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BEVEZETÉS 

Jogszabályi hivatkozás:  

 Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (Nktv.) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

 az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatás, 

tankönyvellátás rendjéről 

 26/1997.(IX.3.) NM- rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról 

 20/2020.(VIII.31.) EMMI rendelet 74./A p. szerinti rendelkezés Az állami 

általános iskolában az etikaóra helyett választható hit-és erkölcstan oktatás 

megszervezésére vonatkozó szabályok érvényesítése. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) szerint a nevelő és oktató 

munka az iskolában, a pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a 

nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 

rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, 

a fenntartó egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.  

Intézményünk a törvényi szabályozásnak megfelelően felülvizsgálta és módosította 

Pedagógiai Programját és ennek részeként Helyi Tantervét. 

A módosított Pedagógiai Programot és Helyi Tanterv a 2013-2014-es tanévtől került 

bevezetésre az első évfolyamon és ötödik évfolyamon felmenő rendszerben. 

Jelen módosításra a Jena Plan pedagógiai módszer bevezetése miatt került sor a2019-

2020-as tanévtől felmenő rendszerben az 1. évfolyamtól kezdődően. 

Az új módosításra került Pedagógiai Program és Helyi Tanterv a NAT 2020. 

szellemében a  2020-2021-es tanévtől kerül bevezetésre az 1. és az 5. évfolyamon. 

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/W9ZA7MosmQMgeAwEaOe15e31ff6382afa/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/letoltes
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/W9ZA7MosmQMgeAwEaOe15e31ff6382afa/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/letoltes
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/W9ZA7MosmQMgeAwEaOe15e31ff6382afa/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/letoltes
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A Módosításra került programban az 1. és az 5.-8. évfolyamig az osztályfőnöki órák 

tematikája a NAT 2020. szellemében kidolgozott Helyi tanterv szerint kerül 

bevezetésre a 2020-2021-es tanévtől, az alsó tagozaton felmenő rendszerben.  

 

ISKOLÁNKRÓL 

 

„ Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás 

iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás 

izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, 

amit szeretünk csinálni." (Szent -Györgyi Albert) 

 

Iskolánk, a Tarnamérai Általános Iskola a falu egyetlen iskolája. Ezen a helyen 1852-től 

folyik a tarnamérai és intézményünkbe bejáró gyermekek nevelése, oktatása. 

Intézményünk őse egy évszázadig a katolikus egyház, felekezeti népiskolájaként 

működött, majd a XX. századtól állami iskola lett. 

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató 

munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, 

hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle 

világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. 

 

A Tarnamérai Általános Iskola fenntartója és működtetője az állam, a Klebelsberg 

Központ,- Egri Tankerületi Központ (3300 Eger Bem tábornok u.3.) Fenntartó 

képviselője: Ballagó Zoltán tankerületi központi igazgató 

 

A fenntartó által kiadott Alapító Okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe 

tartozó (Tarnaméra, Zaránk, Boconád) községek tanköteles korú gyermekek általános 

műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben 

nyolc évfolyamos általános iskola működik. 

 

Intézmény vezetője: Kassáné Dér Gizella 

 

Általános tanterv szerint folyik a nevelő-oktató munka iskolánkban. Pedagógiai 

munkánk újításaként bevezettük a Jena Plan reformpedagógiai elvek szerint haladó 

nevelő-oktató munkát 1-4. évfolyamig 
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Különleges gondozás keretében biztosítja az integráltan nevelhető-oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek fejlődésének ellátását, valamint a hátrányos helyzetű 

tanulók támogatását.  

 

Az arra igényt tartó tanulók számára napközi otthonos/tanulószobai ellátást biztosít, 

és étkeztetési felügyeletükről gondoskodik. 

 

Az általános iskola gazdálkodását tekintve nem önálló intézmény. Vállalkozási 

tevékenységet nem folytat. 

 

Az intézmény egy 1700 – as lélekszámú község általános iskolája, mely a falu 

középpontjában található, impozáns környezetben álló épület. 

A település idegenforgalmi látványokban bővelkedő. A barokk stílusú római katolikus 

templom, a Nepomuki Szent János szobor, az 1882-től fennálló „Öreg iskola" épülete, 

valamint az Almásy kastély műemlékvédelem alatt állnak. 

A kastély közvetlen szomszédságában, azzal egy üvegfolyosóval egybekötve helyezkedik 

el a tájba stílusában is jól illeszkedő, 1986-ban átadott „Új iskola" épülete. Az épület körül 

parkosított, zöld övezetben a tanulók környezetszépítő munkát végeznek. Az iskolai 

kertben pedig a mezőgazdasági ismeretek gyakorlására nyílik lehetőség. 

A 8 évfolyamon 8 tanulócsoportot a Dobó István utcai és az Almásy-kastély épületben 

tudjuk elhelyezni. A két épület belső terét egy üvegfolyosó köti össze az Almásy kastély 

alagsorával, ahol a technika szaktantermek, kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem, 

szertár illetve a felső szinten két teremben 2 osztályterem van elhelyezve.  

 

Szaktantermeink: tornaterem, informatika-nyelvi labor, technika-, természettudományos 

tanterem, fejlesztő-logopédiai szoba, iskolai könyvtár. 

 

Tarnaméra Község Önkormányzata 64./2012.(VII.12.) számú önkormányzati 

határozatában határozatlan időre biztosítja a kastély épületét nevelő-oktató munka céljára.  

 

Gyermekétkeztetést Tarnaméra Község Önkormányzata biztosítja egy 1882-től létező 

épületben található tálaló - konyha étkeztető helyiségeiben. Étkező gyermekek száma az 
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iskola tanulóinak 2/3-át teszi ki. A napközis csoportok a Dobó utcai épületben nyertek 

elhelyezést. Délutánonként jelenleg 4 napközis csoport működik iskolánkban. 

Iskolánk tanulóinak 2/3-a igényli a napközi otthonos ellátást. Alsó tagozatból 99%-osan. 

Fontos, hogy a gyermekek otthonosan töltsék el napjaikat az iskola falai között. 

 

Az intézményi pedagógiai munka sajátosságai: 

 

Tantestületünk fő pedagógiai elve a GYERMEKKÖZPONTÚSÁG, melynek 

megvalósítása iskolánkban az oktatás területén éppúgy jelen van, mint a nevelési területen. 

 

Tantestületünk KÜLDETÉSNYILATKOZATA: 

 

Célunk a tanítványok harmonikus személyiségének kialakítása, mely egyben az 

állandó változó, piacközpontú világra való felkészítést is tartalmazza. Ehhez a célhoz 

szeretnénk megadni az alapokat azzal, hogy tanítványaink ismerjék és értsék 

önmagukat, társadalmi és természeti környezetüket, valamint azok kölcsönhatásait. 

Segítünk abban, hogy mindenki képességeinek megfelelő középiskolát találjon, ahol a 

számára kedvező tevékenység által gazdagíthatja tovább személyiségét, közösségét. 

Pedagógiai munkánkat demokratikus légkörre építjük, ami diákközpontú és aktív 

részvételen alapul. 

 

Oktatási területen a megvalósítás módjai: 

 differenciált foglalkoztatás,  

 kiscsoportos foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 kooperatív tanórák, 

 tehetséggondozás, 

 digitális órák. 

Csoportbontásban választhatják a kötelező etika tantárgyat illetve helyette a hit-és 

erkölcstan órákat évfolyamonként felmenő rendszerben. 

 

Nevelési területen a megvalósítás módjai: 

 osztályfőnöki órák keretében életviteli, életvezetési gyakorlatok tanítása, 

 etika tantárgy tanítása,  
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 osztálykirándulások,  

 diákönkormányzatban való részvétel, 

 otthonosság az iskola belső és külső környezetében egyaránt, 

 osztálytermek dekorációja,  

 park- és kertgondozás,  

 diákönkormányzatiság. 

Angol idegen nyelvet oktatunk iskolánkban: 

 tanórai keretben kötelezően angolt, 4.-8. o. 

 tanórán kívül 2.-3. osztályosoknak játékos angol nyelvtanulási lehetőséget 

biztosítunk heti 1 órában 

 középiskolára előkészítőt 8. osztályosoknak 

Zeneiskolai képzés zajlik helyben (kihelyezett tagozat): 

 Iskolánk tanulói közül többen élnek ezzel a lehetőséggel. 

Digitalizált nevelő-oktató munka: 

 sok korszerű internetes tanulói gépen tanulhatják gyermekeink 3. osztálytól az 

digitális kultúra tantárgyat és más tantárgyakat 

 több tanteremben rendelkezünk digitális táblával, laptopokkal a korszerű, modern 

oktatáshoz 

 élő honlapunkon friss hírekkel jelenünk meg: www.tarnamera-iskola.hu 

 elektronikus naplón és ellenőrzőn keresztül is lehetőség nyílik szülői 

tájékozódásra. 

Hon- és népismeret tantárgyat oktatunk: 

 Fontosnak tartjuk gyökereink ismeretét, tiszteletét, ezért 6. osztályban tanítjuk a 

tantárgyat  

 Tarnaméra történetét segédanyagként használják tanulóink 

 Tanórán kívül hon-és népismeret, néptánc szakkörrel és kézműves foglalkozással 

erősítjük a hagyományőrzést 

Etika / hit-és erkölcstan órák bontott csoportos szervezése: 

 

A 20/2020.(VIII.31.) EMMI rendelet 74./A p. szerinti rendelkezés Az állami általános 

iskolában az etikaóra helyett választható hit-és erkölcstan oktatás megszervezésére 

vonatkozó szabályok érvényesítése. 

 

Úszásoktatás biztosítása: 
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 tanórai keretben főleg tavasszal megoldott az úszás-oktatási lehetőség a helyi 

strandfürdőn 

 nyári szünetben úszótanfolyamokat szervezünk  

Sokféle sportolási lehetőség: 

 újabb színfoltot képviselnek a Bozsik-programosok 

 mindennapos testnevelés biztosított 

 karate tanfolyamnak ad helyet iskolánk 

 zumba és majorette foglalkozások önköltségesen 

Háromszori és menzai étkeztetés biztosítása. 

Megyei szintű Arany László Megyei Meseíró Verseny: 

2003-ban a Megyei Meseíró verseny 10. évfordulójára Tarnamérai mesegyűjtemény 

címmel könyvet jelentettünk meg az elmúlt tíz év legjobb meséiből. A mesék szövegét 

iskolánk tanulói szerkesztették számítógépen, s az illusztrációkat, szintén ők rajzolták. 

2018-ban pedig a 25. évfordulóra a Tarnamérai mesegyűjtemény II. kötete is 

megjelent. 

2006-ban Iskolatörténet jelent meg digitalizálva. 

 

Tehetséggondozás: 

Tantestületünk és tanulóink igyekeznek a térségben jó értelemben vett ismertséget 

szerezni. Ennek ékes bizonyítéka, hogy tanulóink sokféle szaktárgyi, műveltségi 

versenyen vesznek részt, ahol kiemelkedően szerepelnek, öregbítve ezzel iskolánk 

hírnevét. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete 

egymástól jelentősen eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: 

Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, 

hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak 

tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését, tehetség gondozását. 

A társadalom, a pedagógusok, és a szülők célja azonos: gyermekeikből erkölcsös, jól 

nevelt, művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. 

Iskolánk múltja is arra kötelez bennünket, hogy emberséget és tudást adjon a 

felcseperedő tarnamérai, zaránki, boconádi és a mi iskolánkat választó 

gyermekeknek! 

