 

III. 8. 1. Magyar nyelv és irodalom 
 
Magyar nyelv 

1. Ember és nyelv 
2. Kommunikáció 

A jel, a jelrendszer; Nyelvi és vizuális kommunikáció; A nyelvhasználat mint kommuniká-
ció; Kommunikációs funkciók és közlésmódok; Személyközi kommunikáció; A tömeg-
kommunikáció 

3. A magyar nyelv története 
A magyar nyelv rokonsága; Nyelvtörténeti korszakok; Az írott nyelvi norma kialakulása; 
Nyelvmővelés 

4. Nyelv és társadalom 
Nyelvváltozatok; Kisebbségi nyelvhasználat; A határon túli magyar nyelvőség; Tömegkom-
munikáció és nyelvhasználat 

5. A nyelvi szintek 
Hangtan; Alaktan és szótan; Mondattan; A mondat szintagmatikus szerkezete; A mondat a 
szövegben; Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban; Szókincs és frazeo-
lógia 

6. A szöveg 
A szöveg és a kommunikáció; A szöveg szerkezete és jelentése; Szövegértelmezés; A szö-
veg szóban és írásban; Az intertextualitás; A szövegtípusok; Szöveg a médiában 

7. A retorika alapjai 
A nyilvános beszéd; Érvelés, megvitatás, vita; A szövegszerkesztés eljárásai 

8. Stílus és jelentés 
Szóhasználat és stílus; A szójelentés; Állandósult nyelvi formák; Nyelvi-stilisztikai változa-
tok; Stíluseszközök; Stílusréteg, stílusváltozat 

 
Magyar irodalom 
Szerzık, mővek 

1. Életmővek 
Petıfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsı, József Attila  
Az életút, az életmő jelentıs tényei. Kronológiai és topográfiai tájékozottság, a szerzık jel-
legzetes regionális, kulturális kötıdései, a pályakép fıbb jellemzıi, néhány kortárs megne-
vezése. A fıbb mővek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a mővek között 
(pl. témák, mőfajok, kifejezésmód, jellemzı motívumok), a mővek elhelyezése az életmőben, az 
adott korszakban. Memoriterek szöveghő és kifejezı elıadása. Mővekrıl szóló olvasatok, 
vélemények értelmezése. 

2. Portrék 
Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mi-
hály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lırinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, 
Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. 
Az életmő néhány jellemzıje keretében 2-3 lírai és/vagy értelemszerően egy vagy néhány 
epikai, drámai alkotás bemutatása, értelmezése, pl. a korstílus, a téma, a mőfaj, a kompozíció, a 
jellemzı motívumok, jelentésrétegek, világlátás alapján. Memoriterek – legalább három szerzıtıl 
teljes szövegek, összefüggı részletek 

3. Látásmódok 
Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Né-
meth László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos. 
Választandó legalább három szerzı a felsoroltak közül. A világlátás és a kifejezésmód sajá-
tosságainak bemutatása egy-két mő lényegre törı értelmezésével. 
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4. A kortárs irodalomból 
Legalább egy szerzı 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai mővének értelmezése az 1980-tól napjain-
kig tartó idıszakból.  
Tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban (pl. antológiák, irodalmi ismeretterjesztés, 
könyvhét). 

5. Világirodalom 
Az európai irodalom alapvetı hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. mőfajok, témák, 
motívumok, hıstípusok). 
A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzıinek 
és egy-két kiemelkedı képviselıjének bemutatása. 

6. Színház- és drámatörténet 
Színház és dráma különbözı korszakokban. Az alábbi mőveknek, a szerzık – korszakok 
egy-egy mővének értelmezése, az adott korszak színházi/irodalmi hagyományainak össze-
függésében: Szophoklész, Shakespeare, Moliere, Katona József: Bánk bán, Madách Imre: 
Az ember tragédiája. 

7. Az irodalom határterületei 
Az irodalom kulturális határterületei – népköltészet, mőköltészet, alkalmi költészet 
Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, virtuális valóságban: az adaptáció, a mőfaj-
csere jelenségei (pl. irodalom filmen, rádióban, televízióban) 
Az olvasmányok iránti tömegszükséglet és a mővészi színvonal/minıség összefüggései 
A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltı eszközei (pl. sematizált hıstípusok, élethely-
zetek, értékvilág, kalandosság, csattanó). 
Egy-két tipikus mőfaj (pl. útirajz, kalandregény, képregény, tudományos fantasztikus iroda-
lom, humoros és erotikus irodalom, dalszöveg stb.) jellemzıinek bemutatása. 
Mítosz mese és kultusz. Film-és könyvsikerek, divatjelenségek korunk kultúrájában, pl. A 
Győrők Ura, Bridget Jones naplója, stb. Az irodalmi ismeretterjesztés fıbb nyomtatott és 
elektronikus mőfajai (könyvismertetés, ajánlás, kritika, CD-ROM). 

8. Interkulturális megközelítések és regionális kultúra 
Interkulturális jelenségek, eltérı szöveghagyományok. A régió, a tájegység, a település kul-
turális, irodalmi múltbeli és jelen hagyományinak bemutatása. (pl. nemzetiségi, etnikai ki-
sebbségek irodalma, alkotások a kisebbségekrıl; folklór, mővelıdéstörténeti vonatkozások, 
múzeum, színház.) A tájhoz, régióhoz, a településhez kötıdı szerzık, tájak, régiók irodalmi 
alkotásokban való megjelenítése. Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok 
(pl. tárgyi emlék, fotó, film, hangdokumentum) alapján következtetések megfogalmazása egyes 
korok kultúrájára nézve. 

 
Értelmezési szintek, megközelítések 

1. Témák, motívumok 
Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és különbségeinek 
összevetése.  
Az olvasott mővekben motívum, téma változatainak felismerése, értelmezése 

2. Mőfajok, poétika 
A mőnemek és mőfajok felismerése. Alapvetı versformák felismerése. Poétika fogalmak 
alkalmazása mővek bemutatásában, értelmezésében. Azonos mőfajú alkotások összehason-
lítása. 

