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Környezeti és egészségnevelési (KEN) program 

 tanulóink számára 
 

Senki sem követhet el nagyobb hibát,  

mint az, aki azért nem tesz semmit,  

mert csak keveset tudna tenni. 

 (Burke) 

 

 

A Nevelési Program jellemzői 

 

 Törvényességi kötelezettség: minden intézményben szükséges (iskola, kollégium) 

 A KEN program a helyi tanulásfejlesztési célokat támogatja 

 A helyi program új intézményi kapcsolatokat kezdeményez 

 Források feltárását  provokálja, megtanít gazdálkodni 

 A pedagógusok között új együttműködésre késztet 

 Az iskola tanuló-szervezetté válik 

 Szervesen illeszkedik a minőségbiztosításhoz 

 A fenntartó és az iskola új érdekszövetséget köthet 

 Az Európai iskolákhoz való kapcsolódást segíti 

 

Az iskola hitvallása 

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak, ezért célsze-

rűnek tartjuk együtt bemutatni a programot.  

A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges embe-

ri életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-

környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programja-

inkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartá-

sát is fejleszteni kívánjuk. 

 

 

1. ALAPOK 
 

1.1. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 
 

 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről előírja: 

 „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészség-

nevelési és környezeti nevelési programját”. 

 

Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 

 8. § A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen 

alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. 
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 16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, okta-

tására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit. 

 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges 

környezethez. 

 70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szin-

tű testi és lelki egészséghez. 

 

 

Környezet- és természetvédelmi jogszabályok 

Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános 

szabályairól). A törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 

kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés 

környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg. 

Legfontosabb alapelvei: a megelőzés, az elővigyázatosság, a leghatékonyabb megol-

dás, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékozódás és a nyilvánosság. A 

törvény 54. § 1. cikkelye szerint „minden állampolgárnak joga van a környezeti isme-

retek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. A nevelés állami és önkormányzati 

feladat. Legfontosabb dokumentumaként a NAT-ot, a Nemzeti Környezetvédelmi Prog-

ramot (illetve annak részeként a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot) 

említi.  

A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a természeti 

értékeink védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami feladat. 

Kiemelt szerepet kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában a civil szférá-

nak, az állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek minősülő természeti értékeink 

megőrzése az állampolgárok és önszerveződő csoportjaik aktív részvétele nélkül nem 

lehetséges. 

Az 1997. évi XLI. Törvény a halászatról és a horgászatról is számos környezeti neve-

lési feladatot tartalmaz (tanfolyamok, vizsgák, fajismeret, természetvédelem). 

A géntechnológiai tevékenységről szóló XXVII. Törvény 30. és 31. §-a foglalkozik az 

oktatással, a képzéssel és a tájékoztatással. Ennek értelmében „Az állami feladatok 

ellátása során a Kormány gondoskodik arról, hogy a géntechnológiával módosított 

szervezetek felhasználóival, fogyasztóival az iskolai és az iskolán kívüli oktatás, kép-

zés, tájékoztatás keretében ismertetésre kerüljön a géntechnológia lényege és alkalma-

zásai, az így módosított szervezetek használatának környezeti, egészségügyi, gazdasá-

gi, társadalmi hatásai és kockázatai”. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény célja, hogy 

elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az 

állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok vé-

delmének alapvető szabályait. A törvény kimondja, hogy az oktatás során állatkísérle-

tek elvégzésére a diákokat nem lehet kötelezni. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (a Kormány 2031/1998. határozata) helyzetérté-

kelése szerint: „A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető 

vissza arra a tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelő szintű a környezeti 

tudatosság foka. A lakosság ismeretei a környezetről, a környezetvédelemtől, annak 
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megóvásáról hiányosak, és többnyire nem megfelelő színvonalúak.”. A társadalmi 

részvétel és tudatosság erősítésében kiemelkedő szerepe van a közoktatási, felsőokta-

tási és kulturális intézményekben folyó tevékenységnek. 

1999-ben elkészült a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a Globális Környezeti Alap és 

az UNEP (ENSZ) támogatásával. Az akcióprogram elkészítését az 1992-es Rió de Ja-

neiróban megrendezett Környezet és Fejlődés Konferencián aláírt – általunk 1995-ben 

ratifikált biodiverzitás egyezmény – tette feladatunkká. E szerint minden államnak 

joga és kötelezettsége megőrizni saját természeti értékeit, gazdaságát, és az abból 

szerzett tudást. Ez csak társadalmi összefogással valósítható meg. 

A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. §-a kimondja, hogy a 

Kt. 54-55. §-ában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket 

oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az 

oktatásával és terjesztésével – az állami, önkormányzati intézmények és más szerveze-

tek bevonásával, valamint közszolgálati hírközlő szervek igénybevételével – elő kell 

segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája növekedjen. 

 

Egészségügyi jogszabályok 

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 9.5 pontja részletesen fog-

lalkozik a környezet-egészségügy oktatásával, nevelésével. Az oktatás, nevelés és 

szakképzés környezet-egészségügyi feladatait két nagy területre osztja: 

 Környezet-egészségtani szakismeretekre és módszerekre azoknak a szakembereknek 

van szükségük, akiknek ez munkakörükkel közvetlenül összefügg. Számukra ezt a 

képzés során a képzési követelmények előírják. 

 A környezetegészség kultúrája ugyanakkor az életvitel részeként a hétköznapi tudás 

és szokásrendszer egyik fontos eleme, minden embert érintő kulturális tényező. E 

kultúra az emberek életviteli szokásaiban, életmódjukban, értékrendjükben tükröző-

dik. Kialakulása a családi szocializációban kezdődik, később az intézményes neve-

lés, oktatás és az iskolarendszeren kívüli hatások együttesen formálják. 

1998-ban, Koppenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az Euró-

pai Egészség 21. nyilatkozatot, amelynek célkitűzései többek között kimondják, hogy 

2015-re a lakosságnak a társadalom minden rétegében egészségesebb életmódot kell 

kialakítani, és hogy a régió lakosságának olyan biztonságosabb fizikai környezetben 

kell élnie, ahol az egészségre veszélyes szennyező anyagok nem haladhatják meg a 

nemzetközileg elfogadott határértékeket.  

Az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma, az „Egészség 

21” Regionális Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az „Egészség évtizedének 

Johan Béla Nemzeti Programja” 2002 kidolgozásához. Előzménye a Nemzeti Nép-

egészségügyi Program (1066/2001 Kormányhatározat). A Program illeszkedik az EU 

népegészségügyi prioritásaihoz, és hazánk uniós csatlakozása további lendületet ad a 

sikeres végrehajtásnak 

 

 

Az iskolai munkát tartalmi alapjaiban szabályzó közös követelményei között találjuk a 

környezeti nevelést. „A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló kör-
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nyezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvi-

telét meghatározó erkölcsi alapelv.” 

1998-ban tizenhárom környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet összefog-

lalta a környezeti nevelés eddig elért eredményeit és a Nemzeti Környezeti Nevelési 

Stratégia c. kiadványban megfogalmazta a közeljövő fontosabb feladatait. 2003-ban 

megjelent a kibővített, átdolgozott kiadás. 

 

 

Önkormányzati jogszabály 

Az 1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról kiemeli az egészséges élet-

mód közösségi feltételeinek elősegítését, a lakosság önszerveződő közösségei tevé-

kenységének támogatását. 

 

Rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

 

1. §  

(1)[2] A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű 

iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében 

szervezett iskola-egészségügyi ellátásban (a továbbiakban: iskola-egészségügyi ellá-

tás) való rendszeres részvételéről [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pont] az óvodák és iskolák (a 

továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmények) e rendeletben foglaltak szerint 

gondoskodnak.  

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, 

amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.  

 

2. §  

(1) Az iskola-egészségügyi orvosi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre 

kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításá-

val megszervezni, iskolaorvos és védőnő teljes vagy részmunkaidőben történő foglal-

koztatásával. Az iskola-egészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védőnő tevékeny-

ségét a gyermek, tanuló háziorvosával (házi gyermekorvosával), illetőleg körzeti vé-

dőnőjével egyeztetve és vele együttműködve végzi.  

(2) A körzeti védőnő által az iskola-egészségügyi szolgálaton belül ellátott gyermekek, 

tanulók száma nem haladhat ja meg a 400 főt. Amennyiben a létszám a 800 főt megha-

ladja, legalább egy teljes munkaidőben foglalkoztatott iskola-védőnőt kell alkalmazni, 

vagy a feladatot két körzeti védőnő között meg kell osztani.  

(3) Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben a gyermekek, tanulók ellátására 

teljes munkaidőben iskolavédőnőt kell foglalkoztatni. Az iskola-védőnő által ellátott 

tanulók létszáma a 400 főt nem haladhatja meg. 

(4) A nevelési-oktatási intézményben az iskolaorvosi feladatot részfoglalkozás kereté-

ben végző háziorvos (házi gyermekorvos) által ellátott gyermekek, tanulók létszáma 

legfeljebb 800 fő lehet.  
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(5)[3] Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben az iskola-egészségügyi szolgá-

latra jutó gyermekek, tanulók létszáma az 1600 főt meghaladja, az intézményben leg-

alább két főfoglalkozású védőnőt kell foglalkoztatni. Több főfoglalkozású védőnő al-

kalmazása esetén az orvos által ellátott tanulólétszám legfeljebb 2400 fő lehet. A 

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben 800 tanulónként szükséges egy teljes 

munkaidejű iskolaorvos foglalkoztatása.  

(6) A részmunkaidőben foglalkoztatott vagy több intézményben iskola-egészségügyi 

ellátást végző iskolaorvosnak és védőnőnek az egyes nevelési-oktatási intéz-

mény(ek)ben eltöltendő idejét a munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozásakor 

rögzíteni kell az ellátandó feladatoknak megfelelően, és az intézményben nyilvános-

ságra kell hozni. 

(7) Az iskola-egészségügyi feladatok ellátására létrehozott iskolaorvosi rendelő mini-

mális alapfelszerelésének tételes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.  

3. §  

(1)[4] Iskolaorvosi feladatokat - lehetőség szerint iskola-egészségtan és ifjúságvéde-

lem szakvizsgával is rendelkező - háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-

gyermekgyógyász orvos láthat el. Szakmunkásképző iskolában, szakiskolában és 

szakközépiskolában tanuló 14 éven felüliek esetében üzemorvosi szakorvosi képesí-

téssel rendelkező orvos is elláthatja az iskolaorvosi feladatokat. Az iskolaorvos által 

ellátandó feladatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Iskola-egészségügyi ellátás keretében védőnői feladatot főiskolai végzettséggel 

rendelkező védőnő láthat el. A nevelési-oktatási intézményben ellátandó védőnői fel-

adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.  

(3) A körzeti védőnő az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő - a körzeti védőnői 

szolgálatról szóló 5/1995. (II. 8.) NM rendeletben meghatározott - feladatait a nevelé-

si-oktatási intézményt ellátó iskolaorvossal együttműködve végzi  

4. §  

(1)[5] Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, kör-

zeti védőnői, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, 

gyógytornász és pszichológus, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat illetékes intézetei a gyermekek és tanulók egészségvédelme érdekében 

együttműködnek, és az e feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztat-

ják. 

2) Az iskolaorvos a nevelési-oktatási intézményben elsősegélyben részesített akut be-

teget további kezelésre a beteg háziorvosához (házi gyermekorvosához) vagy a bentla-

kásos intézet ellátását végző orvoshoz irányítja, szükség esetén intézkedik a beteg 

fekvőbetegintézetbe történő szállítása iránt 

5. §  

(1) Az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, felkérésre, szakértőként 

közreműködik a nevelőtestület, illetve az iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi-szék 

munkájában. 

(2) A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelési-
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oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi. 

(3) A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat 

(környezet-egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, 

pályaválasztási tanácsadás) az iskolaorvos és a védőnő az oktatási intézmény vezető-

jével, illetőleg a szakmai szervezetekkel együttműködve végzi. 

6. §  

(1) Az iskolafogászati alapellátás (a továbbiakban: iskolafogászat) preventív és terápi-

ás gondozást jelent a szükségleteknek megfelelően. 

(2) Az iskolafogászati gyógyító és megelőző ellátás valamennyi nevelési-oktatási in-

tézmény tanulóira kiterjedő megszervezése, működési feltételeinek biztosítása a fogá-

szati alapellátást működtető feladata. Az iskolafogászati ellátást úgy kell megszervez-

ni, hogy valamennyi intézmény számára fogászati rendelőt kell kijelölni, és az ellátás-

sal a (4) bekezdésben foglaltak szerinti fogorvost kell megbízni. 

(3) 1200 főt meghaladó tanulólétszám esetén az iskolafogorvosi ellátás biztosítására 

teljes munkaidejű fogorvos foglalkoztatása szükséges. Egy teljes munkaidőben alkal-

mazott 

fogorvos által ellátott körzet gyermeklétszáma nem haladhat ja meg az 1800 főt. Fo-

gyatékos gyermeket a létszám meghatározásánál kétszeresen kell figyelembe venni. 

(4) Iskolafogorvosként gyermek-fogszakorvost vagy gyermekfogászatban jártas fog-

orvost kell alkalmazni. Kezdő vagy gyermek fogászatban járatlan fogorvos 

iskolafogorvosként csak szakirányú továbbképzést követően foglalkoztatható. 

(5) A gyermekek, tanulók csoportos szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes 

fogászati rendelőben évente kétszer, szorgalmi (tanítási) időben történik. Fogászati 

szűrővizsgálatra és kezelésre egy tanuló (tanuló csoport) tanévenként 10 tanítási óráról 

vonható el. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók 

felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja. 

(6) A nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni a fogbetegségek és a fogbal-

esetek megelőzését célzó intézkedések gyakorlati végrehajtását és a csoportos preven-

ciót. Megelőző foglalkozások céljára tanévenként és tanulócsoportonként két tanítási 

óra vehető igénybe. 

7. §  

(1) A nevelési-oktatási intézményt ellátó fogorvos és fogászati asszisztens iskolafogá-

szati feladatait részben a fogorvosi rendelőben, részben a nevelési- oktatási intéz-

ményben végzi 

(2) Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatait e rendelet 4. számú 

melléklete, a fogászati asszisztens feladatait az 5. számú melléklet tartalmazza. 

(3) A fogászati asszisztens a rendelőben és a nevelési-oktatási intézményben az ellá-

tással összefüggő feladatait a fogorvos felügyeletével, vele együttműködve végzi. 