 

Legszebb sikereink: 
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 3-szor elnyerte iskolánk a Heves megye vidéki iskolái közül „Az év 

legeredményesebb iskolája” címet és vándorkupát (2011., 2012.2013.) 

 A „Vándorserleg” örökös tulajdonosa lett iskolánk (2013.) 

 Kisiskolák Országos Diákolimpiáján 2-szer dobogós helyen végzett iskolai 

focicsapatunk: 2009-ben I.h.-olimpiai bajnokok, 2012. olimpiai II. helyezett. 

 Országos levélíró pályázat 1. helyezett  

 Országos matematika versenyen 1., 3., 4. helyezett 

 Országos mesevetélkedő 2,. 3., 5. helyezett 

 Országos Elsősegélynyújtó versenyen 1., 2., 3.helyezés 

 Országos földrajz versenyen 2., 3. helyezés 

 Iskolánk Heves megye vidéki iskolái között „Tehetséggondozó munkáért” I. 

helyezést ért el és a vándorserleget. (2011.2015.) 

 Országos rajzpályázat I., II., III. helyezés 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos fordulón 3., 8. helyezés 

 Lotz János Szövegértési és Helyesírási Versenyen országos fordulón 8. helyezés 

Ezen kívül még számos tantárgyi versenyen dobogós, megyei helyezéssel és országos 

szinten is előkelő helyezéssel büszkélkedhet iskolánk. 

2018-ban elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. 
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NEVELÉSI PROGRAM 

 

I. Pedagógiai alapelveink 

 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása – 

 

A Tarnamérai Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató 

munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon 

érezhetik magukat. 

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben ámasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk 

o tanuló és tanuló, 

o tanuló és nevelő, 

o szülő és nevelő, 

o nevelő és nevelő között. 

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók 

korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a 

legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg 

egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget 

nyújt, 
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 iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák 

a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben, 

 az iskola, oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, 

 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a 

munkának becsülete legyen, 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, segítünk 

diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak 

és helyes formáinak kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mind ezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 

3. Iskolánk - elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén - folyamatosan részt 

kíván venni lakóhelyünk életében.  

Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal, 

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint a falu, érdeklődő 

polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a faluban található óvodával és 

közművelődési intézményével, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk - eddigi hagyományaihoz híven - 

továbbra is képviseltesse magát a különféle rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett községi szintű megmozdulás szervezésében és lebonyolításában 

maga is részt vegyen. 

 

4. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 humánus, 
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 erkölcsös, 

 fegyelmezett, 

 művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, 

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 becsüli a tudást, 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, 

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

o nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

o a természet, a környezet értékeit, 

o más népek értékeit, hagyományait, 

o az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, a társadalmilag elfogadott 

normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 

biztosító szabályokat,  

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit: 

o viselkedése udvarias, 

o beszéde kulturált, 

o társaival együttműködik, 
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o szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

o képes szeretetet adni és kapni, 

o szereti hazáját, 

o megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

o szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

o egészségesen él, 

o szeret sportolni, mozogni, 

o megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató 

munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára 

minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 

  



 
14 

II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eljárásai 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti 

értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és 

határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 

1. Az élet tisztelete, védelme.  

A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. 

Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége.  

Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti 

igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása 

(tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem 

(az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye  

(önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, 

kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az 

esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. 

Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, 

udvariasság, figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülök, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben.  

Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. 

Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet 

mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye.  

Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló 

tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása.  

A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, 

hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges 



 
15 

nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás.  

A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, 

kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete.  

Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben 

tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a 

közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia 

érvényesítésére. 

11. A tanulók intézményi döntési folyamatba való részvételi joga 

Ezt a jogot a tanulók az iskolai diákönkormányzaton keresztül is gyakorolhatják, 

egyrészt a diák diákönkormányzati képviselőn keresztül, másrészt a 

diákönkormányzatot segítő felnőtt lévén.  Az Nktv. 24. § (2) A nevelési-oktatási 

intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és 

ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint a tanulók valamint 

képviselőik. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 

elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program, különböző fejezeteiben később 

meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e 

tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását 

segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, 

nevelési módszerek. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 

2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. 

3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). 
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Közvetlen módszerek: 

 Követelés. 

 Gyakoroltatás. 

 Segítségadás. 

 Ellenőrzés. 

 Ösztönzés. 

 Elbeszélés. 

 Tények és jelenségek bemutatása. 

 Műalkotások bemutatása. 

 A nevelő személyes példamutatása. 

 Magyarázat, beszélgetés.  

 A tanulók önálló elemző munkája. 

 

Közvetett módszerek: 

 A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. 

 Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. 

 Hagyományok kialakítása. 

 Követelés. 

 Ellenőrzés 

 Ösztönzés. 

 A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. 

 A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. 

 Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. 

 Vita. 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató 

munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven 

százaléka, a nyolcadik évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, 

hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka – a minimális 

követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb 

szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott 



 
17 

követelményeknek.) 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az 

emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges 

viselkedés- és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

 legalább 90%-osan álljanak helyt 9. évfolyam végén a középiskolában 
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III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét 

a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A tanulók erkölcsi nevelése: 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

 

2. A tanulók értelmi nevelése: 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 

 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése: 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése: 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

 

5. A tanulók akarati nevelése: 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 

 

6. A tanulók nemzeti nevelése: 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 
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7. A tanulók állampolgári nevelése: 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása 

a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 

8. A tanulók munkára nevelése: 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése: 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. 
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IV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban 

egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, 

másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A 

tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása: 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében: 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm - a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró személyiségének lassú átalakulásától az autonóm - 

önmagát értékelni és irányítani képes - személyiséggé válásig. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása: 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni 

tudják. 

4. Az osztályfőnöki munka tartalma-az osztályfőnök feladata: 

 

4.1. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése: 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb 

feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 

megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés 

csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek. Az iskolában lehetőséget biztosítunk az 
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osztályközösségek számára Boldogságóra programhoz való csatlakozásra. 

(A melléklet tartalmazza a tematikát.) 

4.2. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása: 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé 

válásának kialakítása, ápolása. 

4.3. A tanulók önismeretének fejlesztésén keresztül a társismeret és az 

emberi kapcsolatok megismertetése. 

4.4. Egészséges életmódra nevelés, szokások kialakítása a tanulókban, váljék 

mindennapi életük részévé (mozgás, táplálkozás, higiénia stb.) 

4.5. Alapvető erkölcsi normarendszer kialakítása 

4.6. Tevékenysége három fontos feladatkörre terjed ki:  

A. ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása,  

B. szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása,  

C. közvetlen nevelőmunka. (Részletesen a Helyi Tantervi részben 

Osztályfőnöki foglalkozási tervben) 
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V. A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak 

megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

 

1. A tanítási órák 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb 

tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten 

fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a 

differenciálást. 

 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, 

amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a 

tanulás végéig fenn is tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe 

helyezzük azokat a módszereket és szervezeti  formákat,  amelyek a tanulók 

tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, 

vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez 

mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A 

nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, 

ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

2. A tanítási órán kívüli tevékenységek 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási 

órán kívüli tevékenységek segítik: 

 

a)  Hagyományőrző tevékenységek: 

 Pedagógiai munkánk során fontosnak tartjuk, hogy a tanórai keretben folyó 

Honismereti tantárgyi ismeretanyagot élő néphagyománnyal színesítsük, ezért 

iskolánkban néptáncot oktatunk, valamint hon-és népismereti szakkört és 

kézműves foglalkozásokat is tartunk tanórán kívül. 

 A tanulók érdeklődési körének megfelelően szakköri lehetőséget 
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biztosítunk, tehetséget gondozunk. 

 Szaktárgyi versenyekre külön foglalkozás keretében is versenyre készíti fel 

iskolánk pedagógusa azt a gyermeket/gyermekeket, akik tehetségesek. 

 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a 

következő alkalmakkor: tanévnyitókor, október 23-án, október 6-án, március 

15-én, mikuláskor, karácsonykor nyugdíjas klubbal, Donnál elesettekről, 

farsangkor, gyermeknapon, anyák napján nyugdíjas klubbal, Trianonról, 

ballagáskor, tanévzárókor. 

 Tanévenként az iskola tevékenységét, munkáját összefoglaló, rendszeresen 

frissülő honlap szerkesztésben vesznek részt tanulóink és pedagógusaink, 

melyben az iskoláról tájékoztatjuk az iskola használóit. 

 A községben, helyben fellelhető neveléstörténeti, helytörténeti és néprajzi 

emlékeket őrző Almásy kastélyban található gyűjtemény látogatható. 

Tanulóink számára ismeretszerzési lehetőség, szorosan kapcsolódik a 

honismerethez.  

 Tarnaméra története a Hon - és népismeret tantárgyban külön témakörként 

szerepel. 

 Tanulóink védnökséget vállalnak az iskola környéke felett, a 

Hősök napján megemlékeznek az I. és II. világháborúban elesett 

tarnamérai katonákról. 

 

b) Diákönkormányzat: 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán 

kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 5.-8. osztályokban 

megválasztott küldöttekből álló  diákönkormányzati vezetőség irányítja. A 

diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Külön éves program szerint végzi munkáját. 

c) Napközi otthon, tanulószoba: 

 A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, - a szülők igényei szerint - az 

iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az Egyéb foglalkozás keretében 

az 1-4 évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon napközi/ tanulószoba 

működik. A tanítási szünetekben, a munkanapokon összevont napközis otthoni 

csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább tíz gyermek számára igénylik. 
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d) Diákétkeztetés: 

 A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 

uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók - igény esetén - ebédet 

(menzát) igényelhetnek.  

e) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: 

 Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 

gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 

kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató/kiscsoportos tanulási 

foglalkozások segítik. 

Az 1-8. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére magyarból és matematikából felzárkóztató foglalkozást 

szervezünk. 

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére előkészítő 

foglalkozásokat tartunk magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és matematika 

tantárgyból.  

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról - a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. 

f) Iskolai sporttevékenység:  

A heti 5 óra testnevelés a mindennapi testnevelés fő bázisa. A  testnevelésórák, 

valamint napközis csoportokban folyó egészségfejlesztő testmozgások  biztosítják 

a mindennapi testnevelést, valamint a tanulók felkészítését a különféle 

sportágakban történő versenyekre. Bozsik intézményi futballtorna keretében 

futballedzések zajlanak és versenyek. 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások 

biztosítják: 

 Az 1.- 8. évfolyamon – heti 5 testnevelésóra 

 A napközi otthonban / tanulószobán játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

 Bozsik program keretében futballedzések 

g) Szakkörök:  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján 

is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 
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figyelembe vételével — minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

h) Versenyek, vetélkedő, bemutatók:  

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen 

szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a 

tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei 

vagy a szaktanárok végzik. 

i) Tanulmányi kirándulások:  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalommal 

tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

j) Erdei iskola: 

 A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az 

iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az 

erdei iskolai foglalkozásokon 5., 6. osztályosok vesznek részt, adott tanév II. 

félévében, a részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

k) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás: 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 

előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az 

költségekkel is jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

l) Szabadidős foglalkozások:  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 

azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez 

igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 

táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények 

stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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m) Iskolai könyvtár: 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon az iskolai könyvtár és 

néhány nap a mozgókönyvtár látogatása segíti. 

n) Nyári tábor 

 

3. A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 

• a tehetséggondozó foglalkozások; 

• az iskolai sportkör; 

• sportedzések; 

• szakkörök; 

• versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

• a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

• az iskolai és a mozgókönyvtári szolgáltatás, valamint az iskola más 

létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

• a továbbtanulás segítése. 