3. Korszakok, stílustörténet 
A kifejezésmód és világlátás változása a különbözı korszakokban a középkortól a szimbo-
lizmusig. 
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III. 8. 2. Történelem 
 

1. Az ókor és kultúrája 
Vallás és kultúra az ókori Keleten; A demokrácia kialakulása Athénban; A római köztársa-
ság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása; Az antik hitvilág, mővészet, tudomány; 
A kereszténység kialakulása és elterjedése; A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

2. A középkor 
A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzıi; A nyugati és keleti kereszténység; Az isz-
lám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése; A középkori városok; Az egyházi és 
világi kultúra a középkorban; A humanizmus és a reneszánsz Itáliában; Az angol és a fran-
cia rendi állam mőködése; Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 
A magyar nép ıstörténete és vándorlása; A honfoglalástól az államalapításig; Az Árpád-kor; 
Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond ide-
jén; A Hunyadiak; Kultúra és mővelıdés 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 
A nagy földrajzi felfedezések és következményei; Reformáció és katolikus megújulás; A 
kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában; A tu-
dományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 
A mohácsi csata és az ország három részre szakadása; Az Erdélyi Fejedelemség virágkora; 
A török kiőzése és a Rákóczi-szabadságharc; Magyarország a XVIII. századi Habsburg Bi-
rodalomban; Mővelıdés, egyházak, iskolák 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 
A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata; 
A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája; A XIX. század eszméi; Az ipari forra-
dalom és következményei; Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón; 
Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 
A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fı kérdései; A reformkori mővelıdés, 
kultúra; A polgári forradalom; A szabadságharc; A kiegyezés elızményei és megszületése; 
Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában; Az életmód, a tudo-
mányos és mővészeti élet fejlıdése 

8. Az elsı világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 
Az elsı világháború jellege, jellemzıi; a Párizs környéki békék; A gazdaság és a társadalom 
új jelenségei a fejlett világban; Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fa-
sizmus; Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság; A nemzetiszocializmus hatalomra jutása 
és mőködési mechanizmusa; A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as évek-
ben; A második világháború és elızményei, jelentıs fordulatai; A hidegháború és a kétpólu-
sú világ jellemzıi; A szocialista rendszerek bukása 

9. Magyarország története az elsı világháborútól a második világháborús összeomlásig 
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei; A Horthy-rendszer jellege és 
jellemzıi; Mővelıdési viszonyok és az életmód; A magyar külpolitika mozgástere, alternatí-
vái; Magyarország részvétele a világháborúban; A német megszállás és a holocaust Magyar-
országon 

10. Magyarország 1945-tıl a rendszerváltozásig 
A szovjet felszabadítás és megszállás; A határon túli magyarság sorsa; A kommunista dikta-
túra kiépítése és mőködése; Az 1956-os forradalom és szabadságharc; A Kádár-rendszer jel-
lege, jellemzıi; A rendszerváltozás 

11. A jelenkor 
A közép-európai régió jellemzıi, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái; Az európai 
integráció története; A „harmadik világ; Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a 
fenntartható fejlıdés; A globális világ kihívásai és ellentmondásai 
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12. A mai magyar társadalom és életmód 
Alapvetı állampolgári ismeretek; Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban; A 
magyarországi romák; A parlamenti demokrácia mőködése és az önkormányzatiság; Társa-
dalmi, gazdasági és demográfiai változások 

 
 
 

III. 8. 3. Idegen nyelv 
 

Az érettségi vizsga (középszint) tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a fel-
adatok minden vizsgarészben tematikusan erre épülnek. 
 

1. Személyes vonatkozások, család (pl.: személyes teendık, tervek) 
2. Ember és társadalom (pl.: jellemzés, baráti kör, ünnepek, vásárlás, szolgáltatások) 
3. Környezetünk (pl.: otthon, lakóhely és környéke, környezetvédelem, város, vidék, idıjárás, 

stb.) 
4. Az iskola (pl.: iskolánk, tantárgyak, nyelvtanulás, érdeklıdés, stb.) 
5. A munka világa (pl.: pályaválasztás, továbbtanulás, foglalkozások, stb.) 
6. Életmód (pl.: napirend, testmozgás, étkezés, betegség, egészségvédelem, stb.) 
7. Szabadidı, mővelıdés, szórakozás (pl.: színház, mozi, sport, TV, számítógép, stb.) 
8. Utazás, turizmus (pl.: tömegközlekedés elınyei, nyaralás, utazás szervezése, stb.) 
9. Tudomány és technika (pl.: népszerő tudományok, ismeretterjesztés, technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben, stb.) 
 

A vizsgázó tanuló különféle kommunikációs helyzetekben illetve szerepekben nyilatkozhat meg 
szóban és írásban. (pl.: üzletben, étteremben, hivatalokban, orvosnál, utcán, stb.) 

Ezekben a helyzetekben a vizsgázó különféle kommunikációs szándékkal kell, hogy részt ve-
gyen: 

� Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándék 
� Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándék 
� Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándék 
� Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándék 
� A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándék 
� Interakcióban jellemzı kommunikációs szándék 

 
 
Kommunikációs helyzetek 
 

1. Áruházban, piacon, üzletben 
2. Családnál, baráti körben 
3. Étteremben, kávéházban, vendéglıben 
4. Hivatalokban, rendırségen 
5. Campingben, szálláson, szállodában 
6. Iskolában 
7. Kulturális intézményben, klubban, sportlétesítményben 
8. Országhatáron 
9. Orvosnál 
10. Szolgáltató egységekben 
11. Szünidei munkahelyen 
12. Tájékozódás az utcán, útközben 
13. Telefonbeszélgetésekben 
14. Tömegközlekedési eszközökön 
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III. 8. 4. Matematika 
 

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 
a ) Halmazok 

� Halmazmőveletek 
� Számosság, részhalmazok 

b ) Matematikai logika 
� Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

c ) Kombinatorika 
d ) Gráfok 

Számelmélet, algebra 
a ) Alapmőveletek 
b ) A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

� Oszthatóság 
� Számrendszerek 

c ) Racionális és irracionális számok 
d ) Valós számok 
e ) Hatvány, gyök, logaritmus 
f ) Betőkifejezések 

� Nevezetes azonosságok 
g ) Arányosság 

� Százalékszámítás 
h ) Egyenletek, egyenletrend-szerek, egyenlıtlenségek, egyenlıtlenség-rendszerek 

� Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek; Elsıfokú egyenletek, egyenletrendsze-
rek; Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek; Magasabb fokú egyenletek; 
Négyzetgyökös egyenletek 

� Nem algebrai egyenletek, Abszolútértékes egyenletek; Exponenciális és logaritmi-
kus egyenletek; Trigonometrikus egyenletek  

� Egyenlıtlenségek,  egyenlıtlenség-rendszerek 
i ) Középértékek, egyenlıtlenségek 

Függvények, az analízis elemei 
a ) A függvény 
b ) Egyváltozós valós függvények 

� A függvények grafikonja, függvénytranszformációk 
� A függvények jellemzése 

c ) Sorozatok  
� Számtani és mértani sorozatok; Végtelen mértani sor 
� Kamatos kamat, járadékszámítás 