(4) Az iskola-egészségügyi dokumentáció része a gyermekfogászati gondozási füzet, 

amelynek használata a gyermek nevelési-oktatási intézménybe lépésétől kezdve köte-

lező. 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az 

oktatási intézmények egészségügyi ellátásáról szóló 21/1975. (Eü. K. 12.) EüM utasí-

tás, valamint az ennek módosításáról rendelkező 30/1979. (Eü. K. 19.) EüM utasítás a 
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hatályát veszti (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyógyító-megelőző in-

tézmények és szolgálatok szakfelügyeletéről szóló 8/1993. (Ill. 31.) NM rendelet 2. 

számú melléklete az alábbi 10. ponttal egészül ki, egyidejűleg a 10-22. pontok számo-

zása 11-23. pontra változik: 

"10. iskola-egészségügy" 

 

1.2. HELYZETKÉP 
 

1. Belső: az iskola  

 

1.1. Tárgyi feltételek a környezeti nevelés szempontjából 

 

 Az iskola épülete modern, az építészeti szabványoknak megfelelő (pl. az egészség-

ügyi követelményeknek megfelelő toalett-helyiségek, étkezés előtti tisztálkodási le-

hetőségek). Intézményünk egy fő épületből, és hozzá csatlakozó tornateremből áll. 

Jól felszerelt ebédlővel rendelkezik. 

Az intézményi javításokat folyamatosan végzik, balesetit veszélyek nincsenek. Szel-

lőztetés megoldott. A javításokat folyamatosan végzik, baleseti veszélyek nincse-

nek. Szellőztetés megoldott. 

 

1.2. Megvalósult környezeti nevelési tevékenységeink 

 

 Szelektív hulladékgyűjtés papír-, PET-palack és hagyományos kommunális hulladék 

frakcióban 

 Jeles napok, az egészséghét alkalmából az iskola egészét érintő programok, tevé-

kenységek 

 Tanulmányi versenyekre felkészítés, versenyzés 

 

 

2. Külső: a település és a régió, a helyi értékek 

 

A környezeti nevelés szempontjából különösen fontos, hogy az iskola „nyitott” le-

gyen, azaz szerves, integráns részét képezze az adott lakókörzetnek, településnek, ré-

giónak. A környezeti nevelés megtervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a tele-

pülés (falu, kerület, kistérség, régió) természeti és társadalmi-kulturális jellegzetessé-

geire, adottságaira; a helyi értékek és gondok feltérképezésére. Külön feladat ezeknek 

a helyi értékeknek, adottságoknak az iskolai programba (és konkrétan a tantervekbe) 

való beépítése mind a tanítás tartalmát, mind a hozzá rendelt tevékenységrendszert 

illetően. 

 

1.3. ERŐFORRÁSOK 
 

1. Belső személyi erőforrások 

 Pedagógus: 
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- tantárgyában segít a környezeti nevelési célok megtalálásában, tantárgyába be-

építi ezeket, tanmenetében jelöli, tanmenetéhez tartja magát 

- odafigyel példamutató magatartására 

- részt vesz a környezeti nevelési programokon, segít azok szervezésében stb. 

 Diák: 

- részt vesz a környezeti nevelési programokon 

- magatartásával, aktív részvételével elősegíti a környezeti nevelési célok megva-

lósulását stb. 

 Irodai alkalmazottak: 

- tartsák be ők is a hulladékkezelés, energia- és vízgazdálkodás gyerekek számá-

ra is előírt szabályait,  

- munkavégzésük, életük legyen példamutató 

 Technikai dolgozók:  

- vegyenek részt azokban a környezeti nevelési feladatokban, amelyekben szük-

ség van a segítségükre (pl. madárkalács készítés, saláták, gyümölcsteák készí-

tése, terítés szépsége, madárodú készítés, szelektív hulladékgyűjtők megfelelő 

ürítése stb. 

 Védőnő, iskolaorvos, fogorvos segítő munkája: 

- egész évben rendszeres orvosi ellenőrzés, védőoltások, hallásvizsgálat stb. 

- az egészség hetén felvilágosító, ismeretterjesztő előadások tartása 

 

2. Külső személyi erőforrások 

 önkormányzat,  szülők, lakosság, civil szervezetek, egyéb partnerek stb. 

 

3. Anyagi források 

 Állami források, pályázatok 

 Egyéb bevételek: pl. hulladékgyűjtésből származó bevétel. 

 

2. ALAPELVEK, CÉLOK 
 

2.1. ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK 
 

Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben 

 Az egészségnevelés célja, hogy a tanuló képes legyen objektíven felmérni saját 

egészségi állapotát, ismerje az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. El 

kell érni, hogy az egészségéért tegyen valamit, alkalmazza a megtanultakat. Ezt 

legjobban akkor tudja elsajátítani, ha erre a tanórán alkalmazott alternatív módsze-

rek alkalmazására, vagy az azon kívüli programok keretében lehetőséget kapnak a 

diákok. Különösen hatékony, ha ezek a programok a pedagógusok, neves helyi 

vagy akár országosan ismert szereplők és a család együttes részvételével történik.  

 Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisz-

telete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, an-

nak környezetével, kultúrájával együtt 

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

 a testi-lelki egészség megőrzése  

 

Hosszú távú pedagógiai célok 

 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai 

és erkölcsi megalapozása 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

 rendszerszemléletre nevelés 

 holisztikus szemléletmód kialakítása 

 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 – felelősség felébresztése 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek meg-

előzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát. 

 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések  

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

 globális összefüggések megértése 

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása  

 az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, tevékenységre 

történő aktivizálás 

 a családi életre nevelés fejlesztése 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 

 

Kulcsszavak 

 szeretet  

 tisztelet, megbecsülés 

 harmónia  

 mértékletesség 

 takarékosság 

 alázat 

 „a kicsi szép” 

 esztétika 

 empátia, segítőkészség 

 tolerancia 

 komplementaritás  

 együttműködés 

 kölcsönhatás 

 felelősség 
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 ökológiai fenntarthatóság  

 mérték és mértéktartás  

 öröm, vidámság  

 globális gondolkodás  

 lokális cselekvés 

 szelídség 

 

 

2.2. KONKRÉT CÉLOK ÉS FELADATOK 
 

 természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

 helyi értékek és problémák feltérképezése   

 helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örök-

befogadott patak, hulladék, iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság, helyi védett-

ség stb.) 

 lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)  

 hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

 legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése 

 az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek megismerte-

tése 

 mindennapi testedzés: 

- testnevelésórák, (amennyiben az iskola személyi, tárgyi, anyagi feltételei lehe-

tővé teszik a kerettantervben meghatározottakon felül is beiktathat testneve-

lésórát, mivel az nem növeli a törvényesen megadott óraszámkeretet)  

- napközis szabadidő, óraközi szünetek, uszodai programok, korcsolyázás, sport 

szakköri programok, mint lehetőség  
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Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Az egészségfejlesztésnek egy olyan folyamatnak kell lennie, amelynek során a teljes-

ség igényével kell megjeleníteni az optimum felé való törekvést. A feladat megkönnyí-

tése miatt azonban három témakörben javasoljuk a feladatok csoportosítását. Mindeh-

hez természetese egészségügyi vonatkozású tanácsokat is ajánlunk. 

Témakörök : 

1. TESTMOZGÁS 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnoszti-

zálható valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség, Ezek az 

általános iskolában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres 

testmozgással, célirányos gimnasztikával megelőzhetők lennének.  

Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem az-

zal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra. Ha célunk 

az, hogy a gyerekeknek életelemévé váljon a mozgás, mert ez egészséges fejlődésük 

elengedhetetlen feltétele, akkor az eddigi gyakorlatot alapjában véve át kell gondolni. 

Gyors, látványos javulásra nem számíthatunk, az apró eredményeket is meg kell be-

csülni, és akkor talán a mostani gyerekek gyerekei már fittebbek, egészségesebbek 

lesznek. 

Figyelembe veendő szempontok : 

 Mindennapos testmozgás - heti három testnevelési órán felül edzés, labdajátékok, 

tánc, úszás, vagy a helyzetnek megfelelő mozgáslehetőség (foglalkozás) biztosítá-

sa.  

 Mindennapos testnevelés 1.és 5. évfolyamon a 2012/2013- as tanévtől felmenő 

rendszerben. 

 Jó, ha a tanulót a testnevelés órán sikerélmény éri, a mozgást örömmel végzi- erre 

vonatkozóan érdemes megfogalmazni néhány módot, azaz megjelölni, hogyan pró-

bálják ezt elérni.  

 Az iskolai testnevelési óra keretében tartásjavító torna beiktatása. A testnevelő ta-

nárok ismerik, illetve elsajátították a Gerincorvosi Társaság által kidolgozott prog-

ramot. Az óra eleji bemelegítés 10 perce kiválóan alkalmas a tartásjavító gyakorla-

tok elvégzésére.  

 Gyógytestnevelés igen fontos az iskolánkban. A már kialakult elváltozásokat 

gyógytestnevelő segítségével kívánjuk helyrehozni, illetve a probléma rosszabbo-

dását megakadályozni. 

 2.   TÁPLÁLKOZÁS 

Hazánkban kiemelkedően magas a cardiovasculáris és a daganatos betegségek, halálo-

zás száma. Ennek nagyfokú javulását tudjuk elérni a helyes táplálkozással. Egy gyer-

mek étkezése, a fejlődő szervezet igényei miatt, különös gondot követelnek. Itt a leg-

fontosabbak az elméleti ismeretek, az iskolai étkeztetések milyensége. Az átlagos ma-
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gyar étkezési szokások miatt magas a túlsúlyos fiatalok aránya, ez azonban ma már 

vetekszik az alultápláltság kérdésével. A súlynövekedés a serdülőkor éveiben fokozó-

dik, erre is gondolni kell. Jó lenne elérni, hogy minden gyermek jusson olyan táplá-

lékhoz, amire szüksége van. Az iskolai egészségfejlesztési tervnek tehát a helyes táp-

lálkozás, mind az ételek mennyiségére, minőségére, valamint az elfogyasztás módjára 

vonatkozóan is ki kell, hogy terjedjen a figyelme. 

Figyelembe veendő szempontok: 

 El kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az is-

kolában étkezzenek  

 Az étkezést biztosító állítsa össze az étlapot, a gyermekek egészséges táplálkozását 

figyelembe véve. 

 Kívánatos lenne dietetikus tanácsadói közreműködés. Javasolni lehet, hogy újítá-

sokat vezessenek be. Kezdetben csak választási lehetőségként tálalható lenne a mai 

modern étkezésnek megfelelő ebéd. Tapasztalatok mutatják, hogy a gyerekek fo-

gékonyak az újra, ha az ízletes, esztétikus formában van tálalva.  

 Van-e mód egyes beteg gyermekek étkeztetésére?  

 Osztályfőnöki órák keretében szakember tartson felvilágosító órákat, esetleg kósto-

lókkal, mintaétrend bemutatásával. Mindez a szülők és a pedagógusok egészségfej-

lesztéséhez is elengedhetetlen!  

 

 

3.   LELKI EGÉSZSÉG VÉDELME – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS 

A társadalomban egyre nagyobb számban megjelenő alternatív örömszerzési forma, a 

dohányzás, alkohol és drogfogyasztásból adódó problémák mindannak a következmé-

nyei, hogy a teljes egészségi állapothoz oly fontos mentális egészségre, ennek fejlődé-

sére nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben. Az egészségfejlesztési terv részévé 

kell váljon a mentálhigiénés szemlélet, s annak megjelenési formái. 

Ez lehet kettős:  

 Az egyik az általános egészségnevelési programoknál felsorolt iskolai órán, vagy 

azon túl alkalmazott már akkreditált, vagy szakmailag minősített célzott szakmai 

programok.  

 A másik pedig, ami ennek a fejezetnek a célzott cselekvési programját kell, hogy 

képezze, az, hogy hogyan jeleníthető meg a lelki egészségvédelem az iskolában.  
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Az iskola elhelyez-

kedéséből adódó 

jellemzők: 

Célok: Tevékenység, feladat: 

(a még megvalósítandók, ill. a folyamatos tevé-

kenységek kiemelése) 

Az iskolabelső  Tiszta, meghitt 

környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, a 

mellék-helyiségekben szappan, WC papír 

- portalanítás (atkák-allergia) 

- gyakori szellőztetés  

- lábtörlők alkalmazása 

Az iskola eszközel-

látottsága 

A tanítás-nevelés 

élmény-

központúságának 

növelése, az eszté-

tikai érzék fejlesz-

tése – egészséges 

személyiség 

- a tantermekben írásvetítő, számítógép 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltető-

anyagok 

- digitális fényképezőgép, ismeretterjesztő folyó-

iratok, könyvtár, médiatár  

Iskola külső 

környzete 

Tiszta egészséges 

környezet 

- szeméttárolók sűrítése 

- szelektív hulladékgyűjtés, (papír, olaj, fémdoboz, 

szárazelem)  

- felvilágosító előadások az egészségkárosító 

anyagokról és a fertőzési veszélyekről 

- utak sózása helyett ásványi őrlemény használata 

Játszótér A gyerekek moz-

gásigényének ki-

elégítése 

- újabb játszóterek  

 

Energia-felhasználás Takarékos fűtés  

- nyílászárók javítása  

Világítás Egészséges, taka-

rékos 

- energiatakarékos izzók 

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 

vízfogyasztás 

csökkentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása 

Iskolakert Tanítás, pihenés, 

felüdülés helye 

legyen   

- növények gondozása, pótlása, madáretetők, ma-

dárodúk kihelyezése, gondozása 
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3. TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK 
 

3.1. TANÓRAI KERETEK 
 

 tantárgyakba beépítve (elsősorban biológia-egészségtan, földrajz, környezetismeret 

órákon) 

 tanulmányi kirándulás 

 sportnap 

 osztályfőnöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák 

 testnevelés  

 

 

A TANTÁRGYAK LEHETŐSÉGEI 

 

Magyar nyelv és irodalom  
A tanulók 

 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását 

 ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket 

 ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, 

az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását 

 legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véle-

ményalkotásra, érvelésre 

 erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 

 tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” el-

kerülésére 

 sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit 

 

A tanulókban 

 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

vitakészség, véleményalkotási képesség 

 növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környe-

zet- és természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával  

 fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével 

 

Történelem 

A tanulók 

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

természet 

 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az 

életmódra, a közösségi normák alakulására 

 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisz-

telete 
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 legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek 

példáján keresztül 

 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan 

az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításá-

ban, csökkentésében 

 