 

4. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak 

egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák 

feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, 

személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása 

érdekében fordulhatnak, 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása 

érdekében, 
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 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti 

szolgálatot, 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi, 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős 

programokról. 

c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek 

fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.  

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek 

problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél 

hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk 

alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:  

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

 meg kell keresni a problémák okait, 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat 

szakembereinek. 

d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes 

 nevelési tanácsadóval, 

 gyermekjóléti szolgálattal, 

 családsegítő szolgálattal, 

 polgármesteri hivatallal, 

 gyermekorvossal, 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, 

 egyházakkal, alapítványokkal. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek 

szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 a tehetséggondozó foglalkozások, 

 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 a pályaválasztás segítése, 
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 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 a családi életre történő nevelés, 

 a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

 az iskolai étkezési lehetőségek, 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, 

szabadidős tevékenységek, szünidei programok), 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni 

támogatás), 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

 

5. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

kiscsoportban, 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 az egyéni foglalkozások; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 az iskolai és községi könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése 

 logopédiai ellátás 

 képességfejlesztő foglalkozások 

 

6. A szociális hátrányok enyhítése 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 kiscsoportos foglalkozások; 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 a diákétkeztetés; 
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 a felzárkóztató foglalkozások; 

 községi és iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

 a családlátogatások; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése; 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

 a tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatás; 

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás;  

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal 

annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél 

hamarabb segítségben részesüljenek. 
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VI. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 

 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan digitális ellenőrzőn keresztül, vagy szóban tájékoztatják, illetve kérésre 

nyomtatott formában is megkapják a tanulók havi eredményeit. A tanulók kérdéseiket, 

véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, illetve választott képviselőik, 

tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

3. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója/helyettese legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség 

választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

4. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

a) Családlátogatás. 

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása (osztály szinten, iskolai szinten): 

 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- az országos és a helyi köznevelés politika alakulásáról, változásairól, 

- a helyi tanterv követelményeiről, 
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- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

-  az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. 

c) Fogadó óra  

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen 

keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 

(Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 

tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

d) Nyílt tanítási nap  

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, 

tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

e) Írásbeli tájékoztató 

f) E-naplón keresztüli tájékoztatás, E-ügyintézés alatt 

g) Projektnapok szülőkkel Jena Plan program szerint (évszakokhoz, 

ünnepkörökhöz kapcsolódóan 4-szer egy tanévben) 

h) Emailen, facebook csoportokon keresztül  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról. 

 

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az 

osztályfőnöki/ iskolai munkaterv évenként határozza meg. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az iskola szülői választmány elnökével. 
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VII. Iskolai környezeti nevelési program 

 

A környezeti nevelés célja: 

1. Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását 

annak érdekében, hogy képesek legyenek a környezeti válság megakadályozására, 

elősegíteni az élő természet fennmaradását és társadalmi fenntarthatóságát. 

2. Kialakítani a természeti és épített környezet ismeretét, a védő 

gondoskodásmódot, életkori sajátosságoknak megfelelően. 

3. Elősegíteni a környezettudatos magatartást megalapozó készségek, jártasságok, pozitív 

attitűdök, kritikai gondolkodás erősödését. 

4. A NAT követelményekkel összhangban a tanulók ismerjék meg a helyi, a regionális, a 

globális természeti és társadalmi jelenségeket, kölcsönhatásokat, összefüggéseket. 

5. Az iskola teljes oktatási-nevelési folyamata alatt képessé kell tenni a tanulókat 

közvetlen környezetük értékeinek megőrzésére. 

A falusi környezeti nevelés feladatai: 

Az ember, jelentős hatással van a falusi környezet ökológiai folyamataira, 

meghatározó és uralkodó élőlénye a falunak. 

A falusi környezeti nevelés célja: 

• Környezettudatos egyén kialakítása, aki felismeri a testi, lelki, szellemi élet 

harmóniáját. 

• Felelősséget érez környezetével szemben 

• A környezeti tudatosság életviteli sajátosság: formálható az értékrend, az erkölcs, 

alakíthatók az életviteli értékek. Figyelembe vesszük a családok környezettudatos 

viselkedését, a helyi közösségeket is bevonjuk a megvalósításba. 

A falusi környezeti nevelés főbb megközelítése: 

• A természet tanulmányozása: A természetes élőhelyek tanulmányozásával elsajátítják 

a természet megbecsülésének készségét. 

• Az épített környezet tanulmányozása: A tanulók vizsgálják, hogyan hat az ember 

környezetére, beleértve az infrastruktúrát. 

• Közösségfejlesztő programok és környezetvédelmi akciók: biztonságos 

közlekedés, az egészség megőrzése, a mindennapi élettel kapcsolatos rendszerek 

működésének megértése. 

A következő ismereteket kell elsajátítani: 
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A tanulók életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében - foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

 A környezet fogalmával 

 A földi rendszer egységével 

 A környezetszennyezés formáival és hatásaival 

 A környezetvédelem lehetőségeivel 

 Lakóhelyünk természeti értékeivel 

 Lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatban 

 A közvetlen és távolabbi környezet ismerete 

 Segítséget nyújtó szervezetek 

 A község közigazgatásának és beavatkozási lehetőségeinek ismerete 

 Közlekedés 

 Szilárdhulladék elhelyezése 

 Vízellátás, szennyvízkezelés 

 Energiaellátás 

 Élelmiszerellátás 

 Globális éghajlatváltozás 

 Az ózonréteg pusztulása 

 Erdők pusztulása 

 

Tarnaméra, mint falusi környezet, közvetlen környezetünk 

Községünk dél Heves megyében található, forgalmas több irányban kiterjedt úthálózattal 

rendelkező 1700 körüli lélekszámot jelentő, központi helyet elfoglaló település. Északon, 

Gyöngyös felé a Tarna folyó határolja, északkeleti irányban Tarnabodon keresztül Eger 

felé juthatunk el, nyugatra a Jászságba, délkelet felé pedig a hevesi térség megközelítése 

lehetséges. 

A mi iskolánk a község központjában található, egyik műemléképület közvetlen 

közelében. 

Régi korok emlékét őrzi az Almásy kastély és környezetében található erdő a halastóval 

együtt. 

A barokk stílusú római katolikus templom, valamint Tarnamérától hevesi irányban 

található hídon álló Nepomuki Szent János szobra és az 1882-ben épített „öreg" iskola 

épülete is műemlékké nyilvánított. 
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A község természeti adottságát, vizét a helyi strandfürdő üzemeltetésével hasznosítja, 

melyhez kemping és ifjúsági tábor működése is párosul. 

Az Almásy kastélyban nyert elhelyezést egy helytörténeti kiállítási anyag, melyet 

községünk határában található homokgödörből tártak fel. Ugyancsak ebben az épületben 

található Európa szerte híres Rendőrmúzeum is. Tarnaméra történetét két monográfiában is 

feldolgozták. A kastély pincéjében és 1. szintjén osztálytermek illetve szaktantermek 

vannak. 

 

Környezeti nevelési feladatok községünkben, iskolánkban: 

1. A környezeti nevelés középpontjában a falu, mint közvetlen környezet áll, amelyet az 

ember tervezett és épített. A pedagógus feladata, hogy olyan emberi problémákra 

mutasson rá, amely széleskörű figyelmet, vizsgálatot, megoldásokat, döntést igényel, 

miközben a tanulók problémamegoldó készségüket gyakorolják. 

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

3. Az iskolai környezeti nevelést a következő tevékenységformák szolgálják: (tanórán és 

tanítási órákon kívül) 

 környezeti témájú séták 

 építészet, művészet tanulmányozása 

 terepgyakorlatok az élő és élettelen környezeti tényezők megismerése céljából 

 helyi hagyományőrzés 

 helyi intézmények megismerése 

 múzeumlátogatások 

 kastélypark megismerése, védelme 

 parkok beültetése, gondozása 

 növények, állatok védelme 

 gyakorlókert gondozása 

 kirándulások, nyári tábor 

 környezettisztító nap a strandfürdőn 

 osztályonként kirándulások, vagy gyalog- kerékpáros túra 

 alsó tagozaton legalább 1-szer ellátogatni valamely állatkertbe. 

 környezetvédelemmel kapcsolatos játékos vetélkedők 

 hulladékgyűjtés 

 tisztasági verseny tanévenként osztályok között 
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 kézműves foglalkozás 

4. A természettudomány/környezetismeret, földrajz, biológia, hon-és népismeret, magyar 

nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, 

fizika, kémia, történelem tantárgyak tanóráin valamint az osztályfőnöki órákon 

feldolgozott ismeretek szolgálják a környezeti nevelést. 

 

Módszerek: 

Játék, modellezés, terepgyakorlat, kiselőadás, házi dolgozat, poszter, faliújság, séta, 

látogatások, stb. 

Környezeti nevelés /témák tanórákra és órán kívüli tevékenységre/ : 

 Az iskola és környéke tisztaságának megőrzése 

 Részvétel az iskolás környezetvédelmi napon 

 Plakátrajzoló verseny 

 A falvakat érintő környezeti tényezők megbeszélése 

 A Föld Napjának megünneplése (április 22.) 

 Mi mit tehetünk Földünkért? 

 Az akvárium mint az ökológiai rendszer modellje. 

 Erdőpusztulás 

 Növényvédő szerek és a tápláléklánc 

 A vízparti ökológiai rendszerek 

 Vízszennyezés 

 Levegőszennyezés 

 A környezetszennyezés fogalma 

 Az emberi viselkedés és a környezet /takarékosság a vízzel, hővel, fák ültetése/ 

 Papírgyűjtés 

 A szelektív hulladékgyűjtés 
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Alsó tagozat: 

 

1. osztály 

 

Magyar irodalom: 

Több fejezet tanulmányozása is lehetőséget teremt a környezeti nevelés megvalósítására. 

Megismerkedünk a természet évszakok szerinti változásaival, a növény- és állatvilág 

alakulásával. Télen beszélgetünk a madárvédelemről, hogyan gondoskodjunk róluk. A 

tavaszi témakörben a költöző madarakról esik szó. A nyárról szóló részben az időjárás és a 

növények fejlődése beszélhető meg szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeken keresztül. 

Az állatokról szerzett ismeretek során elmélyítjük a házi- és vadállatok közötti 

különbségeket, beszélgethetünk a kicsinyek gondozásáról, a nagyokéról is és a 

táplálkozási szokásokról. A növényekkel kapcsolatos olvasmányoknál felhívjuk a 

figyelmet a fák ültetésére, gondozására s a környezet megóvására. 

Magyar nyelv: 

Tisztaság és rend tartása a padon, padban és környékén. Szép, igényes, tiszta füzetvezetés. 

Környezetvédelemmel, állatokkal, növényekkel, emberekkel kapcsolatos szavak, 

mondatok, rövid szövegek másolása, tollbamondása, emlékezetből írása.  

Osztályfőnöki óra: 

Felelősök feladatainak megbeszélése: hetes, tisztasági felelős, virágfelelős, 

szekrényfelelős - munkájuk értékelése. 

Az osztályterem és az iskola környékének tisztaságára odafigyelés. Helyes viselkedési 

szabályok elsajátíttatása az iskolában, szabadidőben, kiránduláson, utcán. 