Geometria, koordinátageometria, trigonometria 
a ) Elemi geometria 

� Térelemek 
� A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 

b ) Geometriai transzformációk 
� Egybevágósági transzformációk; Síkban; Térben 

c ) Síkbeli és térbeli alakzatok 
� Síkbeli alakzatok; Háromszögek; Négyszögek; Sokszögek; Kör 
� Térbeli alakzatok 

d ) Vektorok síkban és térben 
e ) Trigonometria 
f ) Koordinátageometria 

� Pontok, vektorok 
� Egyenes 
� Kör 
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� Parabola 
g ) Kerület, terület 
h ) Felszín, térfogat 

Valószínőségszámítás, statisztika 
a ) Leíró statisztika 

� Statisztikai adatok győjtése, rendszerezése, különbözı ábrázolásai 
� Nagy adathalmazok jellemzıi, statisztikai mutatók  

b ) A valószínőségszámítás elemei  
 
 
 

III. 8. 5. Fizika 
 

A dılt betővel szereplı fogalmak, jelenségek stb. csak az emelt szintre vonatkoznak. 
 

I. Mechanika 
1. Newton törvényei 
a ) Newton I. törvénye 

Kölcsönhatás, Mozgásállapot-változás, Tehetetlenség, tömeg, Inerciarendszer 
b ) Newton II. törvénye 

Erıhatás, erı, eredı erı támadáspont, hatásvonal, Lendület, lendületváltozás, 
Lendületmegmaradás, Zárt rendszer, Szabaderı, kényszererı 

c ) Newton III. törvénye 
 Erılökés 

2. Pontszerő és merev test egyensúlya 
Forgatónyomaték, Erıpár, Egyszerő gépek:, Lejtı, emelı, csiga, Tömegközéppont 

3. Mozgásfajták 
Anyagi pont, merev test, Vonatkoztatási rendszer, Pálya, út, elmozdulás, Helyvektor, 
elmozdulásvektor 

a ) Egyenes vonalú egyenletes mozgás, Sebesség, átlagsebesség, Mozgást befolyásoló té-
nyezık: súrlódás, közegellenállás, súrlódási erı 

b ) Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 
Egyenletesen változó mozgás átlagsebessége, pillanatnyi sebessége, Gyorsulás, Négy-
zetes úttörvény, Szabadesés, nehézségi gyorsulás (→ 5.1) 

c ) Összetett mozgások 
Függıleges, vízszintes hajítás 

d ) Periodikus mozgások 
� Az egyenletes körmozgás 

Periódusidı, fordulatszám, Kerületi sebesség, Szögelfordulás, szögsebesség, 
Centripetális gyorsulás Centripetális erı 

� Mechanikai rezgések 
Rezgımozgás, Harmonikus rezgımozgás, Kitérés, amplitúdó, fázis, Rezgésidı, 
frekvencia, Csillapított és csillapítatlan rezgések, Rezgı rendszer energiája, Sza-
badrezgés, kényszerrezgés, Rezonancia, Matematikai inga, Lengésidı 

� Mechanikai hullámok (→3.6, 3.7) 
Longitudinális, transzverzális hullám, Hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia, 
Visszaverıdés, törés jelensége, törvényei, Beesési, visszaverıdési, törési szög, törés-
mutató, Polarizáció, Interferencia, Elhajlás, Állóhullám, duzzadóhely, csomópont, Hú-
rok, Hangforrás, hanghullámok, Hangerısség, Hangmagasság, Hangszín, Ultra-
hang, infrahang 

4. Munka, energia 
Munkavégzés, munka, Gyorsítási munka, Emelési munka, Súrlódási munka, Energia, 
energiaváltozás (→4.4),  



 

III / 34 

Mechanikai energia: Mozgási energia, Rugalmassági energia, Helyzeti energia, Munkaté-
tel 
Energiamegmaradás törvénye (→2.5), Konzervatív erık munkája, Teljesítmény, Hatásfok 
(→2.8) 

5. A speciális relativitáselmélet elemei (→4.2) 
Az éter fogalmának elvetése, fénysebesség, Egyidejőség, idıdilatáció, hosszúságkontrakció, A tömeg, 
tömegnövekedés 

 
II. Termikus kölcsönhatások 

1. Állapotjelzık, termodinamikai egyensúly 
Egyensúlyi állapot, Hımérséklet, nyomás, térfogat, Belsı energia, Anyagmennyiség, 
mól, Avogadro törvénye (→4.1) 

2. Hıtágulás 
Szilárd anyag lineáris, térfogati hıtágulása, Folyadékok hıtágulása 

3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzıi között) 
Gay-Lussac I. és II. törvénye, Boyle-Mariotte törvénye, Egyesített gáztörvény, Állapot-
egyenlet, Ideális gáz, Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás 

4. Az ideális gáz kinetikus modellje (→4.1) 
Hımozgás 

5. Energiamegmaradás hıtani folyamatokban (→1.4) 
a ) Termikus, mechanikai kölcsönhatás 

Hımennyiség, munkavégzés 
b ) A termodinamika I. fıtétele 

zárt rendszer, Belsı energia, Adiabatikus állapotváltozás 
c ) Körfolyamatok 

Perpetuum mobile 
6. Kalorimetria 

Fajhı, mólhı, hıkapacitás, Gázok fajhıi 
7. Halmazállapot-változások 
a ) Olvadás, fagyás 

Olvadáshı, olvadáspont 
b ) Párolgás, lecsapódás 

Párolgáshı, Forrás, forráspont, forráshı, Szublimáció, Cseppfolyósíthatóság, Telített és te-
lítetlen gız 

c ) Jég, víz, gız 
A víz különleges fizikai tulajdonságai, A levegı páratartalma, Csapadékképzıdés 

8. A termodinamika II. fıtétele 
a ) Hıfolyamatok iránya 

Rendezettség, rendezetlenség, Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok 
b ) Hıerıgépek (→1.5, 4.4) 

Hatásfok, Másodfajú perpetuum mobile 
 

III. Elektromos és mágneses kölcsönhatás 
1. Elektromos mezı 
a ) Elektrosztatikai alapjelenségek 

Kétféle elektromos töltés, Vezetık és szigetelık, Elektroszkóp, Elektromos megosz-
tás, Coulomb-törvény, A töltésmegmaradás törvénye 

b ) Az elektromos mezı jellemzése 
Térerısség, A szuperpozíció elve, Erıvonalak, -fluxus, Feszültség, Potenciál, ekvipotenciális 
felület, Konzervatív mezı (→1.5), Homogén mezı, Földpotenciál 

c ) Töltések mozgása elektromos mezıben (→1.2) 
d ) Töltés, térerısség, potenciál a vezetıkön  
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Töltések elhelyezkedése vezetıkön, Térerısség a vezetık belsejében és felületén, 
Csúcshatás, Az elektromos mezı árnyékolása, Földelés 

e ) Kondenzátorok 
Kapacitás, Síkkondenzátor, Permittivitás, Feltöltött kondenzátor energiája 