Hon és népismeret 

A tanulók 

 ismerjék meg a természet közelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó, és 

nem kihasználó paraszti életmód értékeit 

 ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök) 

 

Idegen nyelv 

A tanulók 

 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgo-

zásának segítségével 

 legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segít-

ségével más országok hasonló problémáit 

 tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok kör-

nyezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit 

 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projekt-munkában választ keresni 

 állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön 

 

A tanulókban 

 alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben 

 fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehető-

ségeit 

 

Matematika 

A tanulók 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával 

 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni  

 logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön 

 tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait 

 váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására 

 ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket ele-

mezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni 

 Legyenek képesek reális becslésekre 

 Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni 

 

A tanulókban 
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 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás 

 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készsé-

geket 

 

Környezetismeret 

A tanulók 

 ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal 

 ismerjék meg az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen 

voltát, az ember felelősségét az élővilág megőrzésében 

 Ismerjék meg saját testük alapvető felépítését és működését, az egészség megőrzé-

séhez szükséges életvitel jellemzőit 

 

Természetismeret  

A tanulók 

 váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére 

 a megismerés komplexitása, egészlegességére törekvés (középpontban az élő és élet-

telen természet konkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll) 

 természettudományos gondolkodás kialakításához megfelelő képességek kialakítása; 

 környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése 

 ökológiai szemlélet fejlesztése 

 helyes környezeti attitűdök fejlesztése 

 magatartás fejlesztése 

 értékrend alakítása  

 környezettudat fejlesztése 

 felelősségérzet fejlesztése 

 környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása 

 

Fizika 

A tanulók 

 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára 

 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit 

 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analó-

giákat, valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat 

 tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra 

 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad 

csak felhasználni 

 ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előregondolkodó ál-

lampolgárrá 

 ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat 

 

Kémia 

A tanulók 

 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel 

 törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására 
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 legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értel-

mezésére 

 ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek hasz-

nálatának csökkentésére 

 ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatá-

sait, tartózkodjanak ezek kipróbálásától 

 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, 

valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait 

 

Földrajz 

A tanulók 

 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen kör-

nyezetükről 

 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit 

 értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai 

meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket 

 értsék meg, hogy a társadalom-földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld 

erőforrásainak kimerüléséhez vezet 

 ismerjék meg a globális problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehető-

ségeit 

 ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit 

 

A tanulókban 

 a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód iránti 

igény 

 alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére 

 fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak meg-

oldásában való aktív részvételi készség 

 

Biológia-egészségtan 

A tanulók 

 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérsék-

lési lehetőségeit 

 ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet 

 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel 

azok között az ok-okozati összefüggéseket 

 legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és biológi-

ai környezetük közötti kapcsolatrendszert illetően 

 ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 

 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére 

 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat 

 

A tanulókban 

 alakuljon ki ökológiai szemléletmód 

 alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség 
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 ismerjék meg szervezetük sajátságait és az életkorral kapcsolatos változásait 

 sajátítsák el az elsősegély-nyújtási technikákat 

 ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében 

 

A tanulókat 

 ösztönözze a helyes viselkedésmódok és a környezet-egészségvédő szokásrendek 

kialakítására 

 segítse az önmagukkal szembeni felelősségérzet kialakításában 

 segítse az őket veszélyeztető környezeti, társadalmi tényezők és azok elhárítási 

módjainak felismerésében 

 

Ének-zene  

A tanulók 

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait 

 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban 

 vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét 

 tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 

egyaránt akusztikus élményt jelentenek 

 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni 

 

Rajz és vizuális kultúra 

A tanulók 

 ismerjék meg a természet sokszínűségét, formagazdagságát  

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit 

 ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére 

 Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira 

 ismerjék a természetes alapanyagok használatát 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak 

 legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően 

elemezni 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfe-

lelően 

 ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését 

 tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre 

 kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket 

 

Etika, erkölcstan 

A tanulók 

 legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a 

lehető legkevesebb károsodást okozzák 

 tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni 

 mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő élet-

teret kell hagyniuk 
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A tanulókban 

 alakuljon ki az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától 

függetlenül is értéket képviselnek 

 alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kap-

csolatban 

 fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért 

 

Tánc és dráma 

A tanulók 

 tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel 

 legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok 

segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.) 

 természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékon keresztül 

 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket 

 

Technika és életvitel  

A tanulók 

 ismerjék meg az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai, formai és 

etikai értékeket 

 ismerjék meg a technika okozta környezeti károsodásokat és azok megelőzésének 

módjait 

 értsék meg a fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelményeit 

 ismerjék meg a problémák rendszerét és a lényegét átlátó környezetgazdálkodást 

 sajátítsák el az alapvető biokertészeti ismereteket 

 ismerjék meg az egészséges táplálkozás alapelemeit 

 sajátítsák el a gyógynövények alapvető ismeretét és felhasználási módjait 

 ismerjék meg a komposztálás folyamatát és hasznát 

 ismerjék meg a környezetbarát technikákat és technológiákat 

 ismerjék meg a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet jellemzőit 

 sajátítsák el az egészséges táplálkozás, kertészeti alapismeretek, komposztálás, sze-

lektív hulladékgyűjtés alapvető ismérveit 

 

A tanulókban 

 alakuljon ki az egészséges életmód iránti igény 

 a civilizáció társadalmi és környezeti vonatkozásainak feltárása révén erősödjön a 

felelős, környezettudatos beállítottság 

 alakuljon ki a kritikus fogyasztói magatartás 

 

 

 

Informatika (számítástechnika és könyvtárhasználat) 

A tanulók 
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 legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni, 

konkrét, a valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket ele-

mezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni 

 legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, válja-

nak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és fel-

dolgozására 

 ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlő környezetvé-

delmi lehetőségeket 

 használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre 

 futtassanak környezeti elemek megváltozását figyelembevevő szimulációkat és sta-

tisztikai teszteket 

 rendezzenek környezeti kérdésekről virtuális fórumot máshová járó diákokkal közö-

sen 

 szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket 

 ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

informatikai módszerekkel demonstrálják (számítástechnika alkalmazása, könyvtár-

használat, irodalmi hivatkozások) 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére a 

különféle szoftverek (adatok táblázatos tárolása, kiértékelése, összefüggések vizsgá-

lata, statisztikai módszerek alkalmazása) segítségével 

 a számítástechnikai eszközök használata során valósítsák meg az anyag- és energia-

takarékos alkalmazás feltételeit  
 

 

Testnevelés 

A tanulók 

 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásol-

ják, egészséges testi fejlődésüket 

 győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek műkö-

dését tekintve 

 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élménysze-

rű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a toleran-

cia fejlesztésében 

 értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezet-

szennyezés az egészségre veszélyes 

 igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készülje-

nek az eszközök, és a tornaszerek 

 sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő 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 
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3.2. TANÓRÁN KÍVÜLI LEHETŐSÉGEK 
 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, 

a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 

 

Célkitűzések 

A választott programok és az alkalmazott módszerek 

 fejlesszék a tanuló szociális képességeit 

 adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható 

fejlődés) 

 rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket 

 szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak rend-

szerszemléletre 

 alakítsanak ki kritikus gondolkodást 

 fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.: 

problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolko-

dás) 

 ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására 

 alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat 

 neveljenek a hagyományok tiszteletére 

 mutassanak követendő mintákat 

 ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló 

egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében); tárják 

fel a tanulók számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, te-

gyék világossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor 

van esélye a boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni 

akar felette 

 

Egészség hete – iskolánk kiemelkedő rendezvénye melynek keretében tanulóink még 

jobban megismerkedhetnek az egészséges életmóddal. Előadásokat hallhatnak, video-

filmeket nézhetnek a következő témákban: 

 elsősegély-nyújtási alapismeretek 

 tisztálkodás, haj- és bőrápolás 

 serdülőkori változások 

 fogápolás 

 egészséges étkezés 

 szenvedélybetegséges (drog, alkohol, dohányzás) 

 AIDS 

Sportrendezvényeken vesznek részt a tanulók, egészséges ételeket készítenek, fo-

gyasztanak.  

 

Tanulói pályázatok – Adjunk ki egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört önál-

ló kutatásra, feldolgozásra. A tanulók motiválása történhet kiírásával, a legjobb mun-



 23 

kák díjazásával. A születendő munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, 

fotó, film, interjú, irodalmi alkotás. 

 

Tábor – Lehetőleg olyan természetkutató tábort szervezzünk, ahol konkrét gyakorlati 

problémát oldanak meg a tanulók (pl. monitoring, rekonstrukció, élőhely-térképezés, 

mérések stb.). Az életmódtábor, tánctábor, sporttábor, sítábor, vándortábor az egész-

ségnevelés fontos színtere. A tábor típusától függően fontos az illetékes önkormány-

zat, szakemberek megkeresése, véleményük kikérése. Lehetőleg ne táborozzunk védett 

területen, amennyiben ez elkerülhetetlen, a természetvédelmi hatósághoz kell folya-

modni engedélyért. 

 

Iskolai átfogó környezetvédelmi programok, projektek – Megszervezhetjük annak 

kiderítését, hogy mennyire „zöld” az iskolánk. Ennek keretein belül a tanulók felmé-

rést végezhetnek az iskolai víz-, fűtés-, világításrendszerről, az ezzel kapcsolatos költ-

ségekről, elkészíthetik a csepegő csapok térképét, kutathatják a hulladék kezelési mód-

jait, az irodaszerek beszerzési módját és egészségkárosító hatásait, felhasznált mennyi-

ségét, a büfé és a menza zöldítési tervét. Az effajta program nagyon hatékony lehet, 

hiszen egyszerre mozgósít tanárt, diákot, technikai dolgozót és vezetőséget egyaránt. 

 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. A természet-környezetvédelem és az 

egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön programokat szervezve 

emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő 

vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezhetünk, illetve pályázatot írhatunk ki. 

 

Február 2. Vizes Élőhelyek   

Március 6. Nemzetközi Energiahatékonyság Nap   

Március 22. Víz Világnapja 

Március 23.  Meteorológiai Világnap 

Április 3. Csillagászati Világnap 

Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja 

Április 7. Egészségügyi Világnap 

Április 22. Föld Napja 

Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének Napja 

Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Május 15. Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon) 

Május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 

Május 18. Múzeumi Világnap 

Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 

Május 31. Dohányzásmentes Világnap 

Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

Június 8. Óceánok Világnapja 

Június 17. Világnap az Elsivatagosodás Ellen 

Június 21. A Nap Napja 

Június 25. Barlangok Világnapja 

Július 11.  Népesedési Világnap 

Augusztus 9. Állatkertek Napja 
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Szeptember 16. Ózon Világnapja 

Szeptember 22. Autómentes Nap 

Szeptember 23.  Takarítási Világnap 

Október 4.  Állatok Világnapja 

Október 8.  Madárfigyelő Világnap 

Október 8.  Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja 

Október 10. Lelki Egészség Napja 

Október 15. Nemzeti Gyaloglónap 

Október 16. Élelmezési Világnap 

Október 21. Földünkért Világnap 

Október 31.  Takarékossági Világnap 

November 17. Füstmentes Nap 

November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 

December 1. AIDS elleni világnap 

 

Akciók – Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szer-

vezzünk olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét 

egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára. A megmozdulást szervezhetjük 

magunk is, de csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akciói-

hoz (pl.: Takarítási világnap, Autómentes nap). 

 

Kiállítások – Rendezzünk iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható 

környezetvédelmi és az egészséggel kapcsolatos kiállításokat (pl. zöldségszobrászat az 

alsó tagozaton, az egészség hetén egészséges ételek kiállítása ). 

 

Iskolai zöld médiumok – Az iskolai könyvtárban létesítsünk külön polcot a környezeti 

témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a meg-

oldással a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben 

kutatnak, olvasgatnak. Ha van rendszeresen kiadott iskolaújság, mindig adjunk lehe-

tőséget a diákokat foglalkoztató zöld hírek megjelentetésére. Az iskolarádió különö-

sen alkalmas lehet arra, hogy a környezet- és természetvédő csoportok rendszeresen 

tartsák a kapcsolatot a teljes diáksággal, beszámoljanak munkájukról, ébren tartsák a 

környezetvédelem gondolatát, fontosságát. 

 

Iskolai kiadvány – Az iskola hírnevét is öregbítheti, ha olyan szakmai kiadványsoro-

zatot jelentet meg, amely színvonalával érdeklődésre tarthat számot. A műhelyekben, 

egyéni feladatokként végzett munka fontos elismerése, ha azok megismerhetővé vál-

nak a nagyközönség számára. 

 

Média – Fontos, hogy az iskola környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert 

legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért tartsunk szoros kapcsolatot a helyi 

médiával, és gondoskodjunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmények 

megismertetéséről. 

 

Tanulmányi kirándulás – Szervezzünk egy- vagy többnapos tanulmányutat egy-egy 

konkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. 
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Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkok-

ba, természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba. 

 

Zöldesítés: A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a 

szülők illetve a lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével szépíthetjük környeze-

tünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket.   

 

Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés – Ha van lehetőség bevonni a helyi hatósá-

gokat, szervezzük meg az egész iskolára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és elkü-

lönített elszállítást legalább a papírhulladék, a szárazelem, fémdoboz, használt étolaj 

és a szerves hulladék vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelen-

tős mértékben kihathat a tanuló tágabb környezetére is. 

 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek – Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük 

arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken. 

 

Településismereti program – A Diákönkormányzattal való együttműködés keretében 

szervezzünk olyan programokat, amelynek során megismerhetik a gyerekek a szűkebb 

és tágabb környezet jellemző épületeit, tereit és egyéb objektumait. Az ismereteket 

vetélkedők illetve kiállítások formájában lehet még jobban rögzíttetni a tanulókkal.  

 

Művészeti csoportok, ünnepségek – Használjuk ki a művészetek iránti érdeklődést. 

Néhány problémára próbáljuk ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel. Szer-

vezzünk irodalmi műsort (pl. Föld napja, Víz világnapja). Természetes anyagok fel-

használásával készítsük el egy környezetbarát lakóház, porta modelljét. Éljünk a drá-

mapedagógia korszerű módszereivel is. 

 

Kézműves foglalkozás – A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigahá-

zak..) illetve az újrahasznosítható hulladék-anyagok felhasználásával különböző dí-

szeket, kompozíciókat készíthetünk, amelyekből kiállítás vagy vásár is szervezhető 

(pl.: Karácsonyi vásár) 

 

Diákönkormányzati nap – Az iskolai programnak mindig lehet környezet-

egészségügyi része is.  