Technika és tervezés: 

Különböző anyagok megismerése és azok alakítása, felhasználása: képlékeny anyagok, fa, 

papír, fonal, fém. Az anyagok feldolgozásához kapcsolódó szakmák megismertetése. A 

közlekedésben való aktív és helyes részvétel. Barátaink a növények. - Otthon 

Vizuális kultúra: 

A tárgykultúra nyelvi elemeinek ismerete, a tárgykultúra és környezetvédelem 

fontosságának megértése. Tárgykészítés, díszítés, a környezet szépítése. Különféle 

anyagok megismerése, s a velük való munkálkodás. 

Évszakok s a hozzájuk kapcsolódó környezeti élmények megjelenítése rajzos formában. 

Pl:- fa a négy évszakban, virágos rét, kirándulás, „őszanyó", „tavasztündér" Tanulmányi 

séta az erdőben. Ünnepekhez kapcsolódóan egyszerű kézműves technikák megismerése. 
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Műalkotások elemzése során beszélgetés a természet szép látványairól, élőlényekről, 

növényekről, állatokról, egyéb környezeti tárgyakról. 

Szabadidő: 

Játék közben figyelünk arra, hogy ne tegyük tönkre közvetlen környezetünk értékeit és 

szépségeit. Nem tördeljük a faágakat, nem tépjük le a leveleket és virágokat. A szemetet 

összeszedjük. 

Matematika: 

Az l. osztályos tananyag számtalan lehetőséget nyújt arra, hogy a környezeti nevelést 

„becsempésszük" a matematika órára is. 

A színes képekkel kapcsolatban beszélgethetünk különböző élményekről, állításokat, 

tagadásokat fogalmazunk meg, - közben persze számokat írunk, számlálunk is. A 

gyakorlás részben használjuk ki a színezés adta lehetőségeket. 

Szöveges feladatok szövegezésénél is igyekezzünk a környezeti neveléshez kapcsolódó 

szöveget alkotni. Egy - egy művelethez ők alkossanak szöveget. 

Kakukk - tojás játékban is „használhatjuk" a környezeti nevelést, (pl. vadállat - háziállat, 

lombhullató - örökzöld ... stb) 

Mértékegységek tanítása során is a természetből vett példákon keresztül mutassuk be az 

elsajátítandó ismereteket, (fa - hegy magassága; házak - települések távolsága ... stb) Az 

idő mérésének elsajátítása nehezebb, saját példákon, szöveges feladatokon keresztül újra- 

és újra térjünk vissza rá. 

Testnevelés és egészségfejlesztés: 

Ügyeljünk a tornaterem, az öltöző tisztaságára! Ügyeljünk arra, hogy felszerelésünk mindig 

rendben legyen. 

Lehetőség szerint tartsuk az órákat a szabadban - minél többet - ilyenkor kísérjük 

figyelemmel közvetlen környezetünket. 

Ének - zene: 

A dalanyag segítségével hívjuk fel a figyelmet a környezeti problémákra. Egyes dalokhoz 

rajz készítése. Környezetünkhöz kapcsolódó, hagyományőrző dalok elsajátítása. 

Etika:  

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében c témakör órái során 

megismerkednek a környezetükben előforduló állatokkal és gondozásukkal. Az élővilág 

néhány veszélyeztetett fajával, s a veszélyeztetettség okaival. Dramatikus játékokban 

gyakorolják a környezettudatos viselkedést. 
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2. osztály: 

Elsősorban meg kell ismerni a természeti és épített környezetünket, hogy aztán ennek 

védelme, alakítása érdekében - természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően -

tenni is tudjunk. Olyan készségeket, jártasságokat kell fejleszteni, pozitív magatartás- 

formákat kialakítani, melyek ezt megalapozzák. 

A helyi sajátosságok megismerése kiemelt fontosságú. Az értékek megőrzése alapvető 

feladat. Minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás lehetőséget nyújt a környezeti 

nevelésre. 

Magyar irodalom:  

Az iskolakezdéssel összefüggésben beszélgetünk a természeti környezetünkről, az 

évszakokról, kiemelten az ősz jellemzőiről, hónapjairól, az emberek, állatok, növények 

életében bekövetkezett változásokról.  

A szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeken keresztül az élőlények szeretetére, 

gondozására, megóvására neveljük tanulóinkat. A hazához való tartozás érzését, a 

magyarságtudatot erősítjük, lakóhelyünk múltjának, jelenének, értékeinek, 

hagyományainak megőrzésére törekszünk. 

Magyar nyelv:  

Tisztaság és rend tartása a padon, a padban, a füzetben. Szép füzetvezetésre, szép írásra 

nevelés. Környezetvédelemmel, környezetünkkel, növényekkel, állatokkal, emberekkel 

kapcsolatos szövegek másolása, tollbamondása, emlékezetből írása. 

Vizuális kultúra 

Tanulmányi séták, osztálykirándulások. Műalkotások elemzése. A rajz tanításának célja, 

hogy a gyermekek képessé váljanak környezetük lélekkel áthatott formálására. 

Környezetével szerves egységben élni az tud: 

 Aki érti, hogy az, ami körül veszi, miért van ott, miért olyan a formája, 

anyaga, szerkezete, hogyan működik, mi a működésének oka, célja, hogyan 

változtathat rajta. 

 Aki tudja, hogy mire van szüksége, és azzal szemben milyen elvárásai vannak. 

Aki tudja, hogy a környezetét maga alakíthatja. 

Különböző technikák megismerése, azok témáknak megfelelő alkalmazása. Évszakokhoz, 

ünnepekhez kapcsolódó élmények megjelenítése. 
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Technika és tervezés: 

A különféle anyagok megismerése, megmunkálása. Közlekedési ismeretek. Növények 

gondozása. Az otthon ápolása, munkamegosztás a családban. Jeles napok, ünnepeink. 

Hagyományok, szokások ápolása. 

Osztályfőnöki óra: 

Én és a környezetem. Helyem a környezetben (családban, osztályban). Veszélyeztető 

tényezők. Felelősök és feladataik. Helyes viselkedési, magatartási szokások. (Osztály 

tisztán tartása, iskolaudvar.) Illemszabályok ismerete. 

Szabadidő: 

Vigyázzunk környezetünk tisztaságára, épségére! Egymás testi épségét is óvjuk! 

Ének - zene: 

Elsősorban a dalok szövegein keresztül történik a környezeti nevelés. 

A természet szeretetére, hagyományok, szokások tiszteletére nevelés. Ünnepekhez 

kapcsolódó eseményekről való megemlékezés. 

Matematika: 

Legfőképpen a szöveges feladatokon keresztül lehet megvalósítani a környezeti nevelést. 

A természetből és az állatvilágból vett példák jobban lekötik a gyerekek figyelmét, mivel 

sokkal közelebb áll hozzájuk a valóság, mint elvont példákon keresztül levezetni egy -egy 

feladatmegoldást. 

Saját maguk is alkothatnak szöveget - környezetükből kiragadott példákon keresztül - egy 

-egy feladatra (alapműveletekre). 

A képekkel kapcsolatosan beszélhetünk nyári, téli stb. élményeikről, közben persze 

számolnak, feladatokat oldanak meg. A gyermekek fogalmazzanak meg minél több 

állítást. Mondjanak történetet leírt relációval, művelettel kapcsolatosan. 

Kísérjük figyelemmel az egyes gyermekek megfigyelőképességének, beszédképességének, 

ill. aktivitásának alakulását. A gondolkodás rugalmasságát fejlesztik azok a feladatok, 

amelyek a megfigyelési szempontok váltására késztetik a gyerekeket. Pl: Nem illik a sorba 

az őz, mert vadon élő állat (erdei állat), a többi háziállat. Vagy: Nem illik a sorba a kutya, 

mert ragadozó (húsevő), a többi nem. 

Mértékegységek tanulása során szintén a természetből vett példákon keresztül sajátítják el 

ismereteiket: Pl: helyek magassága, települések távolsága. 

Az időnek, mint mennyiségnek a fogalma nagyobb absztrakciós képességet igényel, ezért 

kialakulása hosszú folyamat eredménye. Újra és újra térjünk vissza alkalmazásukra 
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szöveges feladatokon keresztül. Az idő mérése során a gyerekek újra átélhetik az évszakok 

változását. Beszélhetnek a változások szépségéről, élményeikről és így újra játszva 

tanulhatnak. Fontos a matematika órákon is hangsúlyozni a természet szeretetét és 

védelmét, hiszen általa és benne élünk! 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

Ügyeljünk magunk és a tornaterem tisztaságára. 

Amikor lehetőség van rá, menjünk ki a szabadba testnevelés órán is! Ilyenkor 

megfigyelhetjük a környezetünkben történő változásokat. Futó- és fogó játékainkban ne 

szakadjunk el a környezetünktől, használjuk ki lehetőségeinket. 

Etika:  

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében c témakör órái során 

megismerkednek a környezetükben előforduló állatokkal és gondozásukkal. Az élővilág 

néhány veszélyeztetett fajával, s a veszélyeztetettség okaival. Dramatikus játékokban 

gyakorolják a környezettudatos viselkedést. 
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3. osztály: 

Magyar irodalom:  

A természetről szóló olvasmányok, versek tanulása ad rá alkalmat arra, hogy 

megismerkedjünk a különféle állatokkal, növényekkel. Megtanulják hasznukat értékelni, 

szerepüket a biológiai láncolat folyamatában. Tanulunk a környezetünk védelméről. Mi is 

felelősek vagyunk már - és lehetünk - hogy környezetünk, élővilágunk teljes egészében 

működjön. A pusztulásuk megakadályozása minden ember kötelessége. 

Magyar nyelv:  

A környezetvédelemmel kapcsolatos szövegek elemzése Pl: - számnevek gyűjtése, fn + 

mn szókapcsolatok gyűjtése; tollbamondások, másolások. Írásbeli szövegek alkotása az 

adott témában. 

Osztályfőnöki óra: 

Környezetünk tisztaságára ügyelünk. Pl: szemétgyűjtés. A hetes és tisztaságfelelős 

feladatainak tisztázása, betartása. A helyes magatartás elsajátítása kiránduláson, erdőben, 

utcán. 

Technika és tervezés: 

A különféle anyagok (papír, fa, textil) megismerése. A hulladékok újra hasznosítása. 

Madáretető, madárkalács készítése. 

Szabadidőben: 

Úgy játszunk, hogy az iskola tulajdonát, környezetét ne rongáljuk! A faágakat ne tördeljük 

le! Tavasszal és ősszel gereblyézzük össze az avart! Növények, virágok ültetése, azok 

gondozása. 

Természettudomány/Környezetismeret: 

A tananyagot végig kíséri az egységes szemlélet, a természetvédelem fontossága, valamint 

az érzelemgazdag szemlélet. A legnagyobb szerepet az órákon a természetszeretet 

felébresztésére, a környezetkultúra fejlesztésére kell hogy fordítsunk. 

A tanulók pontos ökológiai ismereteket sajátítanak el, ezáltal új természetfelfogás alakul ki 

bennük. A természethez közelebb kerülnek. Tanulmányi séták, kirándulások alkalmával a 

tanulók közvetlenül érzelmi kapcsolatba kerülnek a természet jelenségeivel. Az órai 

kísérletek során saját szemével győződhet meg egy - egy jelenségről. Fontos az 

élményszerűség, tapasztalás, esztétikai, érzelmi viszonyulás létrejötte. A környezetismeret 

órákon a gyerekek sok élőlényt ismernek meg saját és egyre táguló környezetükből. 