2. Egyenáram 
a ) Elektromos áramerısség 

Feszültségforrás, áramforrás, Elektromotoros erı, belsı feszültség, kapocsfeszültség, Áramerıs-
ség- és feszültségmérı mőszerek 

b ) Ohm törvénye 
Ellenállás, belsı ellenállás, külsı ellenállás, Vezetık ellenállása, fajlagos ellenállás, Változ-
tatható ellenállás, Az ellenállás hımérsékletfüggése, Telepek soros, fogyasztók soros és párhu-
zamos kapcsolása, Az eredı ellenállás 

c ) Félvezetık 
Félvezetı eszközök 

d ) Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye 
Hı-, mágneses, vegyi hatás (→4.2), Galvánelemek, akkumulátor 

3. Az idıben állandó mágneses mezı 
a ) Mágneses alapjelenségek 

A dipólus fogalma, Mágnesezhetıség, A Föld mágneses mezeje, Iránytő 
b ) A mágneses mezı jellemzése 

Indukcióvektor, Indukcióvonalak, indukciófluxus 
c ) Az áram mágneses mezeje 

Hosszú egyenes vezetı, áramhurok, egyenes tekercs mágneses mezeje, Homogén mágneses 
mezı, Elektromágnes, vasmag, Mágneses permeabilitás 

d ) Mágneses erıhatások 
A mágneses mezı erıhatása áramjárta vezetıre, Két párhuzamos, hosszú egyenes vezetı kö-
zött ható erı, Lorentz-erı, Részecskegyorsító berendezés (→4.3) 

4. Az idıben változó mágneses mezı 
a ) Az indukció alapjelensége 

Mozgási indukció, Nyugalmi indukció, Faraday-féle indukciós törvény, Lenz törvénye 
(→1.4), Kölcsönös indukció, Önindukció, Tekercs mágneses energiája 

b ) A váltakozó áram  
A váltakozó áram fogalma, Generátor, motor, dinamó, Pillanatnyi, maximális és effek-
tív feszültség és áramerısség 
Váltakozó áramú ellenállások: ohmos, induktív és kapacitív ellenállás, Fáziskésés, fázissietés 

c ) A váltakozó áram teljesítménye és munkája 
Hatásos teljesítmény, Látszólagos teljesítmény, Transzformátor 

5. Elektromágneses hullámok 
d ) Az elektromágneses hullám fogalma 

Terjedési sebessége vákuumban,  
Az elektromágneses hullámok spektruma: rádióhullámok, infravörös sugarak, fény, 
ultraibolya, röntgen- és gammasugarak (→2.9), Párhuzamos rezgıkör zárt, nyitott 
Thomson-képlet, Csatolt rezgések, rezonancia, Dipólus sugárzása, antenna, szabad elektro-
mágneses hullámok 

6. A fény mint elektromágneses hullám 
a ) Terjedési tulajdonságok 

Fényforrás, Fénynyaláb, fénysugár, Fénysebesség 
b ) Hullámjelenségek 

A visszaverıdés és törés törvényei - Snellius-Descartes törvény, Prizma, planparalel le-
mez, Abszolút és relatív törésmutató, Teljes visszaverıdés, határszög (száloptika), 
Diszperzió, Színképek (→4.2), Homogén és összetett színek, Fényinterferencia, kohe-
rencia, Fénypolarizáció, polárszőrı, Fényelhajlás résen, rácson, Lézerfény 

c ) A geometriai fénytani leképezés 
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Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos), Síktükör, Lapos gömbtükrök (homorú, 
domború), Vékony lencsék (győjtı, szóró), Fókusztávolság, dioptria, Leképezési tör-
vény, Nagyítás, Egyszerő nagyító, Fényképezıgép, vetítı, mikroszkóp, távcsı 

d ) A szem és a látás 
Rövidlátás, távollátás, Szemüveg 

 
IV. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 

1. Az anyag szerkezete (→2.4) 
Atom, Molekula, Ion, Elem, Avogadro-szám (→2.1, 2.3), Relatív atomtömeg, Atomi 
tömegegység, Az atom szerkezete 
Elektron, Elemi töltés, Elektronburok, Rutherford-féle atommodell, Atommag 

a ) A kvantumfizika elemei  
Planck-formula  
Foton (energiakvantum), Fényelektromos jelenség, Kilépési munka, Fotocella (fény-
elem), Vonalas színkép (→3.6, 5.2), Emissziós színkép, Abszorpciós színkép, Bohr-féle 
atommodell, Energiaszintek, Bohr-posztulátumok, Alapállapot, gerjesztett állapot, Io-
nizációs energia 

b ) Részecske- és hullámtermészet 
A fény mint részecske, Tömeg-energia ekvivalencia (→1.5), Az elektron hullámtermé-
szete, de Broglie-hullámhossz, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, Az elektronburok szer-
kezete, Fı- és mellékkvantumszám, Pauli-féle kizárási elv, Elektronhéj, Kvantummecha-
nikai atommodell 

2. Az atommagban lejátszódó jelenségek 
a ) Az atommag összetétele 

Proton, Neutron, Nukleon, Rendszám, Tömegszám, Izotóp, Erıs (nukleáris) kölcsön-
hatás, Magerı, Tömeghiány (→1.5), Kötési energia, Fajlagos kötési energia 

b ) Radioaktivitás 
Radioaktív bomlás, α-, β-, γ-sugárzás, Magreakció, Felezési idı, Bomlási törvény, Akti-
vitás, Mesterséges radioaktivitás, Sugárzásmérı detektorok 

c ) Maghasadás 
Hasadási reakció, Hasadási termék, Lassítás, Láncreakció, Hasadási energia, Szabályo-
zott láncreakció, Atomreaktor, Atomerımő, Atomenergia (→2.8, 1.5), Szabályozatlan 
láncreakció, Atombomba 

d ) Magfúzió 
A Nap energiája (→5.2), Hidrogénbomba 

3. Sugárvédelem 
Sugárterhelés, Háttérsugárzás, Elnyelt sugárdózis, Dózisegyenérték, Elemi részek, Stabil 
és instabil részecske, Neutrino, Szétsugárzás-párkeltés 