 

Sport – délutánonként változó évfolyam-összetételben sportversenyek 

 

Napközis szabadidős foglakozások: séta a környéken, termések gyűjtése 

 

Látogatások: állatkertben, múzeumban, botanikus kertben, arborétumban, tanyán, 

nemzeti parkban, szeméttelepen, hulladékégetőnél, szennyvíztisztító telepen, papír-

gyárban. Ennek során előre megadott szempontsor vagy feladatlap segítségével buz-

dítsuk a gyerekeket az önálló felfedezésre, az ismeretek önálló feldolgozására. 

 

Előadások – A nagyon jól sikerült környezet-egészségvédelmi tanulói kiselőadások-

ból illetve a kiírt pályázatok szóbeli védéséből rendezhetünk egy iskolai szintű prog-

ramot is. A tanulók, tanárok, szülők környezet-egészségügyi nevelésének egyik hasz-
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nos módszere amellett, hogy fejleszti a tanulók helyes önértékelését és pozitív meg-

erősítését. Hívhatunk meg ebben a témában jártas szülőket vagy szakembereket, sőt 

volt tanítványokat is!  

 

Filmklub: környezetvédelmi, egészségügyi problémákat tárgyaló filmek megnézése és 

utána beszélgetés, véleménycsere.  

 

Szülői értekezletek: utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére. 

 

Szülői fórum: Témák. Egészséges táplálkozás, drogprevenció, lelki egészség, háztar-

tási környezetvédelem. 

 

 

Szempontok a módszerek kiválasztásakor 

 alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz 

 vonjanak be minél több tanulót 

 az iskola keretein túl is legyenek hatással 

 a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen 

 alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a katasztrófapedagógiát 

 a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi élethez 

 nyújtsanak sok élményt a tanulónak 

 az érzelmeken át hassanak 

 a személyes megtapasztaláson alapuljanak 

 együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külső szö-

vetségek, szülők stb.) 

 alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, 

megismerési vágyára, korszerű technikai ismeretére 

 legyen bennük sok játékos elem 

 

 

4. MÓDSZEREK 
(A környezeti nevelésben jól alkalmazható módszerek alábbi listája egy műhely közös 

munkájának eredménye.) 

 

JÁTÉKOK 

 Szituációs  

 Memóriafejlesztő 

 Kombinációs  

 Érzékelést fejlesztő  

 Ráhangolást segítő 

 Bizalomerősítő 

 Kapcsolatteremtést segítő 

 Drámapedagógia 

 

MODELLEZÉS 

 Hatásvizsgálatok 
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 Rendszermodellezés 

 Előrejelző  

 Működő modellek készítése, elemzése 

 

RIPORT MÓDSZER 

 Kérdőíves felmérés 

 Direkt riportok 

 Fotóriport 

 

TEREPGYAKORLATI MÓDSZEREK 

 Terepgyakorlatok 

 Táborok 

 Térképkészítés 

 Egyszerű megfigyelések 

 Célzott megfigyelések, mérések 

 

AKTÍV, KREATÍV MUNKA 

 Természetvédelmi és fenntartási munkák 

 Rekonstrukciós munkák 

 Madárvédelmi feladatok  

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Rend- és tisztasági verseny 

 

 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

 

 Csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében 

 

MŰVÉSZI KIFEJEZÉS  

 

 Vizuális művészet a környezeti nevelésben 

 Irodalmi alkotások  

 Zeneművészet 

 Fotóművészet 

 Táncművészet 

 Népművészet 

 Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

 A tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén 
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5. TANESZKÖZÖK 
 

 Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek, me-

sekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, dokumen-

tumfilmek, diasorozatok, plakátok. 

 Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók. 

 Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz 

szükséges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp, bonckészlet stb.). 

 Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.) 

 Anyagok és eszközök a kézműves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelem-

hez (papír, ragasztó, írószerszámok, faanyag stb.) 

 Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési célki-

tűzéseihez (pl. megfelelő szerszámok) 

 

 

6. AZ ISKOLAI KÖRNYEZET 
 

A példamutató iskolai környezet tényezői 

 

 termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása 

 növények, élősarok 

 anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés 

 egészséges élelmiszereket árusító iskolai büfé 

 gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása 

 iskolai médiumok zöld rovatai 

 

  

 
 

7. KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Iskolán belül: 

Munkaértekezletek, faliújság, felelősök rendszere (DÖK), egyéni beszélgetések, isko-

larádió 

Iskolán kívül:  

Tájékoztató füzet, szülői faliújság, szülői értekezletek, SzMK - megbeszélések, szóró-

lapok a lakóknak, lakógyűlések, kábel-tv, helyi újság, önkormányzati nyílt ülések, 

elektronikus levelek, faxok, levelek 
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8. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS / MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
 

A környezeti és egészségre nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követel-

ményei határozzák meg azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Nevelő 

tevékenységünk során – mint azt a korábbi fejezetekből láthattuk – szakítani szeret-

nénk a passzív befogadás, a konvergens gondolkodás egyeduralma, a beszűkítés, az 

uniformizálás rossz gyakorlatával. Az értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékát-

adásra vállalkoztunk, a gyermek teljes személyiségét fejlesztjük. 

 

A pedagógus környezeti és egészségre nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthet-

jük az alábbi elvárások megítélésével. 

 Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és személyiségvo-

násokkal, amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál alakítása során 

mintaként szolgálnak. 

 Felkészülésüket hassa át az együttműködésre törekvés. 

 Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés 

rendje között. 

 Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak sokoldalú, szemé-

lyes tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs helyzetet. 

 Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának. 

 Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő pél-

dáinak és a szükségszerűségek felismerését. 

 Olyan lehetőségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen természetes valóságában 

tanulmányozható, és élményt nyújtson. 

 Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsák a differenciálás 

lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában. 

 A rendszerszemléletű gondolkodás kialakulását célozza meg. 

 

A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák: 

 a tanulói kíváncsiság megőrzését; 

 az aktivitás fenntartását és megerősítését; 

 a belső motivációs bázis fejlesztését; 

 az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését; 

 a megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését, lehetőségeit; 

 a tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre, elgondolásainak mó-

dosítására, az új utak keresésére; 

 az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a problémamegoldás folya-

matának tudatos tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények 

számbavételére is. 

 

Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai: 

 Az ellenőrzés bizalomra épüljön, és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. 

Ennek alapján lehetséges a további célmeghatározás. 

 Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes igényességet. 
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 Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű 

információkat adjon, mely tükrözi a fejlődés irányát és fokát, minősítve a személyes 

előrehaladást és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez. 

 Fontos az összefüggések meglátásának segítése. 

 

A környezet-egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, 

mint a tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a csa-

ládi nevelés eredményének! A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal tör-

ténő összevetése alapvető nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállító-

dásának értékelése magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenjék meg. 

 

Eredményvizsgálatunk  

- egyes tanulók esetében : 

 az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására 

 a szociális képességek alakulására 

 a beállítódások és értékorientáció fejlődésére 

 a csoporthelyzet megismerésére 

 a konfliktuskezelés módjára irányul. 

 

- osztályközösségek esetében : 

 a csoportviszonyok alakulásának 

 a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak 

 az informális kapcsolatrendszernek 

 a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul. 

 

Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek: 

 folyamatkövető megfigyelés 

 célzott megfigyelés 

 helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat) 

 tevékenységelemzés 

 egyéni és csoportos megbeszélés, interjú. 

 

A nevelői követelmények teljesítéséről az intézmény belső ellenőrzési szabályzata 

részletes előírásokat tartalmaz. 

Választott módszereink lehetnek: 

 a személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése 

 spontán és irányított személyes beszélgetések 

 írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat 

 nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése 

 a helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata 
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9. TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 

Belső: nevelési értekezletek, tanfolyamok 

Külső: helyi, megyei, országos konferenciákon rendezvényeken való részvétel. Akkre-

ditált továbbképzéseken való részvétel 

Az Internet-hozzáférés mindenki számára biztosított. 

 

10. MELLÉKLETEK 
 

Irodalomjegyzék 

 

Adorján Rita: Magonc. 1998, Mecseki Erdészei Rt. 

Agárdy Sándor: Erdei iskola. Tornyospálcán, 1994, Aqua. 

Agárdy Sándor: Praktikum az óvodai és az általános iskolai környezeti neveléshez 

mindenkinek. 1995, Aqua. 

Béres Mária: Az erdőből jöttünk. 1994, Független Ökológiai Központ. 

Budayné Kálóczi Ildikó, Sára Endréné: Rácsodálkozás a természetre. A helyi értékek 

jelentősége a környezeti nevelésben. 1994 TKTE 

Cornell, J.: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. 1998, Magyar Környezeti Neve-

lési Egyesület. 

Csonka A. – Fésű J. Gy. (szerk.): Zöld hálózat. 1997, Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért 

Alapítvány. 

Gulyás Pálné – Láng Edit – Vízy Istvánné: A természetvédelem, környezetvédelem 

bevezetése a nevelésbe. 1994, 1998, TKTE. 

Gulyás Pálné (szerk.): A környezeti nevelési program, a környezetpedagógiai szakér-

tői tevékenység megalapozása. Készítsük el az óvoda, iskola környezeti nevelési 

programját. 2003 TKTE 

Gulyás Pálné (szerk.): Környezetvédelmi oktatás szakérői tevékenység elméleti és 

gyakorlati megalapozása. 1998, TKTE. 

Havas Péter (szerk.): A környezeti nevelés gyökerei Magyarországon. 1996, Körlánc-

Infogroup. 

Havas Péter: Környezeti nevelés Európában. 1999, Körlánc. 

Hegedűs Gábor (szerk.): Projekt módszer I–II. 1998, Hírös Akadémia. 

Hortobágyi Katalin: Ahol a fáktól jobban látni az erdőt. Altern füzetek 6. 

Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. Altern füzetek 1. 

Horváth Attila: Kooperatív technikák – Altern füzetek 7. IFA. 

Lehoczky János: Iskola a természetben, avagy a környezeti nevelés gyakorlata 1998, 

Raabe 

Jónás Ilona (alk.szerk.): A környezeti nevelés és a földrajztanítás. 1998, Földrajztaná-

rok Egylete. 
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A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok 

végrehajtása 
 

Jogi háttér 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy minden 
állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik: 

a. az alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog  
b. a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga  
c. a különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga  
d. a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga  
e. a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog  
f. az egészséges és elviselhető környezetben való élethez való jog  
g. a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás joga  
h. a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához 

való jog. 

Az Országgyűlés 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tör-
vényt, melynek első része V. fejezet 17.§-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. 

E törvény írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok megis-
merése céljából. A törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, amelyet az okta-
tási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve 
teljesítenek. 

Az EU 2002-2006 közötti időszakra szóló V. fogyasztóvédelmi akcióterve alapján a Kormány kidolgoz-
ta a középtávú fogyasztóvédelmi politikáját, melynek prioritásai az élelmiszerbiztonság, valamint az 
elektronikus kereskedelem és a lakossági szolgáltatások (pénzügyi és biztosítási) területe. 

A fogyasztóvédelemről szóló törvénynek, valamint az EU jogharmonizációs követelményeknek 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 
helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók 
elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati alkal-
mazására. Kiemelt fejlesztési feladat a Nat-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói 
kultúra kialakítása is jelentős szerepet kap. 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

“A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatar-
tás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.”(Nat) 
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A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elter-
jesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti. 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez elenged-
hetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett 
fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amelyek gazda-
sági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban. 

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat érvénye-
síteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és társadalmi kom-
petenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalko-
zási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési kompetenciák fej-
lesztése.(Nat) 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A tudatos 
fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú folyamat. Ennek 
során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a 
piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a természeti erő-
források védelme mellett. 

A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelés-
oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, hozzáállást, 
értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a gyermekkorban elkezdett 
fejlesztés döntő hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a kivá-
lasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkor-
ban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasz-
tói értékrend és a vállalkozásismeret is. 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról hozott 
hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési folyamatba. 

A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismerése és 
megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek sokszor az olcsó, akci-
ós termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára, utazásra, erősen differen-
ciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak megtakarítani. E gyakorlattal 
szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták kialakítását segítheti a korrekt sokoldalú 
tájékoztatás és információ áramlás. 

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására kell a hang-
súlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai kérdés, hanem 
inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony. 

Az értékek formálásában lényeges például: 

 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: 
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 a tájékozódás képessége,  
 a döntési helyzet felismerése és  
 a döntésre való felkészülés. 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e 
területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, 
valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasz-
tói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az általános és a középis-
kola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív marketinghatásoktól 
való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerü-
lő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége 
jellemez. 

Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti problémáink 
túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. Mind a javak pazarló 
előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú volta, 
mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti környe-
zetünk elszennyezéséhez E szemlélet a környezet szempontjait is figyelembe veszi, ökológiailag tuda-
tos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására 
törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk erőforrá-
sait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között. 

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon történő 
felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, de közben 
minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- 
és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa során, an-
nak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek veszélybe. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni 
tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 

 Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel kapcso-
latos tartalmak. 
Például:  
Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései 
Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 
Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák); 
Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 
Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 
Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás 
kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 
Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztar-
tási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk 
Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyfor-
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rások, telefónia 
Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám törté-
nete stb. 
Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai 
Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz ) 

 Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)  
 Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)  
 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégek-

kel)  
 Az iskola fogyasztóvédelmi működése ( az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel kap-

csolatos foglalkozások 

Módszertani elemek 

Valószínűleg akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem a hagyományos 
módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó oktatásból préselünk bele még többet, 
hanem bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás területén. 
Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és csoportos döntéshozás és a problémamegoldás. 
A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, 
információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit. 

A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek együttműködésének 
megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok és közösségek fenntartható 
fogyasztásra való törekvése is kialakulhat. 

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb segítői és 
viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói döntésekkel kap-
csolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban 
éljék meg családjuk fogyasztói szokásait. Az adatkezelési szabályokat betartva ismereteket gyűjthe-
tünk a családok vásárlási szokásairól. Az információk adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy a pe-
dagógus pozitívan befolyásolja a család vásárlói magatartását.  

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indítása megfele-
lő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független gondolkodás fejlesztésé-
nek. 