Megfigyelik az élőlények testfelépítését, legfeltűnőbb életjelenségeit. Megtanulják a 

természetvédelem fontosságát. Fogékonnyá válnak a természet szépségei iránt. 
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Megtanulják, hogy nem csak a környezet, de önmagunk tisztasága, egészségünk védelme, 

egészséges táplálkozás mennyire fontos. Kialakul az egészséges életkörülmények iránti 

igény. Minden témakör előtt tanulmányi sétára megyünk, ahol előzetesen kapott 

szempontok alapján figyelnek, gyűjtenek, vizsgálódnak a tanulók. Levélgyűjteménnyel és 

kéreggyűjteménnyel tesszük gazdagabbá ismereteinket. Télen gondoskodunk 

madáretetőkről és arról is, hogy legyen benne táplálék. Óvjuk az iskola környékét, 

rendszeresen szedjük a szemetet. Tavasszal, ősszel megtisztítjuk udvarunkat, utcánkat a 

papír és egyéb hulladéktól. Minden évszakban 5 napig figyeljük az időjárás változásait: 

hőmérsékletet mérünk, szélerősséget, felhős és napsütéses napokat figyelünk és 

hasonlítjuk össze - más évszakban mért adatokkal. Összehasonlító elemzést végzünk. 

Matematika: 

Matematika órákon a szöveges feladatokban lehet megvalósítani. A természetből vett 

példák egyébként is jobban lekötik a gyerekek figyelmét. Az ellentétes mennyiségek 

témakörében megismerkedünk a hőmérséklet fogalmával - mérjük a kinti hőmérsékletet -

összehasonlítjuk más évszakok hőmérsékletével. 

Mértékegységek tanulása során szintén természetből vett példákon sajátítják el 

ismereteinket: pl: hegyek magassága, távolságok, űrmértékegységek. Az idő mérése során 

- évszakok váltakozása. 

Vizuális kultúra:  

„A környezetet érzékeinken keresztül ismerhetjük és érthetjük meg. A látás nevelése 

közelebb visz a természethez."  

Rajz órákon a nemzeti és egyetemes emberi kultúrával, az ember és a környezet 

viszonyával, esztétikumával foglalkozunk tágabb értelemben. 

Rajz órákon is szoktunk tanulmányi sétára menni. A környezetben jó lehetőség nyílik a tér 

tagolásának megfigyelésére, közelebb - távolabb, kisebb - nagyobb, előtte - mögötte 

viszonylatainak elemzésére. 

Megfigyelhetjük környezetünk növényeit, beszélünk a környezet és környezetvédelem 

fontosságáról. 

Növényeket, ágakat, terméseket gyűjtünk, ezeket majd órán hasznosítani fogjuk. 

Megfigyeljük a természet színeit különböző évszakokban, majd különböző technikával 

ábrázoljuk is. 

Ének-zene: 

Elsősorban a dalok szövegein keresztül történik a környezeti nevelés 
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Etika:  

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében című témakör órái során a 

tanulók megismerkednek olyan cselekvési mintákkal, amelyek a környezet szépítésére, 

megóvására irányulnak. Dramatikus játékokban gyakorolják a környezettudatos 

magatartást. 

Digitális kultúra 

A dokumentumok szerkesztésénél, algoritmusok leírásánál fontos témaként kezeljük a 

környezeti nevelést érintő kérdéseket. 
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4. osztály 

Magyar irodalom: 

A tantárgy elsősorban az emberi környezetre, a társas kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. 

Szépirodalmi olvasmányokon, verseken keresztül is megismerhetik hazánk szép tájait, 

kiegészülve népi megfigyelésekkel, lexikonhasználattal, valamint olyan történetek 

olvasása, melyek az egészséges életmódra, egészségvédelemre hívják fel a tanulók 

figyelmét. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás során témaválasztással segíthetjük 

tájékozottságuk bővítését. A leírás tanulásakor a hazai táj bemutatásával, egy-egy élőlény 

/növény, állat/ megismertetésével bővíthetjük ismereteiket. 

Magyar nyelvtan: 

Tollbamondás, másolás során az aktuális környezeti problémához választhatunk szöveget. 

Természettudomány/Környezetismeret: 

A tantárgy fő feladata, hogy természetvédelemre, a természet szeretetének fontosságára 

tanítsa és hívja fel a figyelmet. Minden témakör, minden óra lehetőséget biztosít erre. 

4. osztályban már olyan ismeretekkel rendelkeznek, hogy képesek a természeti és 

technikai környezet összehasonlítására, rendszerezésére. 

- Életközösségek, lakóhelyünk környezetében. A gyűjtőfeladatoknál is felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy ez csak olyan formában történhet, ami nem árthat sem növénynek, 

sem állatnak. (Rajzolja le, a vizsgált állatot engedje vissza!) 

Ahogy bővül a látókörük, úgy egyre komolyabb összefüggések meglátására is képesek: 

 A természetvédelmi besorolás, a nemzeti parkok jelentőségét. 

 Tanulmányozhatjuk a megelőzés, védekezés lehetőségét. 

 Internetről gyűjtsenek jó és rossz példákat! 

 A testünk, egészségünk témakörben megismerjük a főbb belső szervek működését, 

funkcióját. Ezzel együtt az egészséges életmód szerepét. 

 Egészségkárosító anyagok, szokások. 

 Helyes táplálkozás. 

 A rendszeres mozgás. 

 A helytelen életmóddal összefüggő betegségek. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy minden ember tehet a jobb környezetért, és hogy mindenki 

„károsodik". 

Osztályfőnöki óra: 

Minden beszélgetés lehetőséget ad a környezeti nevelésre, az igényesség kialakítására 

közelebbi és távolabbi környezetünk iránt. 
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Az osztály tisztaságának és rendjének értékelése, növények gondozása. 

Önmaguk és társaik megismerésén túl megismerik, megbizonyosodnak az egészséges 

biztonságos élet értékeiről, összekapcsolva a környezetismeret órán tanultakkal. Más 

formában pl.: Előadás hallgatása meghívott előadótól, videofilmek nézése a témához 

kapcsolódva. Jó és rossz példák gyűjtése újságokból, saját környezetünkből. Szelektív 

hulladékgyűjtés gyakorlása. Használt elemek begyűjtése. 

Gyermekek készítsenek rajzokat, szórólapokat, hiszen sokszor tájékozottabbak, 

érzékenyebbek, mint a felnőttek. 

Matematika: 

Egyik legalapvetőbb feladat az összefüggések megláttatása minden témakörön belül. 

Fontos a fogalmak és kapcsolatok felismerése, hiszen ez az életben is nélkülözhetetlen. 

Lényeges, hogy tudják a tanulók, mi miért változik. Szöveges feladatokban konkrét, 

élményszerű szöveggel. Pl.: közvetlen környezetből vett feladatok műveleti megoldása. A 

mértékegységeket, méréseket a gyakorlati életből vett példákkal tanuljuk. Pl: színes 

folyadékok, szörpök töltögetése kisebb - nagyobb edényekbe; tömeg - hosszúságmérés 

közvetlen környezetünkből; hőmérséklet - mérés - időjárások,  évszakok megfigyelése; 

időmérésnél pl. a tanulási idő megtervezése, eligazodás az idő nagyobb egységeiben. 

Táblázatokban, sorozatokban, grafikonokon igyekezzenek a tanulók felismerni az 

összefüggéseket, s azok birtokában ők is le tudják jegyezni azokat. 

A valószínűség-számítással fejlesztjük azt a képességet, hogy a konkrét életben is 

könnyebben tudjanak dönteni előzetes ismeretek alapján. 

Vizuális kultúra:  

Általános szemlélet, hogy az érzékek és az ész összehangolása útján valósulhat meg a 

gyermeki személyiség egészséges, harmonikus fejlődése. Ehhez a teret, az alkalmat kell 

biztosítanunk, amin keresztül ez a folyamat végbe mehet. 

Minél jobban rá kell mutatni a lényegre, érzékeltetni kell a valóságot: arányok, színek', 

térbeli elrendelések, formák, lényeg - lényegtelen felismertetése. Ez csak a közvetlen 

környezetünk felismerése útján jöhet létre. Megfigyeljük a bennünket körülvevő élő és 

élettelen világot: növénygyűjtés (különböző technikákkal feldolgozni); állatok 

megfigyelése, évszakok megfigyelése, emberek s mozdulataik, tárgyak, épületek, 

jellemvonások, színek, majd ezek ábrázolása különböző technikák útján. 

A megismerő és közlő képesség fokozatos alakítása. Megfigyeljük környezetünk 

alakulását, beszélgetünk, rajzokat, plakátokat készítünk a környezetvédelemről. 
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„Mit tehetünk mi ezért..?" Nagyon fontos a képzelet és a kreativitás fejlesztése is, hiszen 

ez is nélkülözhetetlen a mindennapi életünkben. „Képzeld el...!", „Szerinted milyen lesz 

....?" „Mit gondolsz ...?" 

Technika és tervezés: 

A vizuális kultúránál felsoroltak ide is érthetők. Környezetünk változásának megfigyelése 

a kezdetektől napjainkig. Legyünk figyelmesek egymás iránt, vigyázzunk egymásra! 

Lássuk meg a rész - egész kapcsolatát: építés: lego, fa, építőjáték, gyurma, fémépítő. 

Egyszerűbb mechanikai összefüggések megfigyelése: kerékpár – hajtómű. 

Környezetünkben használt egyszerűbb gépek megfigyelése. Tervrajzok, plakátok készítése: 

elképzelések, vélemények, elmondása. Beszélgetések: környezetvédelemről, 

környezetszennyezésről, környezetgazdálkodásról, környezetkultúráról. 

Környezetünk s annak műtárgyainak értékelése. Döntési képesség fejlesztése:  választás 

különböző módszerek közül. Pl: tutaj alapjának összeszerelése, agyagkunyhó készítése ... 

Ének - zene:  

Elsősorban a dalok szövegein keresztül történik a környezeti nevelés. 

Etika: 

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében c témakör órái során 

megismerkednek a környezetükben előforduló állatokkal és gondozásukkal. Az élővilág 

néhány veszélyeztetett fajával, s a veszélyeztetettség okaival. Dramatikus játékokban 

gyakorolják a környezettudatos viselkedést. 

Digitális kultúra 

A dokumentumok szerkesztésénél, az algoritmusok leírásánál fontos témaként kezeljük a 

környezeti nevelést érintő kérdéseket. 
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Felső tagozat: 

 

Magyar irodalom 5. osztály: 

1. Szűk és tágabb közösségek: család, iskola, falu, szülőföld 

Arany János: Családi kör: a családban vállalt szerepek, magatartásformák, szokások, 

verselemzés. 

Mikszáth Kálmán: Az első dolgozat: az iskola helye a gyerekek életében, 

felelősségvállalás, kötődés az iskolához novellaelemzés 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen; Az alföld: a táj szépségei, hazánk tájegységei, a 

gyermekkor varázsa, a hazai élmények fontossága, az anyanyelv fontossága, a régió a 

lakóhely irodalmi emlékei, verselemzés, könyv nélküli tanulás. 

2. A mesék világa: 

Népmesék és műmesék: népszokások, hagyományok; a jó és rossz ellentéte - tanulság 

érzelmi, erkölcsi fejlesztés Mesék feldolgozása drámával. 

3. Népköltészet, műköltészet: Petőfi Sándor: János vitéz 

Petőfi, mint példakép, "városismeret". 

Fogalmak: hűség, becsület, tisztesség ... stb; erkölcsi választások; elemzés - helyszín, 

időpont, cselekmény, szereplők. 

4. Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc; A Pál utcai fiúk: a századfordulós Pest, régi 

helyszínek, utcák korabeli iskolarendszer, játékok erkölcsi kérdések – önfeláldozás, 

árulás. 

Regényelemzés film drámajáték fogalmazások 

 

Magyar irodalom 6. osztály: 

1. Fejlődésrajz, jellemfejlődés: Arany János: Toldi 

Tanulságok a költő életrajzából. Petőfi és Arany barátsága 

Családon kívüli kapcsolatok. A középkor világa, vitézi lét, fegyverek. 

Elemzés /helyszín, időpont, cselekmény, szereplők/ 

2. Népi élet, gondolkodásmód pl. /Monda, rege, ballada: Kőmíves Kelemenné: 

Népszokások, hagyományok, döntéskényszer megélése, emberi tragédiák átélése, 

balladafeldolgozás drámapedagógiai módszerekkel. 

3. Hősök a történetmondás műfajában: Gárdonyi Géza: Egri csillagok:  

Régi magyar várak és városok, régi szokásrendszer, történelmi alakok, mint       

példaképek 
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- regényelemzés történelmi és valós regényalakokkal. 

Fazekas Mihály: Ludas Matyi: 

Véleményalkotás, információgyűjtés, élethelyzetek, érzelmek, élettapasztalatok 

gazdagítása. Drámajáték, helyzetek megoldása. 

4. Képek és formák a költészetben: Lírai versek: 

Képiesség, zeneiség, érzelmek, gondolatok megjelenítése, verselemzés. 

 

Magyar irodalom 7. osztály: 

1. Reformkor 

Kölcsey Ferenc; Himnusz; Vörösmarty Mihály: Szózat 

 hazaszeretetre tanítás,  

 a művek eszmeisége, a magyar nép történelme 

 Nemzeti Színház, könyvtár 

 Nemzeti Múzeum, MTA 

 kulturális értékek megőrzése, élettapasztalatok gazdagítása 

 összehasonlító elemzés 

2. Dráma 

Egy dráma feldolgozása 

 érzelmek visszaadása, szereplők közti viszonyok 

 nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök 

 dramatizálás 

 improvizáció 

3. Novella, elbeszélés, anekdota, regény 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány, A Balóthy-domínium 

 a becsület, tisztesség emberi értékek falusi szokások 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók 

 könyvtári kutatómunka 

 szövegelemzés 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai / Az arany ember: Emberi 

sorsok, a család, összetartás. 

4. A líra alapformái 

Lírai alkotások szókincs fejlesztése 

Kamaszokról kamaszoknak önismeret, önkifejezés, generációs problémák, 

összeütközések család, emberi kapcsolatok 
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Magyar irodalom 8. osztály: 

1. A népszerű irodalom műfajai, új művész törekvések: 

 magyarságtudat elmélyítése a mű és az olvasó viszonya, mint sajátos 

kommunikáció 

 az irodalmi műveltség, ítéletalkotás 

 az irodalom élményt, örömet, szórakozást nyújt, érzelmi, gondolati, 

erkölcsi, esztétikai élmények forrása 

2. A Nyugat első nemzedéke: 

 szerelmek, érzések, emlékek 

 a család az irodalomban 

 tájak, országok, messzeségek 

 számvetések, vallomások 

 egy-egy irodalmi mű fogadtatása saját hazában, jelentősége az utókor 

szemében, korabeli képzőművészet ismerete, 

 kortársi kapcsolatok, az irodalom és más művészeti ágak összefüggései 

 verselemzések, könyvtári munka, összefoglalók, készítése 

3. Humor az irodalomban - emberi hibák felismerése 

4. Dráma 

Egy dráma feldolgozása tipikus helyzetek és jellemek; színházi előadás megtekintése 

értékelés, dramatizálás. 

5. Kortárs írók és olvasók:  

 sorsok, életek 

 szórakoztató irodalom 

 helyi hagyományok, irodalmi emlékek ismerete a régió 

kulturális öröksége 

6. Mozgókép és médiaismeret: A média szerepe, használata, Filmműfajok, filmelemzések 

 

Magyar nyelv 5. osztály: 

1. Eligazodás a mindennapi élet helyzetekben: 

 A kommunikáció lényegének/ tényezőinek megértése. 

 A szó és a testbeszéd beszédhelyzetben alkalmazása. 

 A köznapi kommunikációs helyzetekben való biztonságos eligazodás. 
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 Felkészítés a kulturált nyelvi magatartásra. 

 Szituációs gyakorlatok. 

2. Szavak jelentése és szerkezete: 

A szó jelentése és hangalakja közti összefüggés Különféle tartalmú és 

rendeltetésű szövegek értelmezése, a nyelvi eszközök és a jelentés 

kapcsolata. Szólások, közmondások értelmezése. Szótárak használata. 

Szógyűjtés. 

3. A beszélt nyelv:  

 Tiszta és helyes hangképzés és belégzés / a beszélőszervek működtetése 

 Köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifejezésmód kialakítása 

 Szóhasználat és a mondatfonetikai eszközök összehasonlítása  

 Helyesírási gyakorlatok 

4. Az írott nyelv: 

 A magyar nyelv sajátosságának megismerése, segédkönyvek használata 

önálló könyvtári munkával. Az írástechnika fejlesztése, biztonságos helyesírás. 

Alapvető helyesírási szabályok készségszintű alkalmazása. Kreativitás fejlesztése, 

rendezett, olvasható íráskép. Történetmondás. Könyvhasználat. Helyesírás. 

 Könyv-és könyvtárhasználat: ismeretszerzési technikák, tájékozódás a 

könyvtárban. 

 

Magyar nyelv 6. osztály: 

1. Páros és kisközösségi kommunikáció: 

 a kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés 

 beszédműfajok 

 uralkodás beszédhelyzeteken 

 konfliktusok felismerése és kezelése, életkornak 

 megfelelő kritikus magatartás 

 szituációs gyakorlatok 

 véleménymondás 

2. Szóbeli és írásbeli szövegműfajok: 

 szövegalkotási képesség fejlesztése 

 a megfigyelés, képzelet fantázia fejlesztése, egyéni stílus bátorítása 

 a magyar nyelv szépségeinek felfedezése, értékeinek megóvása 

 dramatikus játékok 
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 népszokások 

3. Szavak jelentése és szerkezete: Szófajok. Nyelvhasználati képesség fejlesztése. A 

tanult szófajok helyes alkalmazása. Nyelvhelyességre vonatkozó szabályok 

alkalmazása. 

4. Könyv és könyvtárhasználat: 

A szellemi munka technikájának elsajátítása, tapasztalatszerzés az információhordozókról. 

Információgyűjtés, elrendezés, feljegyzések készítése, lexikonok használata. 

 

Magyar nyelv 7. osztály: 

1. Kommunikáció: 

 udvarias együttműködés  

 szövegalkotási, szövegszerkesztési képesség fejlesztése  

 véleményformálás, érvelés, felszólalás, hozzászólás, vita 

 szituációs gyakorlatok 

2. Az egyszerű mondat: 

 tudatos döntés a nyelvhelyességi kérdésekben 

 egyéni nyelvhasználat igényesebbé tétele, irodalmi művek jobb megértése 

 nyelvhelyességi feladatok 

3. Szókincs fejlesztése: "Magyarosítás"; szóalkotás 

4. Helyesírási ismeretek: Készségszintű helyesírás- helyesírási gyakorlatok. 

5. Könyv és könyvtárhasználat: Információhordozók használata az önálló témák 

feldolgozásához. 

 

Magyar nyelv 8. osztály 

1. Tömegkommunikáció: 

 aktív és passzív szókincs gazdagítása.  

 leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok 

 megfelelő stílusú felelet, írásbeli beszámoló 

 kifejezésmódok ismerete 

 a média szerepe,  

 nyelvi és nem nyelvi eszközök ismerete 

 szituációs játékok 

 stílusgyakorlatok 

2. Az összetett mondat: 
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 igényes anyanyelvhasználat 

 helyesírási, nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

 eszközszintű íráskészség, jól olvasható, esztétikus írás 

3. Leíró nyelvtani fogalmak rendszerezése: 

 tudatos nyelvszemlélet fokozatos kialakítása  

 ismeretek rendszerezése 

4. Helyesírás: 

 készségfejlesztés 

 önálló tanulási, ismeretszerzési készség fejlesztése 

 aktív és passzív szókincs fejlesztése 

 helyesírási gyakorlatok 

5. Kitekintés a nyelv életére: 

 a magyar nyelv sajátosságainak ismerete.  

 helye a világban,  

 kulturált nyelvi magatartás 

 nyelvváltozatok felismerése 

 népnyelvi szavak gyűjtése 

6. Szóalkotási módok; 

 szókincsfejlesztés. 

 nyelvünk jellemzőinek feltárása 

  nyelvi normák figyelembe vétele 

7. Szövegműfajok és kifejezési formájuk 

 szövegértés  

 az önképzés fejlesztése 

 "alkotás" 

 a leggyakrabban használt/ mindennapi hivatalos iratok jellemzői 

8. Könyv és könyvtárhasználat: 

 Önálló könyvtári munka  

 Tárgyi katalógus használata 

 

Hon- és Népismeret: 6. osztály 

Általános célok: 

 szép, igényes füzetvezetés 

 alaposság a munkavégzésben 
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 helyes tanulási módszerek alkalmazása 

 pontos megfogalmazás 

 érthető, kulturált beszéd. 

Általános környezeti nevelési célok a hon- és népismeret órákon  

A tanulók: 

 ismerjék meg azokat az emberi tevékenységeket, amelyek átalakították a 

természetet a mai Magyarországon és a Kárpát-medencében; 

 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások az említett 

térségekben a gazdálkodásra, az életmódra, a közösségi normák alakulására; 

 ismerjék meg a Trianon előtti Magyarország és lakóhelyük történelmi értékeit, 

alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete; 

 ismerjék meg közvetlen környezetük természeti értékeit, történetét, 

nevezetességeit; 

 a gazdálkodó ember életkörülményeit, tevékenységét, ünnepeit; 

 

Az én világom: 

 ismerje a lakóhely természeti adottságait 

 ismerje a szülőföld helyi értékeit, hagyományait, nevezetes épületeit 

Találkozás a múlttal I.: 

 ismerje a környezet feltételeihez való alkalmazkodás lehetőségeit 

 ismerje a hagyományos paraszti életmód meghatározó természeti feltételeit 

Találkozás a múlttal II.: 

 ismerje a hagyományos paraszti gazdaság természettel kialakított 

harmonikus kapcsolatát 

Hagyományos és népi ünnepeink eredete és szokásrendje. Jeles napok, ünnepi 

szokások a paraszti élet rendjében: 

 ismerje fel, hogyan igyekezett a hagyományos emberi közösség harmonikus 

kapcsolatot a természettel 

 ismerje fel, hogyan igazították a gazdasági munkákat az évszakokhoz 

 ismerje a népi időjóslások, megfigyelések szerepét a gazdálkodásban 

 ismerje a tájegységekhez kötődő népszokásokat 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén. Néprajzi tájak, 

tájegységek és etnikai csoportok hon- és népismereti jellemzői: 
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 Dunántúl, É-Magyarország, Alföld, Burgenland, Muravidék, Zoboralja, 

Mátyusföld, Bácska, Bánát, Kárpátalja, Erdély, Moldva tájegységeinek 

hon- és népismereti jellemzőinek ismerete 

 ismerje a természeti adottságok hatását a népi építészetre, életmódra, 

településszerkezetre, gazdálkodásra 

 a magyar nyelvterület földrajzi, néprajzi, hon- és népismereti jellemzőinek 

ismerete. 