 
V. Gravitáció, csillagászat 

1. A gravitációs mezı 
Az általános tömegvonzás törvénye, A bolygómozgás Kepler-törvényei (→6.2), Súly 
és súlytalanság, Nehézségi erı, Potenciális energia homogén gravitációs mezıben 
(→1.5), Kozmikus sebességek, Csillagászat, Fényév, Vizsgálati módszerek, eszközök 
(→4.2), Naprendszer, Nap (→4.4), Hold, Üstökösök, meteoritok, A csillagok (→4.4), 
A Tejútrendszer, galaxisok, Az İsrobbanás elmélete, A táguló Univerzum 

 
VI. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

A fejezethez kapcsolódó kérdések, feladatok az elızı fejezetek témaköreiben jelennek meg. 
1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei 

Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, Joule, 
Ampère, Faraday, Jedlik Ányos, Maxwell, Hertz, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, 
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Rutherford, Curie-család, Planck, Heisenberg, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, 
Wigner Jenı, Gábor Dénes. 

2. Felfedezések, találmányok, elméletek 
Geo- és heliocentrikus világkép, „Égi és földi mechanika egyesítése”, Távcsı, mikro-
szkóp, vetítı, A fény természetének problémája, Gızgép és alkalmazásai, Dinamó, ge-
nerátor, elektromotor, Az elektromágnesség egységes elmélete, Belsıégéső motorok, 
Az elektron felfedezésének története, Radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása, 
Röntgensugárzás, Speciális relativitáselmélet, Kvantummechanika, Az őrhajózás történe-
tének legfontosabb eredményei, Félvezetık, Lézer 

 
 
 

III. 8. 6. Biológia 
 

1. Az élet jellemzıi 
2. Biokémiai alapismeretek 
3. Az anyagcsere 

Felépítı folyamatok; Lebontó folyamatok 
4. A sejt 
5. Vírusok 
6. Önálló sejtek 

Baktériumok; Egysejtő eukarioták 
7. Többsejtőek  
8. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

Növények; Állatok; A növények szövetei, szervei; Az állatok szövetei 
9. Életmőködések 

A bır; A mozgás; A táplálkozás; A légzés; Anyagszállítás; Kiválasztás 
10. A szabályozás 

Idegrendszer; Hormonrendszer 
 
 
 

III. 8. 7. Kémia 
 

1. Atomszerkezet 
Atom, Elem, Elektronszerkezet, A periódusos rendszer, Az atomok mérete, Az ionok, 
Elektronegativitás (EN) 

2. Kémiai kötések 
Elsırendő kémiai kötések, Másodrendő kémiai kötések 

3. Molekulák, összetett ionok 
Molekula, A kovalens kötés, A molekulák térszerkezete, Összetett ionok 

4. Anyagi halmazok 
Anyagi halmaz, Állapotjelzık, Halmazállapotok, halmazállapot-változások 
a ) Egykomponenső anyagi rendszerek 

� Kristályrácsok: Ionrácsos kristályok, Atomrácsos kristályok, Fémrácsos kristályok, 
Molekularácsos kristályok 

� Átmenet a kötés- és rácstípusok között 
b ) Többkomponenső rendszerek 

� Csoportosítás, Diszperz rendszerek, Kolloid rendszerek, Homogén rendszerek 
(Oldatok) 

Egyéb 
5. Kémiai átalakulások 

Kémiai reakció; Képlet; Kémiai egyenlet 
a ) Termokémia 
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� A folyamatok energiaviszonyai, Reakcióhı 
b ) Reakciókinetika 

� Reakciósebesség, Katalízis 
c ) Egyensúly 

� Megfordítható reakciók, Egyensúly 
d ) A kémiai reakciók típusai 

� Sav–bázis reakciók: A vizes oldatok kémhatása, Sav–bázis indikátorok, Közöm-
bösítés, Sók hidrolízise 

� Elektronátmenettel járó reakciók, Egyéb, vizes oldatban végbemenı kémiai reak-
ciók, Egyéb reakciók 

e ) Elektrokémia 
� Galvánelem, Elektrolízis, Az elektrolízis mennyiségi viszonyai 

 Egyéb 
 
 
 

III. 8. 8. Földrajz 
 

1. Térképi ismeretek 
A térképi ábrázolás, a térképek jelrendszere; Térképi gyakorlatok; Az őrtérképezés 

2. Kozmikus környezetünk 
A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben; A Nap és kísérıi; A Föld és 
mozgásai: tengely körüli forgás, Nap körüli keringés; Őrkutatás az emberiség szolgálatában 

3. A geoszférák földrajza 
a ) A kızetburok 

Földtörténet; A Föld szerkezete és fizikai jellemzıi; A kızetburok szerkezete; A kızet-
lemez-mozgások okai és következményei; A hegységképzıdés; A kızetburok (litoszfé-
ra) építıkövei; A Föld nagyszerkezeti egységei (ısmasszívumok, röghegységek, győrt-
hegységek, süllyedékterületek, síkságok); A földfelszín formálódása 

b ) A levegıburok  
A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete; A levegı felmelegedése; A légnyomás és a 
szél (a szelek, ciklon és anticiklon, idıjárási frontok, a szél felszínformáló tevékenysé-
ge); Az általános légkörzés (az általános légkörzés rendszere, a monszun szélrendszer); 
Víz a légkörben; Az idıjárás és az éghajlat 

c ) A vízburok földrajza 
A vízburok kialakulása és tagolódása; A világtenger (az óceánok és a tengerek, a ten-
gervíz fizikai és kémiai tulajdonságai, a tengervíz mozgásai, a világtenger társadalmi-
gazdasági hasznosítása); A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk (a tavak, a folyóvi-
zek); A felszín alatti vizek; A komplex vízgazdálkodás elemei; A jég és felszínformáló 
munkája 

d ) A talaj  
e ) A geoszférák kölcsönhatásai 

4. A földrajzi övezetesség  
Megjegyzés: A vízszintes földrajzi övezetességnél szereplı általános követelmények a to-
vábbi résztémakörökre is vonatkoznak. 
a ) A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 
b ) A vízszintes földrajzi övezetesség 
c ) A forró övezet (egyenlítıi öv, átmeneti öv, térítıi öv, monszun vidék) 
d ) Mérsékelt övezet 

Meleg-mérsékelt öv (mediterrán terület, monszun terület); Valódi mérsékelt öv (óceáni 
terület, mérsékelten szárazföldi terület, szárazföldi terület, szélsıségesen szárazföldi te-
rület); Hideg-mérsékelt öv  

e ) A hideg övezet (sarkköri öv, sarkvidéki öv) 
f ) A függıleges földrajzi övezetesség  
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5. A népesség- és településföldrajz 
a ) A népesség földrajzi jellemzı 