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

 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól  
 Riportkészítés az eladókkal  
 Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika  
 Egyéni és csoportos döntéshozatal  
 Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása  
 Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában  
 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel  
 Szimulációs játék, esettanulmány  
 Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci magatar-

tások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése)  
 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 
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Az iskolai tankönyvellátás rendje és a tanulói tankönyvtámogatás 

 

Az iskolai tankönyvrendelésnél figyelembe kell venni: 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás 

rendjéről  

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

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

 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

A tankönyvellátás országos feladatait a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. 

A Könyvtárellátó „tankönyvellátási szerződést ”köt az iskolával. 

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója készíti el, beszerezve a szülői munkaközösség és az 

iskolai diákönkormányzat véleményét.  

Az igazgató megnevezi a tankönyvfelelőst, annak feladatait, a munka díjazását. 

Január 10-éig az iskola felméri, hány tanuló jogosult az ingyenes tankönyv ellátásra. A tanulókat leg-

alább 15 nappal korábban értesíti az igénybejelentés időpontjáról. A felmérés eredményéről minden 

év január 20-áig  tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői munkaközösséget és a diákönkor-

mányzatot. 

A 2013/2014-es tanévben minden 1.osztályos tanuló jogosult ingyenes tankönyvre, felmenő rend-

szerben folytatódik a jogosultak jöre. 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult minden olyan tanuló, aki  

- tartósan beteg 

- sajátos nevelési igényű 

- három – vagy többgyermekes családban él 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

A kedvezmények iránti igényt az iskola által kiküldött – a Magyar Közlöny 2013.évi 34. számában 

megjelent -  igénylőlapon lehet benyújtani január 10-éig. Az iskolába felvett új tanuló esetében leg-

később a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell 

mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. 

 

A határidő jogvesztő, ha a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. 
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A 2012/2013-as tanévben az iskola 2013. március 31-ig elkészíti a tankönyvrendelést a 2-

8.évfolyamon, az 1.évfolyamon pedig  május 15-éig. 

A tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvrendeléssel, a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok 

ellátásában. A tanév végén összegyűjti a tanulók által leadott használt tankönyveket, a könyvtárossal 

gondoskodik a tárolásról, majd szeptemberben kiosztja az arra jogosultaknak. 

Az iskola minden évben a normatív támogatás legalább 25 %-át tartós tankönyvek, szótárok, kötelező 

olvasmányok beszerzésére fordítja.  

Iskolánk  a normatív kedvezmény biztosítását tankönyv kölcsönzéssel oldja meg az ingyenességre 

jogosult tanulók számára. A munkafüzeteket ingyenes használatba adja, amennyiben a normatíva 

fedezi teljes egészében az árát. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálódásából szár-

mazó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetés-

szerű használatából származó értékcsökkenést.  

A tankönyveket a tanulók a tanév megkezdése előtt vehetik át. 

Határidő A feladat rövid megjelölése, jogszabályi hivatkozás 

Az igazgató 
döntése sze-
rinti időpont-
ban 

A tankönyvpiaci törvény 7.§ (1)-(2), 8.§ (6)-(7) bek. előírása szerint eljuttatja a 
szülőkhöz a normatív kedvezmények igénybe vételéhez a 16/2010. (II.28.) EM-
MI rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott igénylőlapot, és meghatározza 
az igénylőlap benyújtásának határidejét1] úgy, hogy az igénylőlap benyújtására 
a szülőknek legalább 15 napot biztosít. 

Január 10. Felmérés és tájékoztatás a 16/2010. (II.28.) EMMI rendelet 23.§ (1)-(2) bekez-
déseiben foglaltak alapján. Az (5) bek. alapján tájékoztatás a normatív kedvez-
ményen túli kedvezményekről. 

Január 20. A tankönyvpiaci törvény 7.§ (1) bek. és a16/2010. (II.28.) EMMI rendelet 23.§ 
(8) alapján az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása, a szülők tájé-
koztatása. 

Január 25. A tankönyvpiaci törvény 7.§ (1) bek. és a16/2010. (II.28.) EMMI rendelet 23.§ 
(8) alapján az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása, a szülők tájé-
koztatása. 

Március 31. A tankönyvrendelés elkészítésének határideje a tankönyvpiaci törvény 8.§ (1) 
bek. és a 16/2010. (II.28.) EMMI rendelet 26.§ (1) előírása szerint. A 27.§ (3) 
által elrendelt tájékoztatás biztosítása, az iskolaszék, a szülői szervezet és a di-
ákönkormányzat véleményének beszerzése. A szakmai munkaközösség vélemé-
nyének beszerzése. 

 

 

Dusnok, 2013. április 1. 

 

        Gorbay-Nagy Tihamér 

                 igazgató 

 

http://www.petroczigabor.hu/cikkek/igazgato_kollegaknak/tankonyvellatasi-feladatok-szervezese-a-2013-2014-es-tanevben.html#_ftn1
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DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS 
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SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 
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Szöveges írásbeli értékelés 

 

 

Az első évfolyamon, valamint a 2. évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel fejezzük ki 

a tanulók fejlődését. 

 

A szöveges értékelés koncepciójának lényege: 

- az értékelés a gyerekekért, s elsősorban a gyerekeknek szóljon 

- alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet 

- nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart 

- a gyerek lehessen aktív részese saját fejlődésének 

- a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyerek fejlődéséről 

 

A szöveges értékeléssel kapcsolatos elvi követelmények: 

- minősítés központúság helyett fejlesztő központúság jellemezze  

- vegye figyelembe az életkori sajátosságokat 

- legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a 

kidolgozott értékelési koncepció között 

- jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés 

- személyre szóló és ösztönző legyen  

- a tanítási, tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, 

fejlesztő szerepet betölteni 

- konkrét, egyénre szabott, javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és mód-

ját, legyen közérthető mind a szülő mind a gyerek számára 

 

A szöveges értékelés tartalmi megoldásai: 

ELŐZETES SZEMPONTOK ALAPJÁN, SZABADON FOGALMAZOTT SZÖVEG. 

    KI LEHET VÁLASZTANI AZ AKTUÁLIS SZEMPONTOT AZ OSZTÁLY VAGY 

AZ ADOTT GYEREK     SZEMPONTJÁBÓL. 

    1. SZOCIÁLIS FEJLETTSÉG: 

                       - KONFLIKTUSKEZELÉS 

                       - FELELŐSSÉGTUDAT 

                       - KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG 

                       - A SZOKÁSRENDHEZ VALÓ VISZONYA 

                       - ÖNÉRTÉKELÉSE (AZ ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAK VÉGEZTÉVEL) 
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     2. A TANULÁS ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÁLTALÁBAN: 

                       - A MUNKAVÉGZÉS RENDEZETTSÉGE 

                       - MUNKAFEGYELEM 

                       - FELSZERELÉS 

                       - A HÁZI FELADAT MEGLÉTE 

                       - AZ ODAFIGYELÉS, ÖSSZPONTOSÍTÁS 

                       - ÖNÁLLÓSÁG 

                       - A SEGÍTSÉGKÉRÉS ÉS ADÁS 

                       - AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

                       - ÉRDEKLŐDÉS 

                       - AZ AKTIVITÁS, MUNKATEMPÓ 

                       - HATÉKONYSÁG 

ÍRÁSBELI SZÖVEGES  ÉRTÉKELÉS MÓDJA (ALKALMAI) 

 

    - ELŐRE MEGHATÁROZOTT, NYOMTATOTT SKÁLA SZERINTI 

ÉRTÉKELÉS. ENNÉL A FORMÁNÁL A TANTÁRGYAK SZOCIÁLIS 

KOMPETENCIÁK MELLETT ÁLTALÁBAN 4-5 ÉRTÉKELÉSI KATEGÓRIA ÁLL. 

A TANÍTÓ MEGJELÖLI, ALÁHÚZZA A FELSOROLT MINŐSÍTÉSEK KÖZÜL 

AZT, AMIT IGAZNAK, MEGFELELŐNEK TART.  

 

 

Mérések, értékelések az első osztályban:  

AZ ISKOLÁBA LÉPŐ GYERMEKEK KÖZÖTT NAGYOK A FEJLŐDÉSBELI 

KÜLÖNBSÉGEK: 

Az értelmi fejlettséget, illetve a szociális fejlettséget tekintve. Annak érdekében, hogy ezek a 

fázisbeli különbségek csökkenjenek időről – időre kívánatos tudni, hogy egy-egy területen ki 

hol tart a fejlődésben. 

Szeptember első hetében a tanulók alapkészségei közül a következőket mérjük: 

1. Szociális motívumok és készségek 

2. Beszédhang hallás 

3. Írásmozgás koordináció 

4. Relációszókincs 

5. Elemi számolási ismeretek 

 

A MÉRÉSEKHEZ FELADATSOROKAT 

- A diagnosztikus fejlődésvizsgálati rendszer 4-9 éveseknek 

- Óvodai iskolaérettségi vizsgálatok 

- DIFER feladatat sorok segítségével végezzük el. 

A felmérések eredménye útmutatást ad az előkészítő időszak feladatainak megtervezé-

séhez. A mérések eredményéről a tájékoztató csak az osztályban tanító pedagógus 

számára készül, a szülő erről nem kap értesítést, értékelést. 
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Az előkészítő időszak végén (kb. október közepe) 

         A tanuló szociális fejlettségéről, iskolához, társakhoz, nevelőkhöz való viszonyá-

ról, beilleszkedéséről készítünk szöveges értékelést, a GYERMEK-nek szóló megfo-

galmazásban, előzetes szempontok alapján, szabadon fogalmazott szöveg. 

2-3 betű összeolvasása után (kb. november vége) 

        A szülőknek szóló írásbeli tájékoztatást nyújtunk, előzetes szempontok alapján 

meghatározott skála szerinti értékelés. 

 

Félévi értékelés 

Tájékoztató füzetbe a törvényi előírás szerint: 

Kiválóan megfelelt, jól megfelelt és felzárkóztatásra javasolt 

Magatartás és szorgalom előzetes szempontok alapján meghatározott   

norma szerinti értékelés. 

 

BETŰTANÍTÁS UTÁN 

SZÜLŐKNEK SZÓLÓ ELŐZETES SZEMPONTOK ALAPJÁN 

MEGHATÁROZOTT SKÁLA SZERINTI   

értékelés. 

Környezetismeret: 

Témakörök után, személyre szóló szöveges értékelés előzetes szempontok  

 alapján. 

Matematika:  

A 10-es, majd a 20-as számkörben személyre szóló szöveges értékelés előzetes szempont-

ok alapján. 

Tanév végén: 

Bizonyítványban – kategóriák szerint- mellékletben magatartás és  

szorgalom és tantárgyi értékelés aláhúzással. 

A témazáró felmérések értékelésének %-os mutatói 

Ha a teljesítménye: 

  0 - 50 %   - a továbbtanulás érdekében a gyermek fejlesztésre szorul 

51 – 65 %  - csak a minimális ismereteket sajátította el, nevelői segítséggel tud       

  feladatokat megoldani 

66 – 80 %  -  tudása nem elég szilárd, ismerete különös mértékben hiányos 
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81 – 90 %  -  a tanuló tudása pontos, de alkalmazásában kisebb   

  bizonytalanságok   mutatkoznak 

91 – 99 %  -  a tanultakat biztosan alkalmazza 

100%         -  példaértékű, tanulmányi munkája követendő 

 

 

 

 
A TANULÓK TUDÁSÁT KATEGÓRIÁK KRITÉRIUMRENDSZERE, TARTALMA 

 

Kiválóan megfelelt : 

- Ha  a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékeny-

ségeket, ismeretket elsajátította. 

- Azokon felül kimagaslóan sok többlet feladatot végez, vagy versenyen való si-

keres szerepléssel számot adott a tantárgyhoz kapcsolódó lehetőségekről, ér-

deklődése az iskolán kívüli tananyagra is kiterjed. 

- Adott területeken a gondolkodása, tanult ismeretei kimagaslóak a vele egykorú-

akhoz képest. 

- Életkori sajátosságainak megfelelően önálló feladatmegoldásra képes – önel-

lenőrzése pontos. 

- Önértékelése jó 

- Kötelességtudata magas fokú 

- Munkatempója állandó, egyenletes, mindig figyel 

- Igényli tudása bővítését, ésszerűen szervezi meg a munkáját 

- Fegyelmezett, megbízható, segítőkész 

- Hatása a közösségre pozitív 

JÓL MEGLELT : 

 

- Ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékeny-

ségeket, ismereteket elsajátította. 

- Kitartó, folyamatos felkészülésről tesz tanúbizonyságot. 

- Figyel az órákon, ösztönző hatásokra lelkiismeretesen dolgozik. 

- Önálló feladatmegoldásra kevés nevelői segítséget kér 
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- Munkatempója, önellenőrzése, önértékelése jó 

- Tanulmányi munkájában figyelmes, de érdeklődése megmarad az iskolai tan-

anyag keretein belül- 

- Az elsajátított ismereteket képes összefüggéseiben megérteni, gyakorlatban al-

kalmazni. 

 

Megfelelt : 

- Ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékeny-

ségeket, ismereteket hiányosan sajátította el. 

- Tanulmányi munkája ingadozó, változékony. 

- Önálló feladatvégzése hiányos. 

- Sok nevelői segítséget kér vagy kizárólag csak azzal képes dolgozni. 

- A tanultak számonkérésekor csak nevelői segítséggel, kérdésekre tud válaszolni 

- A tananyag összefüggéseit nem látja át, gondolkodása, feladatmegoldása önál-

lótlan 

 

 

FELZÁRKÓZÁSRA SZORUL : 

 

- Ha a helyi tantervben a tovább fejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékeny-

séget, ismereteket nem tudta elsajátítani. 

- Az elsajátított ismeretekről számonkéréskor még hathatós segítséggel sem tud 

számot adni. 

- Figyelmetlenül dolgozik és megbízhatatlan. 

- Érdektelenség jellemzi. 

- Önellenőrzése gyenge fokú vagy képtelen rá. 
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Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása 
 

Törvényi szabályozás: 

 

2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 

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

velési intézmények névhasználatáról 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

NAT, mint kerettanterv elvárásai 

 

Pedagógiai programunkat, helyi tantervünket meghatározza az a tény, hogy sajátos nevelési 

igényű (továbbiakban SNI) tanulókat integráltan nevelünk. Törekszünk a Nemzeti Alaptan-

terv követelményeihez igazodni, a minimális teljesítmények eléréséhez eljutni a jobb képes-

séget, a dinamikusabb fejlődést mutató tanulóknál. 