 

Történelem: 

Általános célok: 

 szép, igényes füzetvezetés 

 alaposság a munkavégzésben 

 helyes tanulási módszerek alkalmazása 

 pontos megfogalmazás 

 érthető, kulturált beszéd 

Általános környezeti nevelési célok a történelem órákon 5-8. osztályokban 

A tanulók 

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

át a természet; 

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

életmódra, a közösségi normák alakulására; 

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

tisztelete; 

 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék 

hangsúlyozottan az 

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

elhárításában, csökkentésében. 

5. osztály: 

 Milyen volt a középkori uradalom, a mezőgazdaság fejlődése? 

 Ismerjék meg a gyerekek, hogy a mezőgazdaság amellett, hogy hasznot hajt 

az embereknek, visszafordíthatatlan károkat okoz a természetben /pl. 

természetes növényzet kiirtása/ 

6. osztály: 

 Mezőgazdaság és a gépek forradalma: 
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 Ismerjék meg a mezőgazdaság hasznossága mellett annak káros vonásait is. 

 Ki kell térni a gépek környezetszennyező hatására 

 Ipari forradalom gazdasági következményei: 

 Fel kell hívni a figyelmet az ipari ágazatok /pl. bányászat/ 

környezetkárosító hatásaira. 

7. osztály: 

 Újabb technikai és iparfejlődés a XIX. sz. második felében: 

 Megismertetni a diákokkal a petrolkémia és a motorizáció környezetre 

káros hatásait. 

 Gazdasági felzárkózás: 

 Tudatosítani a tanulókban, hogy a nagyfokú gazdasági fejlesztések a 

legtöbb esetben környezetkárosításokkal járnak. 

 Magyarország gazdasági helyzete Trianon után 

 A gyerekeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a nagyfokú gazdasági 

fejlesztések milyen károkat okoznak a környezetben. 

 A második világháború befejezése 

 Megismertetni a gyerekeket az atombomba és általában a háború 

szörnyű pusztításait. 

 El kell érni, hogy önmaguktól ítéljék el a háborút, mint politikai eszközt. 

8. osztály: 

 A II. világháború után kifejlesztett tömegpusztító fegyverek 

 Megismertetni a gyerekeket a haditechnológia fejlődésével, felhívni a 

figyelmet a biológiai és a vegyi fegyverek veszélyeire. 

 El kell érni, hogy önmaguktól ítéljék el a háborút, mint politikai eszközt. 

 Takarékosság a háztartások fogyasztásában és vásárlásában  

 Fel kell hívni a tanulók figyelmét az energiahasználatra, a tudatos 

vásárlásra, a hulladékkezelésre és újra hasznosításra. 

A globalizáció: 

 Fel kell hívni a gyerekek figyelmét az egész emberiséget érintő, globális 

problémákra.  

 Hangsúlyozni az egyén felelősségét és feladatát a problémák 

csökkentésében.  

 A „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan alapelv” tudatosítása a 

tanulókban. 
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Idegen nyelv/Angol nyelv: 

1. Én és a családom: 

A témakör szókincsének elsajátítása, családi kapcsolatok, 

hagyományok, ápolása, nemzeti ünnepek, családi ünnepek. 

2. Tágabb környezetünk: 

A témakör szókincsének elsajátítása, lakás berendezési tárgyai, saját szoba 

részletes bemutatása. Házimunkák. 

Képes legyen elmondani idegen nyelven mit tesz a környezete megóvása és 

szépítése érdekében. Tudja kifejezni érzelmi viszonyát az otthoni és tágabb 

környezetről. 

3. Természeti környezetünk: 

Állatok, növények, időjárás, évszakok. Veszélyeztetett állatok. Lakóhely 

bemutatása, épületek elnevezése, elhelyezkedése. A nevezetességek 

megismerése, figyelemfelkeltés az értékek megóvása érdekében. Térkép 

készítése, képek gyűjtése. Tudja megfogalmazni véleményét a falusi és váro-

si élet előnyeiről, hátrányairól. London nevezetességeinek összegyűjtése, 

rövid ismertetése, képzeletbeli idegenvezetés.  

Tudjon idegen nyelven eligazítást nyújtani térkép segítségével. 

4. Az iskola: 

Az iskolával kapcsolatos szavak, kifejezések elsajátítása. Képes legyen 

bemutatni iskoláját, osztálytermét és elmondani, hogy mire kell figyelni, mit 

köteles megtenni az iskolai környezet megóvása érdekében. 

Tudja idegen nyelven összeállítani órarendjét és ezt hasonlítsa össze egy 

angol diák órarendjével! 

A hetesek jelentik minden óra előtt a dátumot, évszakot és időjárást is. 

5. Étkezés: 

Az étkezéssel kapcsolatos szavak megismerése. 

A testi egészség érdekében mit tesz, mik veszélyeztetik egészségét /drog, alkohol, 

dohányzás, zaj kerülése/. 

Tipikus angol és magyar ételek megismerése. 

Étkezési lehetőségek. 

6. Vásárlás: 
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Alapvető árucikkek megnevezése, különböző típusú üzletek lenevezése, bevásárló 

lista. Híres angol áruházak /Oxford, Street/ ízléses asztalterítés, udvarias kínálás. 

Üzletek, piac 

7. Mindennapi tevékenységek, szabadidő: 

Hobbi, tévézési szokások, programválasztás. Közös időtöltés barátokkal 

Sportágak, sportolási helyszínek, híres hazai sportolók. 

Mozi, színház, napirend. 

Képes legyen szűkebb és tágabb környezete szabadidős lehetőségeit bemutatni. 

Vakáció, nyaralás 

8. Öltözködés: 

Ruhadarabok felismerése, alkalomhoz illő öltözködés. Tipikus magyar és angol 

ruhadarabok. Időjárási szempontok az öltözködésben. 

9. Közlekedés, utazás: 

Az ember alkotta környezet kényelme és annak veszélyei az egyénre. 

Közlekedési eszközök felismerése. 

Tömegközlekedési eszközök használatának előnyei, hátrányai, környezetromboló 

hatása. Ismerje hazánk és szűkebb környezete értékeit, utazási szituációkban 

használja nyelvtudását. Környezetszennyezés. 

10. Egészség, betegség: 

Leggyakoribb betegségek elnevezése, teendők sérülés esetén. A testi és lelki 

egészség megőrzése, káros szenvedélyek romboló hatása. 

11. Földünk és a világűr. A nap és a csillagok, naprendszer és bolygók 

 

Matematika: 

Általános célok: 

 szép füzetvezetés 

 rendezett, áttekinthető, de helytakarékos füzetvezetés 

 igényesség a munkavégzésben 

 helyes tanulási módszer kialakítása 

 pontos megfogalmazás 

 érthető kulturált beszéd; 

 5. osztály: 

 Legyen képes a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, 

elemzésére, 
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 csapadékmennyiség, 

 hőingadozás, 

 átlag hőmérséklet; 

6. osztály: 

 arány, arányosság; 

 környezetszennyezés megelőzése; 

 egészséges táplálkozás, egészséges életmód; 

 takarékosság alkalmazása a gyakorlatban; 

 aktuális adatot tartalmazó szövegesfeladat; 

 kalóriatáblázat 

 vitaminmennyiség 

 konyhai kiadások 

7. osztály: 

 a közlekedés mint környezetszennyezés , 

 üzemanyag fogyasztás, levegőszennyezés, parkolási gondok, mozgásszegény 

életmód, betegségek; 

 statisztikai adatok táblázatba foglalása, értelmezése. 

 betegségek, és halálozási statisztikák; 

8. osztály: 

 Energiafogyasztás ésszerű takarékosság; 

 A villamos energia előnye - hátránya. 

 Pazarlásmentes fogyasztás. 

 Energia-fogyasztás korábban és ma - összehasonlító grafikon elemzés. 

III. Geometria, mérés, becslés, kerekítés: 

5. osztály: 

 Az épített és a természetes környezet értékei; 

 Mennyibe kerülne, ha fásítanánk, virágosítanánk, füvesítenénk az iskola 

környékén? 

6. osztály: 

 Elméleti ismeret és gyakorlati tapasztalatok összekapcsolása; 

 Vízfogyasztásunk. 

 Mekkora téglatest, kocka térfogatával egyezik meg a havi 

vízfogyasztásunk? 

7. osztály: 
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 Elméleti ismeret és gyakorlati tapasztalatok összekapcsolása: 

 Víz és szennyvíz. 

 Hány Ft-ba kerül a szoba kifestése, tapétázása? 

 Mérés; becslés; mértékegység átváltás. 

8. osztály: 

 Elméleti ismeret és gyakorlati tapasztalatok összekapcsolása; 

 Levegőszükségletünk, és a teremben lévő levegő- és ott tartózkodó 

személyek közötti összefüggés; 

 

Digitális kultúra 5 – 8. osztály 

 A dokumentumok szerkesztésénél és az algoritmusok leírásánál fontos témaként 

kezeljük a környezeti nevelést érintő kérdéseket. 

 

Fizika: 

Általános célok: 

 A természeti jelenségek megismerése. 

 A jelenségek megértése, magyarázata. 

 A jelenségek előidézése kísérletek során. 

 Ismerjék az élő szervezetre káros fizikai hatásokat /hő, zaj, rezgés, sugárzás .../ 

 Az ismeretek felhasználása a globális környezeti problémák megoldására 

megelőzésére. 

7. osztály: 

I. Az anyag tulajdonságai: 

 A változó környezet értelmezése  

 Pontos mérések. 

 Kölcsönhatások vizsgálata./Termikus-, mechanikai-, mágneses-, 

gravitációs kölcsönhatás/ 

 Hőmérséklet, idő mérése. 

II. A testek mozgása: 

 A viszonylagosság megértése. 

 Helyes közlekedési magatartás. 

 Előttem - mögöttem, gyors - lassú ... 

 Elvárható magatartási bizalom,  fegyelem, türelem, tolerancia. 

III. A dinamika alapjai: 
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 A törvények ismerete. 

 Gördülési - tapadási súrlódás össze-hasonlítása. 

 Tanulói kísérlet. 

 Energia megtakarítás. 

IV. A nyomás: 

 A tiszta víz az élet forrása - szennyezése veszélyezteti a vizek élővilágát. 

 Tartályhajók katasztrófája. 

 Ne szemeteljünk. 

 Kirándulás alkalmával sem dobjuk el a szemetünket. 

 Úszás - merülés /tanulói kísérlet/ 

V. Energia, munka, hő: 

 Takarékosság az energiával. 

 Veszteségek csökkentése. 

 A -4C°-os víz térfogata a legnagyobb. Ennek jelentősége. 

 Hőtágulás a gyakorlatban. 

 Hővezető, hőszigetelő anyagok. Hőszigetelési lehetőségek régen és napjainkban. 

Prospektusok gyűjtése /BNV/. 

 Hatásfok számítása. 

 A jég úszik a vízen. Vízi állatok átteleltetése a fagyhatár alatti mélységben. 

 Elektromos távvezeték, hidak, csővezetékek. 

Fizika: 

8. osztály: 

I. Elektromosságtan: 

 "Tiszta" energiaforrás /vízierőmű, szélerőmű/ 

 Hőerőművek 

 Az elektromos áram veszélyei. 

 Galvánelemek/ mint környezetszennyező veszélyes anyagok. 

 Akkumulátor - újratölthető. 

 Képek gyűjtése. 

 Mátrai Hőerőmű. 

 Balesetvédelmi oktatás. 