A népesség számbeli alakulása, összetétele; A népesség területi eloszlása 
b ) A települések földrajzi jellemzıi 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 
a ) A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemzı folyamatai 

A világgazdaság felépítése, ágazatai; A gazdasági fejlettség és területi különbségei; A vi-
lággazdaság mőködése és folyamatai 

b ) A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 
c ) A világ élelmiszergazdaságának jellemzıi és folyamatai 

A mezıgazdaság és az élelmiszergazdaság kapcsolata: Növénytermesztés; Állattenyész-
tés; Erdıgazdálkodás, hal- és vadgazdálkodás 

d ) A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 
Energiagazdaság; Ipar 

e ) A harmadik és a negyedik szektor jelentıségének növekedése 
Az infrastruktúra; A harmadik és a negyedik szektor; A mőködıtıke és a pénz világa 

7. A világgazdaságban különbözı szerepet betöltı régiók, országcsoportok és országok 
A világgazdasági pólusok; A világgazdaság peremterületei; Egyedi szerepkörő 
országcsoportok és országok 

8. Magyarország földrajza 
Megjegyzés: A Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági jellemzıinél, illetve a nagy-
tájak eltérı természeti és társadalmi-gazdasági képénél szereplı követelmények az egyes 
nagytájakra is vonatkoznak. 
a ) A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai 
b ) Magyarország természeti adottságai 

Földtani adottságok; Hazánk éghajlata; Hazánk vízrajza; Hazánk élıvilága és talajai 
c ) Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzıi 

Népesség- és településföldrajzi jellemzık; Nemzetgazdaságunk; A gazdaság ágazatai, 
ágai 

d ) Hazánk nagytájainak eltérı természeti és társadalmi-gazdasági képe 
Az Alföld; A Kisalföld és a Nyugati – peremvidék (Alpokalja); A Dunántúli-domb- és 
hegyvidék; A Dunántúli-középhegység; Az Északi-középhegység 

e ) Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalomföld-
rajzi képe 
Budapest 

f ) Magyarország környezeti állapota 
9. Európa regionális földrajza 

Megjegyzés: Az Európa általános természet- és társadalomföldrajzi képénél megfogalma-
zott követelmények a további résztémakörökre is vonatkoznak. 
a ) Európa általános természetföldrajzi képe 
b ) Európa általános társadalomföldrajzi képe 
c ) Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 
d ) Észak-Európa 
e ) Nyugat-Európa 

Egyesült Királyság; Franciaország 
f ) Dél-Európa 

Olaszország; Spanyolország; Szerbia és Montenegro; Horvátország 
g ) Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajzi képe 

Németország; Lengyelország; Csehország; Ausztria; Szlovénia; Szlovákia; Románia 
h ) Kelet-Európa természet- és társadalom-földrajzi vonásai 

Oroszország; Ukrajna 
10. Európán kívüli földrészek földrajza 

Megjegyzés: A kontinensek általános természet- és gazdaságföldrajzi képénél szereplı köve-
telmények a további résztémakörökre is vonatkoznak. 
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a ) A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 
b ) Ázsia 

Általános földrajzi kép; Országai (Kína, Japán, India); Délkelet-Ázsia iparosodott és 
iparosodó országai; Nyugat-Ázsia, arab világ 

c ) Ausztrália és Óceánia 
d ) Afrika általános földrajzi képe 
e ) Amerika  

Általános földrajzi képe; Országai (Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília) 
11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

Megjegyzés: A témákhoz kapcsolódó követelmények az egyes geoszféráknál és a gazdasági 
tevékenységeknél is szerepelnek. Itt csak az ismeretek szintetizálásával kapcsolatos köve-
telményeket soroljuk fel. 
a ) A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai 
b ) A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 

A Föld eltartóképessége; Urbanizációs problémák 
c ) A környezetiválság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 

A környezeti és a gazdasági problémák globalizálódása; Nemzetközi összefogás a kör-
nyezetvédelemben  
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III. 9. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 
 
 

A közoktatásról szóló törvény 41.§ (5) kimondja, hogy ”…az általános iskolában, közép-
iskolában évente két alkalommal” ısszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai ál-
lapotának felmérésérıl. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhe-
tık az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a ta-
nulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fej-
lesztı, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetıséget biztosítva az egészségileg hátrá-
nyos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésé-
re, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

A törvény által megszabott kötelezettség végrehajtására iskolánkban a Hungarofit 1+6 
motorikus próba mérésének módszerét használjuk. A próbák során mérjük az alapállóké-
pességet, az erıt és a gyorsaságot. 

 
Próbák: 
� Cooper-teszt   �   alapállóképesség mérése 
� helybıl távolugrás   �   láb dinamikus erejének mérése 
� tömöttlabda lökés egy kézzel   �   kar-,törzs-, lábizmok dinamikus erejének mérése 
� fekvıtámaszban karhajlítás, nyújtás   �   vállöv és karizmok erejének mérése 
� tömöttlabda vetés fej fölött hátra   �   váll-, és törzsizmok dinamikus erejének mérése 
� hasonfekvésben törzsemelés és leengedés   �   hátizmok erı-állóképesség mérése 
� hanyattfekvésbıl felülés és visszaereszkedés   �   hasizmok erı-állóképesség mérése 

 
A mérések gyakorlati haszna: 
� lehetıvé teszi a fizikai állapot számszerően kifejezhetı megbecslését, a mért adatok 

egészséggel összefüggı értelmezését, elemzését. 
� biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést. 
� felfedi az egészség szempontjából leglényegesebb képességek területén mutatkozó 

hiányosságokat. 
� folyamatos visszacsatolást jelent a hibák kiküszöbölésére 
� összehasonlítási, viszonyítási alapot ad az azonos módszerrel dolgozók teljesítmé-

nyének összehasonlítására 
� a mérések során kitőnnek az egyes területeken kimagasló eredményt elérı, kimagas-

ló adottságokkal rendelkezı tanulók 
 

A mérési adatokat osztályonkénti bontásban a vizsgálatot végzı tanár kezeli. Az adatok 
feldolgozása számítógépes program segítségével történik. A tanév végén a mérési adatokat 
átadjuk az iskolaorvosnak, megismertetjük a tanulókkal. 
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Az általános fizikai teherbíró-képesség minısítése: 
 
 

IGEN GYENGE 
0-20. 