 

 

A sajátos nevelési igény meghatározása: 

 

Nkt. 4. § 25. pont: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:  

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői vé-

leménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékos-

ság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd.” 

 

 

„A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai: (Irányelv 2. mell. 

1.3.1. ) 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy 

helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulaj-

donságok, funkciók fejlesztése.” 
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Az iskola általános célkitűzései: 

 

 A sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése, az általános műveltség alapozása az 

életkornak és egyéni képességeknek megfelelően, a tanulási zavar/akadályozottság, a fej-

lettség figyelembevételével 

 A differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességek fejlesztése során 

hiányosan működő képességek korrekciója valamennyi területen és osztályfokon 

 Eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése 

 Az önálló életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása 

 Személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns magatartás-

sal, az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az ér-

tékekkel. 

 A tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása a konflik-

tusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében. 

 Az ön- és környezetellátó, valamint védekezési technikák birtoklása a környezettel való 

harmonikus együttélés, a komfortérzet megteremtése céljából. 

 Alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, a továbbtanulás érde-

kében. 

 Az állóképesség, az erőnlét fokozása, felismerése, törekvés a fejlődésre, a kompenzáló, a 

karbantartó technikák, megoldások, korrigáló gyakorlatok elsajátítása és annak kitartó 

végzése. 

 Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségnek 

megfelelően. 

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és techni-

kák kiépítése hosszabb időkeretek biztosításával. 

 A testi és lelki egészség megóvása, a maradandó testi és lelki állapotváltozás megismerte-

tése, elfogadtatása - a kompenzáló, korrigáló technikák gyakorlott birtoklása. 

 Értékeink, kultúránk, a szülőföldünk és népünk, gyökereink megismertetése, kötődések, 

azonosulások kiépítése. 

 Oldott, humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem, az érzelem sza-

badon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok kiteljesednek. 

 A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése, önbecsü-

lésük erősítése. 

 

Az általános célkitűzések teljesülésének kritériumai: 

 

 Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás önmaga képességeihez mérten. 

 Kulturált érintkezési formák birtoklása, azonosulás a szerepeivel, írott és íratlan szabályok 

betartása, társas kapcsolatok fenntartása, illemszabályok elsajátítása, önuralom, a konflik-

tuskezelő technikák birtoklása. 

 Reális önismeret, önelfogadás, biztos tájékozódás a környezetben, az élő és az épített kör-

nyezetünk értékeinek felismerése, környezetvédő, óvó cselekedet, viselkedés és megnyil-

vánulás különféle helyzetekben. 
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 Önmaga és a társak másságának pontos ismerete, megértése, türelem, a mások hátrányos 

helyzetével való visszaélés elkerülése. 

 A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös viselkedés és 

megnyilvánulás a társakkal szemben, az önzetlenség, a szeretet, a segítőkészség, a szorga-

lom és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása. 

 A rongálás megfékezése, elítélése saját helyzettől, képességtől függően. 

 Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, büszkeség az 

iskolai hovatartozásban, oldott viselkedés az iskolai környezetben. 

 Ellenőrzési formák: folyamatos megfigyelés, feljegyzések készítése, beszélgetések, csele-

kedet, viselkedéselemzés, tesztek, felmérések, nyomon követések. 

 Ellenőrzésben résztvevők: a munkaközösség-vezetők irányításával a tantestület felkért 

tagjai, az iskola vezetői. 

 

A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése:  
 

Nkt. 47.§ (7):  „Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési za-

varral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, 

középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogya-

tékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai 

osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermek-

kel, tanulóval együtt történik.” 

A SNI- tanulók aránya: kedvezően szervezhető, ha a 15% fölé nem emelkedik. 4-5 fő esetén 

kis létszámú osztályban megvalósuló ellátás biztosítja optimálisan a fejlődésüket.  

 

Kötelező és nem kötelező órák szervezése:  

Nkt. 27. § (8): „A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intéz-

ményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi egészség-

ügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi 

a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges.” 

 

 

Pedagógus illetékességek:  

 

Tanulási nehézség, hátrányos helyzetből adódó hátrányok csökkentése: fejlesztő pedagógus.  

Sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs célú foglalkoztatása: a zavar/akadályozottság 

típusának megfelelő gyógypedagógiai tanári, konduktori, terapeuta végzettség.  

 

A SNI- tanulók nevelésében oktatásában részt vevő gyógypedagógus feladatai:  

- programokat, programcsomagokat állít össze, 

- részt vesz pedagógiai diagnózis elkészítésében, ennek megfelelő pedagógiai környezet 

kialakításában, speciális segédeszközök kiválasztásában, 

- javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalma-

zására, 

- együttműködik a többségi pedagógusokkal, segítő szakemberrel és a szülőkkel  

- nyomon követi a tanulók haladását, javaslatokat fogalmaz meg az egyéni fejlesztési 

szükségletekhez igazodó módszerváltásokra, 
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- közreműködik az integrált nevelés - oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

rehabilitációs tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációkban, 

- terápiás fejlesztő foglalkozásokat végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon  

- egyéni fejlesztési tervet készít (három hónapos ciklus) 

- évente legalább egyszer értékelést készít a fejlesztésben részesülő SNI tanulókkal kap-

csolatos változásokról 

 

Az intézmény személyi és tárgyi feltételei: 

 

A Nkt. 47. § 4. pontjában meghatározott feltételek adottak: 

- 2 kolléganő gyógypedagógiai szakot végzett 

- minden SNI tanulóval a szakértői bizottság által meghatározott szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus foglalkozik 

- külön fejlesztő termet alakítottunk ki,  

- eszközeink beszerzése folyamatosan történik a fejlesztendő területek igényéhez mér-

ten. 

 

Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések:  

 

Nkt. 56. § (1) „A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bi-

zottság véleménye alapján az igazgató mentesíti 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöve-

ges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 

minősítés alól.” 

Ebben az esetben a tantárgy ismeretanyagát idői és tartalmi intervallumában egyéni program 

szerint módosítani kell. 

Az egyéni fejlesztési tervet a gyógypedagógus készíti el a szakértői bizottság véleménye alap-

ján, valamint egyéni fejlesztési napló vezet. Cél tehát az egyéni programban a felzárkóztatás 

megvalósítása, a tanuló legoptimálisabb fejlődésének biztosítása. 

 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók kor-

rigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási techni-

kák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a 

programokon, tréningeken keresztül valósul meg. 
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos peda-

gógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás esz-

közök tervezését, megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. A habilitációs, 

rehabilitációs tevékenység során a fejlesztő programok készítésekor és elemzésekor elsődle-

gesen azt kell vizsgálni, hogy a gyógypedagógiai nevelés, a terápiás eljárás és eszközrendszer 

miként tud vagy tudott hozzájárulni a pszichikai, a fiziológiai funkciók zavarának korrigálá-

sához, kompenzálásához, a funkcionális képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségé-

ből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok 

csökkentéséhez. 
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1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai fejlesztése 

Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) az a tanuló, akinek a mozgása veleszületett 

vagy szerzett károsodás és/vagy funkciózavar miatt jelentősen és maradandóan akadályozott, 

melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. 

A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A pedagógiai feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a mozgáskorlátozott 

tanulók többsége meg tud felelni a Nat-ban, illetve a kerettantervben megfogalmazott elvárá-

soknak. Az egyéni igényekhez igazodó eljárások alkalmazása (tartalom módosítása, csökken-

tése az ismeretelsajátítás során, értékelés alóli mentesítés stb.) csak abban az esetben indokolt, 

ha az általános követelményeknek való megfelelés semmilyen módszertani, technikai segít-

ségnyújtással, környezeti adaptációval nem érhető el. 

Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a mozgáskorlátozott 

tanulók életkorának és mozgásállapotának megfelelően – biztosítani kell a megfelelő mozgás- 

és életteret, amely magában foglalja:  

– a fizikai környezetet, amely egyrészt akadálymentes, másrészt valamennyi tanuló számára 

biztosítja az egészséges környezeti feltételeket, 

– a személyre szabott (segéd) eszközök és egyéb, az oktatáshoz szükséges speciális eszközök 

(pl. megfelelő méretű asztal, szék, csúszásgátló, ceruzafogó stb.) meglétét és használatát, 

– a befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is hatással 

bíró személyi környezetet (integrált oktatásnál a tanulótársak, azok szülei, az iskola dolgozói 

részére a befogadást segítő ismeretek átadása), 

– szükség szerint és indokolt esetben – amennyiben a mozgásos akadályozottság a különféle 

tevékenységek során a tevékeny és eredményes részvételt súlyosan akadályozza – a személyi 

segítő meglétét. 

 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának kiemelt célja az esélyegyenlőség fel-

tételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek az iskolai 

tanulmányaik során felkészültté váljanak az ismeretszerzésre és tanulásra, az önálló döntés-

hozatalra, képessé váljanak az önrendelkező életvitelre. 

Ismerjék meg a mozgáskorlátozottságukból eredő egészségi teendőket és az egészségügyi 

ellátás lehetőségeit, a sajátos helyzetükből adódó jogaikat, alakuljon ki bennük az önrendel-

kező életforma képessége, amely elősegíti jövendő felnőtt életüket, társadalmi beilleszkedé-

süket. 

A mozgásállapot által meghatározott adottságok, korlátok figyelembevételével olyan belső 

motiváció teremtődjön meg, amely által a mozgáskorlátozott tanuló aktívan kapcsolódhat be a 

fejlesztő folyamatba; alakuljon ki a fejlődés igénye önmagával szemben, az igény a sikeres 

továbbtanuláshoz, munkába álláshoz. 

Fejlődjön ki a megfelelő életminőség megalapozása érdekében a megszerzett tudás és képes-

ségek birtokában a testi, lelki, pszichikai jól-lét és annak kialakítására irányuló igényesség. 

 

A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének szakaszolása megegyezik a Nat képzési 

szakaszaival. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

– A mozgásszervi diagnózistól és mozgásállapottól, az aktuális fejlettségi szinttől, valamint a 

személyiségtől függő speciális fejlesztési technikák, módszerek, eszközök alkalmazása, a 

megismerő tevékenységekhez szükséges kompetenciák (ismeretek, képességek, attitűdök) 

kialakítása és fejlesztése, az elérhető legmagasabb szintű önállóság kialakítása, az önálló élet-

re nevelés. 
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- A mozgásnevelés célját és feladatait elsődlegesen nem az életkor, hanem a tanuló mozgás-

szervi diagnózisa – annak végleges, javuló vagy romló volta –, továbbá a mozgásállapot sú-

lyossága és klinikai tünetei, akadályozottságának mértéke és formája határozzák meg. 

- A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítése során a kiindulás alapja fizikai 

adottsága, értelmi képessége, kommunikációjának formája, szintje és érzelmi állapota. Ennek 

megfelelően a tananyag, a követelmények, a számonkérés, értékelés egyéni fejlettségi szint-

hez történő igazítása, adaptálása szükséges, a fokozatosságot e téren is figyelembe véve (a 

tevékenységek kivitelezését, a részvételt biztosító (technikai jellegű, módszertani) segítség-

nyújtás formáját szükséges először megkeresni, az egyes tevékenységek, illetve az értékelés 

alóli mentesítés csak nagyon indokolt esetben ajánlott). 

- A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai segédeszközök 

igénybevétele segíti a mozgásbiztonságot, a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát, az 

író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó tevékenysé-

geket, a szűkebb és tágabb környezetbe történő beilleszkedéshez szükséges alapok megterem-

tését, a személyi függetlenség elérését. 

- A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatokat jelent a bármely területen tehetsé-

gesnek bizonyuló mozgáskorlátozott tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támo-

gathatja a pályaorientáció folyamatát is. 

 

A mozgáskorlátozott tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja, hogy a 

sérülés következtében hátránnyal induló tanulóknak nagyobb esélyt biztosítson az eredmé-

nyes tanulásra, fejlődésre, a sikeres társadalmi beilleszkedésre. 
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2. A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanulók iskolai fejlesztése 

 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kiala-

kult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó képessé-

gét, személyiségét. Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látás-

teljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szem-

üveggel) is 0–0,33 (látásteljesítmény 0–33%) közötti. Látássérült az a tanuló is, akinek a látó-

tere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében 

legfeljebb 20°. 

Ezen belül: 

a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0); 

b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelők, ujjolvasók, 

nagytárgylátók (vízus: fényérzés –0,1); 

c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent 

látásteljesítmény (vízus: 0,1–0,33). 

 

A látássérült tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

 

A vak és az aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban meghatározott nevelési célok 

megvalósítása általában lehetséges. 

 

A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funkciók ismere-

te fontos, de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie 

– a látássérülés kórokáról, a látássérültség kialakulásának időpontjáról; 

– a szemészeti állapot – prognózisjavuló vagy romló tendenciájáról, a pedagógiai látásvizsgá-

lat eredményéről, a gyermek intelligenciájáról, személyiségvonásairól. 

 

Fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni, 

hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek ismeretszerzését a külvi-

lág iránti látó beállítódás helyett más – haptikus (bőr- és mozgásérzékelés együttese) és hallá-

si – beállítódás is jellemzi. Fontos az ép érzékszervek – hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés – 

fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tanítása.  

A látás hiánya, az alig látás és a gyengén látás nemcsak a tanulás terén okoz eltéréseket, ha-

nem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az önkiszol-

gálás) is. A pedagógus fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség segítségé-

vel tudja mindezt korrigálni. 

Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

– A látássérült tanuló vegyen részt olyan egyéni fejlesztésekben, amelyekre állapotából faka-

dóan szüksége van. Ennek megvalósításához a szakértői javaslat nyújt támpontot, illetve 

igénybe vehetők a látássérültek iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézmények által biztosított szolgáltatások. 

A befogadó többségi iskola tantestületének elkötelezettségét a látássérült tanuló nevelésére, 

oktatására vonatkozó információk megszerzésére, alkalmazására, pedagógusai továbbképzé-

sére tett intézkedései biztosítják. Különösen jelentős az osztályfőnök szerepe, az osztályban 

tanító pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. 

A tanítási-tanulási folyamatban építeni lehet arra, hogy a vak, alig látó gyermekek figyelme 

sok esetben a folyamatos gyakoroltatás eredményeként koncentráltabb, emlékezetük terje-

delme jobb, mint látó társaiké. 

– Az iskolai évek során sajátítsák el az önálló tanulást segítő speciális eszközök készségszintű 

használatát (pl. beszélő számítógép, olvasóeszközök, Braille-kijelző). 
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– Ismerjék meg a könyvtárak látássérülteket segítő szolgáltatásait, az elektronikus könyvtára-

kat (pl. Magyar Elektronikus Könyvtár), azoknak a tanulásban betöltött szerepét. 

– A pedagógusok segítsék a tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának kialakítását. 

 

Egyéb speciális feladatok: 

– a pontírógép helyes használatának megtanítása, 

– segítségadás a metakommunikáció értelmezésében, alkalmazásában, 

– a Braille-könyvtár, a hangos könyvtár és a digitális könyvtár megismertetése. 

– A többségi iskolában történő nevelés során többlet idő biztosítása szükséges az írás-olvasás 

jelrendszerének elsajátításához, valamint a köznevelési törvényben meghatározott egyéb al-

kalmakkor. 

- a számemlékezet fejlesztése, illetve a fejben történő műveletvégzés, a fejszámolás tempójá-

nak fokozatos erősítése, 

– a négy alapművelet írásban történő végzése helyett az abakusz nevű speciális számolóesz-

köz használata, 

– a logikus gondolkodást fejlesztő és a kombinatorikai feladatok minden témakörön belül 

nagyobb arányú szerepeltetése. 

– egyéb speciális matematikai eszközök használata, pl. adaptált körző; vonalzó, speciális ko-

ordinátatábla, 

– a Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. 

 

A habilitáció, rehabilitáció főbb területei: 

a) az ép érzékszervek működésének intenzív fejlesztése (pl. hallás); 

b) a meglévő látás megőrzése, fejlesztése – látásnevelés –, optikai segédeszközök használata; 

c) beszédhiba-javítás; a nyelvi, kommunikációs készségek fejlesztése; 

d) intenzív mozgásfejlesztés 

– tapintás, finommozgás, a kézügyesség fejlesztése, a Braille-írás, -olvasás technikájának 

gyorsítása, 

– a testkultúra kialakítása, a testtartási hibák javítása, indokolt esetben gyógytornász, 

szomatopedagógus bevonásával, 

e) életviteli technikák 

– a közlekedést, tájékozódást segítő ismeretek konkrét élethelyzetekben történő elsajátítása, 

alkalmazása (tájékozódás-, és közlekedéstanár segítségével a fehér bot technikájának elsajátí-

tása); környezetkialakítás, 

– mindennapi tevékenységek (önkiszolgálás, háztartás stb.), 

– a speciális tan- és segédeszközök használatának gyakoroltatása; 

f) a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszkö-

zök, módszerek biztosítása. 
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3. A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztése 

A siket tanulónál súlyos fokú hallásveszteség áll fenn (a beszédhangok frekvenciatartomá-

nyában mért hallásveszteség 90 dB-nél nagyobb). A nagyothalló tanulónál (a beszédhangok 

frekvenciatartományában mért hallásveszteség 30–45 dB közötti; közepes nagyothallás: ese-

tén a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 46–65 dB közötti; súlyos 

nagyothallásnál a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 66–90 dB 

közötti). A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlearis implantált) hallássé-

rült tanulóknál – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai érte-

lemben közel ép beszédhallás mérhető. A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált 

tanulók személyisége az előző csoportokhoz viszonyítva még sérülékenyebb, nehezen dol-

gozzák fel a hallás elvesztésével fellépő állapotváltozást: vagyis a nehezített kommunikációt, 

a környezettel való kapcsolatuk beszűkülését. 

 
A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók fejlesztésének alapelvei 

 

A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett 

döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, mér-

téke, a fejlesztés megkezdésének ideje. 

A rendszeresen végzett mérési, speciális pedagógiai vizsgálati, megfigyelési, tapasztalati 

eredmények figyelembevétele, valamint az audiológus szakorvossal történő folyamatos kap-

csolat elengedhetetlen feltétele az eredményes gyógypedagógiai és egészségügyi habilitációs 

és rehabilitációs tevékenységnek. A szakszerű pedagógiai munka végzéséhez mindezen isme-

retek, valamint elemi technikai tudnivalók (hallókészülék stb. kezelésében tájékozottság) 

szükségesek a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató pedagógus számára. 

 

Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

– Az adott tantestület pozitív hozzáállása, bevonódása és toleranciája fontos tényező. 

– Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget megkapjon hallássérülé-

séből, gyengébb nyelvi kommunikációs kompetenciájából, fogalmi gondolkozásából eredő 

hátrányának és ezzel összefüggő esetleges tanulási nehézségének leküzdéséhez. 

– A többségi pedagógusnak az értékelésnél figyelembe kell vennie a hallássérülés következ-

ményeként fellépő kommunikációs nehézségeket, a szókincs esetleges elmaradását, a szóbeli, 

írásbeli kifejezőkészség gyengébb voltát, az abban előforduló grammatikai hibákat és kiejtési 

problémákat. 

– Ne legyen az értékelés része olyan követelmény, mely a tanuló sérüléséből következően 

nem teljesíthető halló társaival azonos szinten vagy módon (hosszú memoriter, hangsúlyos, 

ritmusos versmondás, tollbamondás utáni esetleges hibák stb.) Értékelésüknél az egyéni fej-

lesztési terv követelményeit figyelembe kell venni.  
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Az együttműködés során a befogadó pedagógusközösség vállalja, hogy: 

– segíti a gyermek beilleszkedését a közösségbe; 

– konzultációs, hospitálási és osztálytermi együttműködési lehetőséget biztosít a gyógypeda-

gógus számára;  

– a jogszabályokban foglaltak érvényesítése során mindent megtesz a hallássérült gyermek 

sikeres integrációja érdekében; 

– megszervezi a törvényben meghatározottak szerint a szükséges egyéni korrekciós órákat. 

 

Az integráltan tanuló hallássérült gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális 

eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szak-

értői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz, illetve a hallássérülés tényéből következik (pl. 

audiológiai gondozás). 

 

A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési 

útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvé-

nyei. 

 

Kiemelt feladatok: 

– a beszédértés fejlesztése 

– a szövegértő olvasás fejlesztése 

– konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés 

– a beszéd használata 

– az írásbeli kifejezés fejlesztése 

– a beszédhallás folyamatos fejlesztése, 

– a pályairányítás, a reális pályaválasztás előkészítése, a továbbtanulás, 

– az épen maradt funkciók fejlesztése, a tehetség gondozása. 
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4. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoz-

nak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkció-

képessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, 

tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

 

A nevelésükhöz szükséges feltételek: 

a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, 

gyógypedagógus foglalkoztatása, 

b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve 

c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek megegyeznek a 

Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátos-

ságokhoz igazodóan módosul. 

 

Gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az enyhén 

értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók kor-

rigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási techni-

kák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a 

programokon, tréningeken keresztül valósul meg. 

 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

 

Alsó tagozat: 1–4. évfolyam: 

Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a 

hangsúly. képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatok-

nak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanu-

ló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a 

pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. 

Az alsó tagozat első évfolyamán javasolt – a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel 

élve –egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezni 

 

Felső tagozat: 5–8. évfolyam 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fej-

lesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az el-

sajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. 
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5. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztése 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer szer-

veződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai képek-

ben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus fejlő-

dése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása 

céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján annak minősít. 

 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai fejleszté-

sének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

 

A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján komp-

lex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az egyéni képességekhez igazodó tevékeny-

ségrendszer keretében történik. 

 

A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai ténye-

zők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüg-

gésrendszerére. 

A fejlesztés tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől az egyénre 

szabott terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a 

folyamatkövetés is megvalósul. 

A módszerek megválasztásakor az életkor, a kognitív készségek, a szocioadaptív viselkedés 

és a szociokulturális környezet sajátosságainak figyelembevétele szükséges. 

A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, 

a hallási, a látási, a beszédmotorikus benyomások egymást erősítve fejlődnek. 

Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a nyelvi és kognitív képességek köl-

csönhatásban állnak, komplex fejlesztéssel a terápia hatékonysága fokozható. 

A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. 

 

A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tan-

tárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben részesülhet. 

 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban alkalmazott 

szakaszolással. 

 

Az inkluzív iskola ismeri a fogyatékosságból eredő hátrányokat és biztosítja, hogy a beszéd-

fogyatékos gyermekek a szükségleteiknek megfelelően hozzájussanak azokhoz a pedagógiai 

többletszolgáltatásokhoz, amelyek a hátrányok leküzdését segítik. 

A gyermek harmonikus személyiségfejlődése érdekében a pedagógusok, a logopédus és a 

szülő szorosan együttműködik. 
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A fejlesztés kiemelt területei: 

– a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott nyelv 

területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket 

– az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, megerősí-

tése, beszédtudatosság kialakítása 

– a beszédértés és olvasás értés fejlesztése mind a beszélt, mind az írott nyelv területén, elő-

segítve a mindennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való továbbdol-

gozás, továbbgondolkodás lehetőségének biztosítását 

– amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv kü-

lönböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz juttató okta-

tás 

– a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenetnél 

(beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, 

grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 

– a mentális lexikon folyamatos fejlesztése az életkor és a beszédfogyatékosság sajátosságai-

nak függvényében, a fogalomalkotás kialakítása 

– számítógépes programok használata (helyesírás ellenőrző program, stb.) 

– a beszédfogyatékos gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti emocionális viszony 

kialakításával 

– a pragmatika elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyermekek kommuni-

kációjában 

– a nem verbális kommunikáció elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyer-

mekek kommunikációjában 

 

Fontos szempontok az oktatás során: 

– olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztató-elemző, 

szótagoló olvasástanítási módszer ajánlott; 

– a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési 

szakaszok tervezendők; 

– az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás 

teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. 
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6. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló iskolai fejlesztése 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógype-

dagógiai segítséget igényelnek. 

 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

– diszlexia, 

– diszortográfia, 

– diszkalkúlia, 

– diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek marad-

ványtüneteinek fennállása, 

– a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

– hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

– a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló ag-

resszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkal-

mazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő 

fejlődésében mutatkozik meg. 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

együttjárást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások 

iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki. 

 

A fejlesztés alapelvei 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizott-

ság szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szük-

ségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően törté-

nik. 

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzett-

séget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakembe-

rek (pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú 

órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. 

makrotervezés) tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanáro-

kat, különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat 

 a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása 

 a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

 a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

 a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

 a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

 

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonké-

rési, értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható. 
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A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai 

 

Diszlexia – az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, 

amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. 

Jellemzői 

– a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége 

– hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, szó-

tagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége 

– értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége 

– gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása 

– rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál 

– írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre 

– vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén 

 

A fejlesztés feladatai: 

 

 a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

 a rövid távú emlékezet, 

 az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-

szintetizáló módszerrel, 

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

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

 az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával, 

 speciális olvasástanítási program alkalmazása, 

 az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése 

 

Diszortográfia – a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az 

együttjárástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak 

Jellemzői: 

– a centrális auditív feldolgozás, a fonémafeldolgozás zavara, 

– beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. (időtar-

tam, zöngésség mentén), 

– helyesírási hibák halmozódása, 

– a tollbamondás utáni írás hibái 

A fejlesztés feladata: 
 

– a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, 

– a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 

– a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 

– a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése 

 

Diszgráfia – az írás grafomotoros jellemzőinek zavara 

Jellemzői 
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– csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép, 

– szaggatott betűalakítás és betűkötések, 

– rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, 

– egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, 

– kialakulatlan kézdominancia, 

– lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé, 

– továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás) 

 

A fejlesztés feladatai: 
 

 a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

 az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, 

másolás, önálló írás kivitelezés), 

 a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 

 sikertudat kialakítása 

 

Diszkalkulia – a számolási képesség specifikus zavara 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezé-

sek, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 

ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azo-

nosításának nehézsége. 

Jellemzői: 

– a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, 

– a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 

– a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás 

zavara, 

– a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai, 

– helyi érték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek összeha-

sonlításának nehézségei, 

– szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 

– számértékek szimbolikus funkciójának értelmezési nehézségei, 

– mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége, 

– számjegyekre vonatkozó lexikai hibák, 

– komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái, 

– gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény különbsé-

ge, 

– figyelemzavar 

 

A fejlesztés feladatai: 
 

 a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 

 Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, 

 a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

 a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 

 a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

 a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
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 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe he-

lyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a 

képi, vizuális megerősítés, 

 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegy-

zést segítő technikák, eljárások alkalmazása, 

 a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 

 az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása 

 

Hiperaktivitás és figyelemzavarok 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű ta-

nulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek.  

Jellemzői 

– szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani, 

– komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni, 

– az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, harag-

reakciók, 

– motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.), 

– megkezdett tevékenység befejezetlensége, 

– ingersorozatok hibás kivitelezése, 

– tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban), 

– én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek 

 

A fejlesztés feladatai 
 

– team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés, 

– speciális figyelem-tréning, 

– a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, 

– az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 

– feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 

– motiválás, sikerélmény biztosítása 

 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. 
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Esélyegyenlőség és hátránykompenzáció 

1. Bevezetés 

Dusnok község infrastruktúrája sokat fejlődött az utóbbi években (telefon, gáz, szennyvízhá-

lózat, kábeltévé, utak stb.) Ugyanakkor az egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenség feszült-

ségként van jelen, a létminimum szintjén vagy alatta élő családoknak önerőből kevés esélyük 

van a felzárkózásra. Az itteni munkanélküliség magas a hátrányos helyzetű, ezen belül a ci-

gány etnikumú családokban. 

A 2012/2013-as tanévben általános iskola a település egyetlen közoktatási intézménye, jelen-

legi tanulólétszáma 211 fő. 19 pedagógus végzi az oktató-nevelő munkát, napközi otthoni 

tevékenységet. A hátrányos helyzetű gyermekek száma 71 fő. A halmozottan hátrányos hely-

zetű gyermekek száma 6 fő. 

A település és a tanulóközösség heterogén összetétele is meghatározó tényezőként volt jelen, 

amikor pedagógiai programunkban meghatároztuk a főbb célokat. 

A széleskörűen egyeztetett és kialakított oktatáspolitikai koncepció alapján pedagógiai mun-

kánk főbb alapelvei a következők:  

 az oktatás és nevelés egyensúlya;  

 az esélyegyenlőség biztosítása;  

 az eredményorientáltság;  

 a nyitottság elve. 

A szociálisan hátrányos helyzetben, ingerszegény környezetben élő gyerekek eleve lemara-

dással kezdik az első évfolyamot. Ugyanakkor valljuk, hogy minden tanuló magában hordoz-

za a tehetség szikráját, amit az élet valamely terén hasznosíthat, mert nem lehet azonosulni az 

„eleve kudarcra ítélés” gondolatával.  