5 pont 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvég-
zése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszere-
sen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának nö-
veléséhez, közérzetének - átmeneti - javításhoz igen gyakran különféle élénkítı 
szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori 
megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb fertızések, könnyebb megbetegedé-
sek leküzdése is már igen gyakran komoly feladat elé állítják.  

GYENGE 
21-40. 
5 pont 

Az egésznapi tevékenységétıl még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja kipi-
henni magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, ki-
merültnek, rosszkedvőnek érzi magát 

KIFOGÁSOLHATÓ  
41-60. 
5 pont 

A rendszeres mindennapi tevékenységétıl ugyan már ritkán fárad el, de a váratlan 
többletmunka még erısen igénybe veszi.  

KÖZEPES 
61-80. 
5 pont 

Elérte azt a szintet, amely elegendı ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil 
maradjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeres, 
heti 2-3 óra testedzéssel a továbbiakban, törekedjen arra, hogy a késıbbi élete fo-
lyamán is egészsége megırzése érdekében, legalább ezt a szintet megtartsa.  

JÓ 
81-100. 
5 pont 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacso-
nyabb szintő szakosztályban, illetve amatır szinten rendszeresen edzenek, verse-
nyeznek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni, leg-
jobb, a minél elıbb hozzákezd az alapvetı kondicionális képességeinek magasabb 
szintre fejlesztéséhez.  

KIVÁLÓ 
101-120. 
5 pont 

Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan 
jól terhelhetı fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet 

EXTRA 
121-140 pont 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró képes-
sége területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhetı. Az eddigi 
vizsgálataink szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte vala-
mennyi sportágban, olyan rendszeres, magas szintő sportági specifikus edzés el-
végzésére, hogy - nagyobb formaingadozás nélkül - nemzetközi szinten is csúcs-
teljesítményt érjen el.  
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IV. Zárórendelkezések 
 
 
A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb 
intézkedések. 
 

1. A pedagógiai program érvényességi ideje 
a ) Az iskola 2008. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelı és oktató munkáját 

e pedagógia program alapján. 
b ) A pedagógiai programban található helyi tanterv 2004. szeptember 1. napjától 

az elsı évfolyamon, majd ezt követıen felmenı rendszerben kerül bevezetésre. 
c ) Ezen pedagógiai program érvényességi ideje nyolc tanévre – azaz 2008. szep-

tember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig – szól. 
 

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
a ) A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelıtestület folyamatosan vizsgálja. 
b ) A nevelık szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem mőködik, ott a szakta-

nárok) minden tanév végén írásban értékelik a pedagógia programban megfo-
galmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

c ) A nevelıtestület felkéri az iskolaszéket, hogy a pedagógiai programban leírtak 
megvalósulását a 2011/2012. tanév lezárását követıen átfogóan elemezze. 

 
3. A pedagógiai program módosítása 

a ) A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 
� az iskola igazgatója; 
� a nevelıtestület bármely tagja; 
� a nevelık szakmai munkaközösségei; 
� az iskolaszék; 
� a szülıi munkaközösség; 
� az iskola fenntartója. 

b ) A tanulók a pedagógiai program módosítását az iskolaszék diák-önkormányzati 
képviselıi útján az iskolaszéknek javasolhatják. 

c ) A pedagógiai program módosítását a nevelıtestület fogadja el, és az a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. 

d ) A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követı tanév szeptember el-
sı napjától kell bevezetni. 

 
4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

a ) Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklıdı számára megte-
kinthetı. 

b ) A pedagógiai program egy-egy példánya a következı személyeknél, illetve in-
tézményeknél tekinthetı meg: 

� az iskola fenntartójánál; 
� az iskola irattárában; 
� az iskola igazgatójánál; 
� igazgatóhelyetteseinél. 
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5. A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 
 
 

A pedagógia programot a nevelıtestület a 2008. június hó 06. napján tartott ülésén egy-
öntető szavazással elfogadta. 

Kelt: Agárd, 2008. június 12. 
 ....................................................  
 Csordásné Bölcsics Márta 
 igazgató 
 Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és 
 Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
 
 
 .....................................................  ....................................................  
 Nagy István Lábadi Zoltán 
 tagintézmény-vezetı tagintézmény-vezetı 
 Gárdonyi Tagiskola Fekete István Tagiskola 
 
 
 
 
 ..........................................  .......................................... ..........................................  
 Szülıi Szervezet Szülıi Szervezet Szülıi Szervezet 

Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
 Agárd Gárdonyi Tagiskola Fekete István Tagiskola 
 
 
 
 ..........................................  .......................................... ..........................................  
 Diákönkormányzat Diákönkormányzat Diákönkormányzat 

Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
 Agárd Gárdonyi Tagiskola Fekete István Tagiskola 
 
 
 
 

A Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetok-
tatási Intézmény pedagógiai programját a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társu-
lás 2008. év . . . . . . . . . . . hó . . . .  napján tartott ülésén jóváhagyta. 

Kelt: Velence, 2008.  
 ....................................................  

 Kutai Tibor 
 elnök 
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V. Mellékletek 
 
 
Eszközök és felszerelések jegyzéke 
 

Eszközök, felszere-
lések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

S
zü

ks
ég

le
t 

Je
le

nl
eg

i 
m

en
ny

is
ég

 

H
iá

ny
zó

 
m

en
ny

is
ég

 

 
1. Tanterem        
tanulói asztalok, 
székek 

tanulók létszámának 
figyelembevételével 

életkornak megfelelı méretben 375/ 
750 

360/ 
720 15/30 

nevelıi asztal, szék tantermenként 1   26 23 3 
eszköztároló szek-
rény 

tantermenként 1   26 20 6 

tábla tantermenként 1   26 23 3 
ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 
  26 26  

szeméttároló helyiségenként 1   26 26  
sötétítı függöny ablakonként az ablak lefedésére alkalmas mé-

retben 78 42 36 

 
2. Szaktantermek (a 
tantermi alapfelsze-
reléseken felüli igé-
nyek) 

   

   

a) számítástechnikai 
terem 

      

tábla + flipchart 1   1+1 1+1  
számítógépasztal kettı tanulónként 1   15 15  
számítógépek és 
tartozékai 

kettı tanulónként 1 
felszerelés 

  15 15  

nyomtató 1   1 1  
programok szükség szerint a pedagógiai program elıírásai 

szerint    

lemeztároló doboz 2   2 2  
b) idegen nyelvi, 
nemzetiségi, etnikai 
szaktanterem 

    
nincs   

nyelvi labor beren-
dezés 

tíz-tizenöt tanuló 
egyidejő foglalkozta-
tására 

ha az oktatás részben vagy 
egészben nem magyar nyelven fo-
lyik; számítógépes nyelvi oktatás-
sal kiváltható 