Hogyan valósítható meg a gyakorlatban az esélyegyenlőség? Iskolai tevékenységünk során és 

az intézmény kapcsolatrendszerében milyen konkrét feladatokat oldunk meg céljaink elérésé-

nek sikeréért?  

2. Helyzetfelmérés, elemző munka 

Az óvodák és az iskolák között szoros az együttműködés. Szakmai együttműködésünk e té-

mával kapcsolatos feladatai:  

 a tankötelesek létszám egyeztetése,  

 szakmai konzultáció a gyermekek szociális helyzetéről,  

 az iskola-előkészítő szakasz – nagycsoportos óvoda – figyelemmel kísérése,  

 egyeztetés a nevelési tanácsadóval kapcsolatos kérdésekben. 

Közös erőfeszítéseink eredményeként elértük, hogy szinte teljes körű a nagycsoportos óvodai 

nevelés, integrált csoportokban. 

Együttműködésünk kritériuma a pontos, teljes körű beiskolázás elérése. 
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Az intézményfenntartó települési önkormányzattal több csatornán tartjuk a kapcsolatot. 

A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése érdekében igénybe vesszük 

az Önkormányzat szociális ügyintézőjének, valamint a Polgármesteri Hivatal Családsegítő 

Szolgálatának segítségét.  

Községünkben Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működik. Felvilágosítással, a szülők 

meggyőzésével segíteni tud az iskolának. A kisebb településeken a személyes kapcsolatok, az 

egyéni „tekintély” jobban érvényesül, mint más, nagyobb társadalmi közegben. 

A szociális segélyakciók szervezése, lebonyolítása – kellő előkészítéssel, segítséggel – a 

Nemzetiségi Önkormányzatok feladataként sikeresnek mondható. 

A meggyőző, felvilágosító munka jelentős része hárul az osztályfőnökökre és a Családsegítő 

Szolgálatra, akik közvetlenül nyomon követik hátrányos helyzetű tanulóink mindennapjait, 

így egy kialakított jelzőrendszeren keresztül tudnak kommunikálni a szülővel, a szakember-

rel. 

A konstruktív együttműködés minden fél számára fontos szempont, mert községpolitikailag 

feszültségoldó tényező a település legnagyobb intézményeiben az esélyegyenlőségre törekvés 

sikere, a tanulói kudarcok csökkentése. 

Iskoláink együttműködési mechanizmusában meghatározó jelentőségű a szülőkkel való fo-

lyamatos kapcsolattartás. Sajnos a hátrányos helyzetű tanulók esetében ez gyakran egyoldalú 

folyamat, mert ezen tanulók szülei iskolai ügyekben nem minden esetben keresik a kapcsola-

tot a pedagógussal. A legtöbb esetben csak vélt sérelmeik kapcsán jönnek be az iskolába, így 

a nevelő keresi fel a családokat az észlelt tanulói kudarcok megszüntetése érdekében. Tapasz-

talatunk az, hogy a tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal, esetenként hiányos 

felszereléssel rendelkező tanulók szülei a fogadónapokra, szülői értekezletekre sem jönnek el, 

a tanulói kudarcok fő oka tehát a szülői háttér, az odafigyelés teljes hiánya. Ezen a helyzeten 

önmagában az iskola nehezen tud változtatni; minden nevelési partner segítségét igénybe kell 

venni. 

 

3. A hátrányos és veszélyeztetett helyzet feltérképezése 

Minden tanév elején elvégezzük az iskolák tanulóinak szociális-egészségügyi feltérképezését. 

Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek tekintjük azokat a gyermekeinket, akiket 

iskolai előmenetelük szempontjából különböző tényezők gátolnak az elvárható, normál ütemű 

fejlődésben. E státusok felmérésére egy kategóriarendszert dolgoztunk ki, amely a következő 

okokat veszi figyelembe:  

 környezeti viszonyok;  

 a gyermek személyiségében rejlő okok;  

 anyagi tényezők;  

 egészségügyi szempontok. 

Veszélyeztetettnek tekintjük azt a tanulót, akinek testi vagy pszichés fejlődését az örökölt 

vagy szerzett organikus károsodások, a környezeti ártalmak vagy a rossz interperszonális 
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kapcsolatok akadályozzák. A veszélyeztető tényezők rendszerint halmozottan hatnak és érvé-

nyesülnek. 

A problémák kezelésében, a tanulók helyzetében bekövetkező változások észrevételezésében 

igénybe vesszük a településeinken működő Családsegítő Szolgálat szakmai segítségét. A ta-

nuló iskolai munkájában bekövetkező szembetűnő visszaesés, súlyos magatartási problémák, 

igazolatlan hiányzások esetén jelzéssel élünk a nevezett intézmény felé, és az ott foglalkozta-

tott családgondozó besegít az okok feltárásába, a problémás helyzet kezelésébe. 

 

4. Az iskolai tevékenységrendszer – módszerek, megoldások 

Hátrányos helyzetű tanulóink iskolai kudarcainak sokféle kiváltó oka van, és ha ismerjük 

ezeket, akkor a megelőző munka terén eredményesek tudunk lenni. Éppen ezért kiemelt pe-

dagógiai feladat a tanulók életkörülményeinek, viselkedés- és tanulási kultúrájának figye-

lemmel kísérése, a negatív változásokra utaló jegyek felismerése és a gyors, hatékony peda-

gógiai reagálás. 

Természetesen az iskola lehetőségei behatároltak a megelőzés terén is, nem különben a hátrá-

nyos és veszélyeztetett helyzetben élő tanulók otthoni körülményeinek megváltozatásában. A 

jelzőrendszer pontos, folyamatos és hatékony működtetése lehetőség a problémák felismeré-

sében és kezelésében. 

Vannak tanulóink, akik szociális, műveltségi hátrányokkal érkezik az iskolába. Gyakorta 

csonka családban felnőve, munkanélküli felnőttekkel körülvéve, sok esetben elítélendő életvi-

tel, rendszertelen családi viszonyok közötti helyzetben kell a gyermeknek iskolai feladatait 

teljesíteni, elsajátítani a tantervi követelményeket. Mivel otthoni támogatásra nem számíthat-

nak, így az iskolában kiemelten kezeljük tanulásszervezésüket. 

Iskoláinkban etnikai alapon történő tanulócsoport-szervezés nincs! Törekszünk a beiskolázás 

pontosságára, amelyet az óvodával összhangban végzünk. Az iskolaérettségről szakemberek 

mondanak véleményt a Nevelési Tanácsadóban. 

Az SNI tanulókat integráltan fejlesztjük, biztosítva számukra az egyéni foglalkozáson való 

részvételt. A feladat elvégzéséhez egy fő gyógypedagógus, és egy fő részképesség –

problémával küzdő gyermekekkel foglalkozó tanító áll rendelkezésre. 

A pályaválasztásról szóló kimutatásaink szerint a hátrányos és veszélyeztetett helyzetben lévő 

végzős tanulóinkat is felveszik a középiskolák, elsősorban – gyengébb tanulmányi eredmé-

nyeik miatt – a szakképző és szakiskolák. 

Iskoláinkban egyik évfolyamon sincs etnikai alapon történő szegregáció. Az integrált oktatás 

során is jelentkezik tanulási lemaradás, tanulói kudarc, amit a tanulásszervezés során kezelni 

kell. 

A felzárkóztató foglalkozásokra szükség van, hogy tanulóink ne szenvedjenek tanévvesztést, 

esélyük legyen a továbbtanulásra, tanköteles korukig az iskolarendszerben tudjuk őket tartani.  

A felzárkóztató oktatás területei:  
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 tantárgyi fejlesztés (korrepetálás, egyéni korrekció),  

 szocializációs, kommunikációs fejlesztés,  

 egyéni tehetséggondozás. 

A legáltalánosabb a korrepetálások rendszere. Iskolánkban heti rendszerességgel tantárgyi 

felzárkóztatást végeznek a nevelők. 

A szakkörök indításával az átlagosnál jobb képességű tanulók esélyegyenlőségét szeretnénk 

biztosítani iskolai előmenetelükben, pályaválasztásuk megalapozásában. Kiemelt iskolaveze-

tési feladat e tevékenységi körökhöz biztosítani a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket. 

Sok tanulónk tanulmányi sikertelenségeit sportsikerekkel pótolja. Célunk minél több hátrá-

nyos helyzetű tanulót bevonni a sportolásba, mert ez biztosítja a legösszetettebb nevelési le-

hetőséget, az általános jellemformálástól az akaraterőn át a szabadidő hasznos eltöltéséig. 

Beneveztünk a labdarúgás utánpótlásbázisát biztosító „Bozsik-programba”, amely korántsem 

az „elit” környezetből kikerülő gyermekeket szólítja meg. 

Iskoláinkban biztosítjuk az alapfokú művészeti oktatás feltételeit a Danubia Alapfokú Művé-

szeti Iskola és a Hétszínvirág Alapfokú Művészeti Iskola által. Továbbá lehetősége van bár-

mely tanulónak hitoktatáson részt venni.  

A logopédiai terápia és a diszlexia prevenció és redukció pedagógiai gyakorlatával a célunk 

nem csupán a sok kudarcot előidéző beszédhibák javítása, hanem átfogó, a teljes beszédfo-

lyamatot érintő fejlesztő program megvalósítása. Sikere a korai felismerésben és a szakszerű 

munkában gyökeredzik. Az iskolai tanulói kudarcok leküzdésének, az esélyegyenlőség meg-

teremtésének egyik meghatározó feltétele, hogy szakmailag felkészült nevelők már az isko-

láskor kezdeti szakaszán felismerjék azokat a hátrányokat, akadályokat, amelyek tanulóink 

előmenetelét nehezítik. Ezért fontos feladat a tudatos továbbképzési rendszer kialakítása, el-

fogadtatása a nevelőtestülettel, a fenntartóval. Célunk: helyileg biztosítani szakembereket, 

olyan pedagógusok beiskolázása, akik a tanulási nehézségekkel kapcsolatos, a logopédiai 

kezelésre, diszlexia prevencióra szorult tanulókkal eredményesen tudnak dolgozni. 

 

5. A szociálpolitikai támogatások helyi gyakorlata 

A hátrányos tanulói helyzetből adódó lemaradások, kudarcok kiváltó oka gyakorta a család 

pénztelensége. Nagyon sok tanulónk szorul szociálpolitikai támogatásra. Nagyon érzékeny 

területről van szó, ahol egyaránt érvényesíteni szükséges a humánus gondolkodást, a józan 

tárgyszerűséget, a társadalmi igazságosságot. 

A támogatások alatt az Önkormányzat által nyújtott segítséget értjük. Mindennemű támogatás 

az anyagi biztonság terén az érintettek esélyét növeli a nagyobb mértékű lemaradás elkerülé-

sére. Az önkormányzat éves költségvetés alapján működik, meghatározott keretek állnak ren-

delkezésére a különböző típusú segélyezési formákra. A pedagógus képviselők  – a tárgyila-

gosság mentén – kellő súllyal tudják érvényesíteni az iskola és a rászoruló tanulók érdekvé-

delmét. 

A tankönyvtámogatás mértéke: csak a központi támogatási normatívát tudtuk a rászorultak 

részére bocsátani. A családok anyagi terhein úgy próbálunk segíteni, hogy a tartós tanköny-
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veket az iskolai könyvtár állományába vételezzük és a tanév elején kikölcsönözzük tanulóink 

részére. 

A tanulást gátló felszerelési hiány nem jellemző az iskolánkban. Hátrányos helyzetű tanulóink  

rendelkeznek a tanuláshoz szükséges tanfelszereléssel. A legelhanyagoltabb szülői háttérrel 

rendelkező tanulók esetében, akiknek a szülők nem vásárolnak meg a minden eszközt , az 

iskola segít beszerezni azokat. Ugyanerre törekszik az étkezési térítési díjak, az osztálykirán-

dulások és egyéb közösségi programok vonatkozásában is. Az iskola ragaszkodik ahhoz az 

elvhez, hogy a támogatási összeg a gyermek iskoláztatását, a nevelésével összefüggő kiadá-

sokat fedezze. 

Az iskola saját lehetőségeit is igyekszik kihasználni fejlesztése érdekében, mindazon feltéte-

lek megteremtésére, amelyek tárgyi-technikai lehetőségét adják annak, hogy a tanulói kudar-

cokat csökkentsük, az esélyegyenlőséget biztosítsuk. 

A pályázati rendszer adta lehetőségeket is maximálisan igyekszünk kihasználni.  

Az Önkormányzat támogatja az Arany János Programban részt vevő tanulókat. 

Egy iskola tanulóközösségében a legkülönbözőbb képességű, személyiségű, családi hátterű 

gyermekek élik a tanév mindennapjait. Megváltozott, felgyorsult világunkban – sajnos – a 

szülők egy része nem tud, nem akar a változásokkal lépést tartani, szülői kötelezettségeit tel-

jesíteni, jó esetben csak a „gondozási” szerepet látják el, a nevelési feladatokat az iskolára 

hárítják. 

Rendkívüli türelem, pedagógiai felkészültség, tolerancia, kreativitás, pozitív gondolkodás 

szükségeltetik a hátrányok csökkentésére, a tanulói kudarcok felszámolására. Az előzőekben 

felvázolt feladatok végrehajtása beépül iskoláink tevékenységrendszerébe, annak végrehajtása 

és az abban résztvevők munkájának segítése valamennyi pedagógus kötelessége. 

Az iskolában alkalmazott, a tanulási sikerekhez és az iskolai kudarcok leküzdéséhez vezető 

megoldások, módszerek összefoglalása 

 

 

 

 

Sorszám Program Rövid (módszertani) leírás 

1.  
Széles körű kapcsolat-

rendszer  

A jól működtetett kapcsolatrendszer célja a hátrányos 

helyzetű tanulók iskolai eredményességének biztosítása az 

iskola lehetőségein túlmutató eszközök felhasználásával 

(óvoda, kisebbségi önkormányzat stb.)  

2.  Integrált csoportok 
Az egyéni haladást figyelembe vevő integráció célja a 

felzárkóztatás biztosítása, az iskolai kudarc megelőzése 

3.  Korrepetálás,szakkörök 
Lehetőséget biztosít az egyéni képességek maximális fi-

gyelembevételére. 

4.  
Sportszakkörök működ-

tetése  

A sportban elért eredmények motiváló hatása a hátrányok 

leküzdéséért. 

 