   

magnetofon 1      
írásvetítı 1      
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c) természettudo-
mányi szaktanterem 

       

vegyszerálló tanulói 
asztalok (víz, gáz 
csatlakozással) 

három tanulónként 1   
17  17 

elszívóberendezés tantermenként 1   1  1 
vegyszerálló moso-
gató 

két asztalonként 1   9  9 

fali mosogató tantermenként 1   1  1 
poroltó tantermenként 1   1 1  
mentıláda tantermenként 1   1  1 
eszköz- és vegy-
szerszekrény 

2   2 2  

méregszekrény 
(zárható) 

1 elhelyezése a szertárban 1 1  

eszközszállító toló-
kocsi 

 tantermenként 1   1  1 

törpefeszültségő 
csatlakozások 

tanulóasztalonként 
1 

  17  17 

d) mővészeti neve-
lés szaktanterem 

    nincs   

rajzasztal (rajzpad, 
rajzbak) 

tanulók létszámának 
figyelembevételével 
1 hely 

  
   

tárgyasztal (állítha-
tó) 

tantermenként 2      

mobil lámpa (reflek-
tor) 

2      

vízcsap (falikút) 2      
pianínó iskolánként 1      
ötvonalas tábla tantermenként 1      
CD vagy lemezját-
szó, magnetofon 

tantermenként 1      

tárolópolcok tantermenként 1      
e) technikai szak-
tanterem 

  (életvitel és gyakorlati ismeretek 
céljait is szolgálhatja) 

nincs   

tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részé-
re 

     

állítható magasságú 
támla nélküli szék 

tizenöt tanuló részé-
re 

     

f) gyakorló tanterem iskolánként (székhe-
lyen és telephelyen) 
1 

gimnáziumban a munkába állást 
elıkészítı oktatáshoz; szakközép-
iskolában a szakmai elıkészítı 
ismeretek oktatásához; szakisko-
lában munkába álláshoz, életkez-
déshez szükséges ismeretek át-
adásához; e feladat megoldható a 
számítástechnikai, illetve technika 
szaktanteremben is 
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3. Logopédiai fog-
lalkoztató egyéni fej-
lesztı szoba (be-
rendezése az óvo-
dában meghatáro-
zottak szerint) 

nincs  

   

4. Tornaszoba    nincs   
kislabda 5     
labda 5     
tornaszınyeg 2     
tornapad 2     
zsámoly 2     
bordásfal 2     
mászókötél 2     
gumikötél 5     
ugrókötél 5     
medicinlabda 5     
stopper 1     
kiegészítı torna-
készlet 

1     

egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
tornafelszerelések 

  fogyatékos tanulót oktató iskolá-
ban; pedagógiai programban fog-
laltak szerint 

   

5. Tornaterem 
(mindazok a felsze-
relések, amelyek a 
tornaszobában, to-
vábbá) 

nincs 

 

   

kosárlabda palánk 2     
győrő 1     
mászórúd 2     
6. Sportudvar       
szabadtéri labdajá-
ték felszerelése 

1 bármelyik játék kiválasztható 3 3  

magasugró állvány, 
léc 

1   1 1  

távol-, magasugró 
gödör 

1 homokkal vagy szivaccsal 1 1  

futópálya 1 lehetıség szerint kialakítva    
egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 
egyidejő foglalkozta-
tásához szükséges 
mennyiségben 

fogyatékos tanulót oktató iskolá-
ban; pedagógiai programban fog-
laltak szerint 80 50 30 
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7. Igazgatói iroda       
íróasztal 1  1 1  
szék 1  1 1  
tárgyalóasztal 1  1  1 
szék 2  2 2  
iratszekrény 1  1 1  
fax 1  1  1 
telefon 1  1 1  
8. Nevelıtestületi 
szoba 

      

fiókos asztal pedagóguslétszám 
szerint 1 

 45 34 11 

szék pedagóguslétszám 
szerint 1 

 45 34 11 

napló és folyóirattar-
tó 

1  1 1  

könyvszekrény 2  6 6  
ruhásszekrény vagy 
fogasok 

pedagóguslétszám 
figyelembevételével 

külön helyiségben található 3 3  

mosdókagyló 1  1  1 
tükör 1  1  1 
9. Ügyviteli helyiség 
(igazgatóh., gazda-
sági vezetıi iroda) 
(több helyiség ese-
tén az eszközök a 
feladatmegosztás 
szerint eloszthatók) 

  

   

asztal felnıtt létszám fi-
gyelembevételével 

 7 7  

szék felnıtt létszám fi-
gyelembevételével 

 9 9  

iratszekrény 1  4 4  
lemezszekrény 1  1 1  
írógép 1     
írógépasztal és szék 1-1 számítógéppel kiváltható    
fénymásoló 1  1 1  
számítógépasztal és 
szék 

1  5 5  

számítógép nyomta-
tóval 

  5 4 1 

telefon  közös vonallal is mőködtethetı 2 2  
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10. Könyvtár  könyvtár nincs    
tanulói asztal, szék egy iskolai osztály 

egyidejő foglalkozta-
tásához szükséges 
mennyiségben 

életkornak megfelelı méretben; 
mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén állítható ma-
gasságú, dönthetı lapú, peremes, 
egyszemélyes asztalok; mozgás-
korlátozottak székei állítható ma-
gasságú ülıkével, lábtartóval 

   

egyedi világítás olvasóhelyenként 1      
könyvtárosi asztal, 
szék 

1-1 asztal egyedi világítással    

szekrény (tároló) háromezer könyvtári 
dokumentum elhe-
lyezésére 

 
   

tárolók, polcok, sza-
badpolcok 

2     

létra (polcokhoz) 1     
telefon 1 közös vonallal is mőködtethetı    
fénymásoló 1     
számítógép, nyom-
tató 

1-1     

video (lejátszó, fel-
vevı) televízióval 

1     

CD vagy lemezját-
szó 

1     

írásvetítı 1     
11. Könyvtárszoba      
asztal, 3 3 3  
szék 6 6 6  
könyvtári dokumen-
tum 

ötszáz 5120 5120  

(tanári, tanulói fel-
készüléshez)  

 

legalább hat tanuló egyidejő fog-
lalkoztatásának feltételeirıl, illetve 
az iskolai könyvek, tankönyvek, 
segédkönyvek elhelyezésérıl 
gondoskodni kell    

könyvespolc vagy 
szekrény  

ötszáz könyvtári do-
kumentum elhelye-
zésére 

 
6 6  

egyedi világítás olvasóhelyenként 1  6 6  
 
 
 