 Zsebtelep bemutatása /szétbontás - tanár/ 

 Fogyasztók kapcsolásának előnyei, hátrányai. 

 Izzók és neoncsövek. Takarékossági lehetőségek.  
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 Atomerőmű. 

 Pl. utcai világítás/ csillár. 

 Takarékosság! 

 Villanyóra állás lejegyzése, fogyasztás kiszámítása. 

 Gyűjtőmunka: konyhában, fürdőszobában, otthon 

 Paksi atomerőműről prospektusok 

Biológia 

Általános célok: 

 szép igényes füzetvezetés 

 alaposság a munkavégzésben 

 helyes tanulási módszerek alkalmazása 

 pontos megfogalmazás 

 érthető, kulturált beszéd 

Általános környezeti nevelési célok biológia órákon 7-8. osztályokban 

A tanulók: 

 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzése, illetve mérséklési 

lehetőségeit; 

 ismerjék és óvják a természeti és az épített környezetet; 

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

között az ok-okozati összefüggéseket; 

 ismerjék meg a környezeti és egészségügyi problémákat; 

 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére; 

 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat; 

 a tanulókban alakuljon ki az ökológiai szemléletmód . 

Távoli tájak életközösségei: 

 Esőerdők: Felhívni a figyelmet az esőerdők jelentőségére /a "Föld tüdői"/ 

pusztításuk megakadályozására, az élőhelyek csökkenésére, az esőerdei állatok 

megtizedelődésére. Megbeszélni a megakadályozás lehetőségeit /erdők 

újratelepítése/. 

 Szavannák: ki kell elemezni a túllegeltetés veszélyeit – elsivatagosodás és ennek 

elkerülésének módját /öntözés/. 

 Sivatagok: megbeszélni a gyerekekkel az elsivatagosodás megállításának lépéseit. 
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 Mediterrán tájak: felhívni a figyelmet a rendkívüli mértékű erdő irtásokra és az 

újratelepítés elhanyagolása miatt keletkezett károkra - száraz, kopár hegyoldalak 

kialakulása, élőlények számának csökkenése mérséklet övezet lombhullató erdői: 

az itteni problémák /favágás, szemetelés, túlzott vadászat/ elkerülésének  

módjainak megbeszélése. 

 Mérséklet övi füves puszták: megbeszélni azt a tényt, hogy ezek területének 

csökkentése milyen hasznot és kárt okozott az élővilágnak /haszon - ember - 

mezőgazdaság/ kár - állatok - csökken az élőhely/ 

 Magas hegységek élővilága: favágás és a bányászat állandó fokozásának 

kihangsúlyozása. Felhívni a figyelmet a fák és a növényzet újratelepítésének 

fontosságára. 

 Tengerek élővilága: elbeszélgetni a tengert károsító tényezőkről /olaj és egyéb 

szennyeződések, orvhalászat stb./ és ezek elkerülési módjáról. 

 Az ember hatása a bioszférára: a bioszféra fogalmának tisztázása és annak 

kihangsúlyozása, hogy mely károsító tényezőket kell csökkenteni: 

 levegő, víz és talajszennyezés; 

 a szennyezést okozó anyagok káros hatásainak kielemzése /pl. S02, CO/ a szennye-

zések elkerülési módjainak számbavétele. 

Növények rendszerezése: 

 Felhívni a figyelmet a növények szerepének fontosságára az élővilág 

szempontjából /pl. oxigéntermelés/ 

 Baktériumok, gombák: kiemelni ezek életközösségekben betöltött fontos szerepét - 

lebontó szervezetek. 

 

Biológia: 

8. osztály. 

Az ember és a bioszféra: 

 A bioszféra fogalmának átismétlése, megóvásának, lehetőségeinek újbóli 

felelevenítése 

Fertőzések és járványok: 

 A betegségterjesztő környezeti  hatások és elkerülésük módjainak megbeszélése 

/pl. tüsszentés, kullancs/ 

 Az ember felelőssége az életéért: 

 A környezetvédelem fontosságának kiemelése. 
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 A szennyezett környezet káros hatásainak számbavétele. 

 

Kémia: 

Általános célkitűzés: 

A tanulók rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a környezetkárosító anyagokról, a 

megelőzésről, egyszerű vizsgálatok elvégzéséről, ismerjék a kísérletek elvégzéséhez 

szükséges módszereket, eszközöket, a veszélyjeleket. 

 

7. osztály 

 bevezetés 

 kísérleti rendszabályok 

 eszközök veszélyjelek megismerése 

 vegyész: műtrágyát állít elő 

 benzin 

 vegyszer 

 mosószerek 

 gyógyszerek 

 műanyag 

 talaj szennyezés 

 levegőszennyezés 

 víz, talaj 

 vízszennyezés 

 víz, levegő, talaj 

 nem bomlik le a talajban 

 égetése levegőszennyező 

 vita a vegyész felelősségéről 

 szelektív hulladékgyűjtés megismerése 

Mindennapi anyagaink:  

-A levegő: 

 a levegő összetétele 

 levegőszennyezés 

 a/ gyárak, ipartelepek 

 közlekedés 

 szmog 
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 tüzelés 

 üvegházhatás 

 védelem 

 ózonréteg védelme szóró palack 

 takarékoskodni az energiával/fűtés, szellőztetés, fásítás/ 

levegőtisztítás 

- A víz: 

 a víz összetétele 

 édesvíz, tengervíz 

 vízszennyezés 

 lakossági szennyvíz: 

 autókból fáradtolaj 

 műtrágya 

 mosószerek 

 növényvédőszerek 

 rovarirtó mérgek 

 hőerőművekből melegvíz 

 tartályhajók katasztrófája 

 akkumulátor 

 szárazelem 

 utak sózása 

 desztillálás 

 ülepítés 

 szűrés 

 lepárlás 

 kristályosítás 

 pH mérés 

 oldatok töménysége 

Elem és atom: 

 rádióaktivitás 

 előnye, hátránya 

 Paks - atomerőmű 

 sugárzás 

 jelentősége a fűtés - levegőm. 
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 radioaktív hulladék tárolása 

 Atomok kapcsolódása 

 A világegyetem leggyakoribb eleme – a hidrogén 

 Nemesgázok ismerete 

 C02, HCl, NH3, Cl2, tulajdonságainak ismerete 

 erjedés 

 vízkőoldás 

 fehérítés 

 Reakciók 

 sav - bázis 

 pH 

 kórokozók a bőrön 

 oltott mész 

 veszélyei, előnyei 

 

Kémia: 

 

8. osztály 

Elemek: 

Oxigén 

 oxigén és ózon tulajdonságai 

 oxigén körforgása 

 oxigén és ózon a légkörben 

 CO2 előállítása 

 égést táplálja 

 02 lételem 

 03 mérgező ózonpajzs 

Klór 

 tulajdonságai mérgező 

 oxidáló 

 Cl2 előállítása 

 színtelenítő hatása 

 klórtartalmú vegyszerek 

 hypó, vízkőoldó ... 
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 milyen természetes anyaggal helyettesíthető pl. citrom  

Szén 

 természetes, mesterséges szén 

 elemi szén módosulatai 

 szén égése, égéstermék - levegő 

 ásványi szén 

 S02 környezeti hatása 

Fémek: 

 fémek tulajdonságai, 

 mérgező fémek 

 fémek felhasználása 

 mikroelemek, nyomelemek 

 fémek előállítása 

 káros melléktermék 

 torokgáz, salak stb 

 fémek korróziója 

 védelem 

Szervetlen vegyületek CO, CO2, S02 S03, NO2: 

 tulajdonságai, veszélyei savas eső kipufogó gáz akkumulátor szárazelem 

üvegházhatás 

Szerves anyagok: 

 kőolaj, földgáz, tulajdonságai 

 energiahordozók 

 megújuló energia 

 energiatakarékosság 

 kőolaj a vízben 

 benzin égése-oltása 

 szerves oldószerek rákkeltő hatása 

Szénhidrátok: 

 egészséges napirend, táplálkozás 

Fehérjék:   

Műanyagok: 

 előnyei, hátrányai 

 műanyag a szemétben, égetése 
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 építőanyagok 

 szigetelés salakkal - veszély. 

A kémia tanítása során mindig központi szerepet kapott a környezeti nevelés. 

Nagy jelentősége volt, hogy a tanulók megismerjék az anyagok tulajdonságait úgy, hogy 

felismerjék előnyös, használható, környezetét nem szennyező, egészségére nem veszélyes 

anyagokat, de tisztában legyenek az emberi felelőtlenség okozta következményekkel is. 

Az embert születésétől tanítani kell környezete védelmére! 

 

Természettudomány: 

Általános célok: 

 szép, igényes füzetvezetés 

 alaposság a munkavégzésben 

 helyes tanulási módszerek alkalmazása 

 pontos megfogalmazás 

 érthető, kulturált beszéd 

Általános környezeti nevelési célok a Természettudomány órákon 5-6. osztályokban 

A tanulók: 

 szerezzenek tapasztalatot és élményeket az őket körülvevő élő és élettelen 

környezetről; 

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

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit; 

 ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit; 

 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve 

mérséklési lehetőségeit; 

 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti működési jellemzőit, fedezzék fel 

azok között, az ok-okozati összefüggéseket; 

 ismerjék meg az egészségügyi problémákat; 

 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és 

mérséklésére; 

 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 

 

5. osztály 

 

Gyümölcsös és zöldséges: 
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 gyümölcsfák, zöldségfélék megismertetése a gyerekekkel; 

 élő környezet átalakításának hasznai és problémái; 

 növényvédelem jelentősége, visszáságai; 

 kártevők elleni védekezés környezetbarát lehetőségei; 

 esztétikus környezet kialakításának fontossága; 

 az ember személyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában; 

Házi és ház körüli állatok: 

 az állatok alapvető tulajdonságainak megismerése; 

 a helyes állattartás kritériumai; 

 etikai , egészségügyi szabályok; 

A levegő: 

 a tiszta levegő fontossága, 

 szellőztetés jelentősége, 

 dohányzás ártalmai, 

 porszennyezés, zajmérés 

A víz: 

 tulajdonságai, 

 halmazállapot változások, 

 víz mint az élet bölcsője, 

 vízzel való takarékoskodás, 

 vízszennyezés elkerülésének fontossága, 

 hazánk felszíni és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti 

azonosság és a hazaszeretet erősítése. 

 az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek 

megismerése és a környezeti problémák iránt. 

 a belvizek kialakulásának okai és következményei, az ellene való védekezés 

formái. 

Az időjárás: 

 az időjárás elemei: napsugárzás, hőmérséklet, csapadék, szél meteorológiai 

megfigyelések, 

 évszakok jellemzői, 

 a veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselkedés szabályainak 

megismerése. 

A talaj: 
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 tulajdonságai, 

 szerkezete, 

 vízáteresztő képessége, 

 jelentősége, 

 pusztulásának felismerése. 

 

6. osztály: 

 

Hazai erdők élővilága: 

 erdők jelentősége/ 

 pusztulásuk okai, 

 természetes és telepített erdők, 

 problémák megoldásának keresése, 

 Az erdő szociális, környezetvédő szerepe; veszélyeztetettségének felismerése 

 megfigyelések a természetben, videófilm vetítés. 

Vizek, vízpartok élővilága: 

 speciális környezeti adottságok, 

 vizek öntisztulása, 

 a természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség elmélyítése az 

élővilág változatosságának, sokszínűségének. sérülékenységének tudatosításával 

 a személyes felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében 

 szennyeződésük megakadályozása, 

 vízvédelem lehetőségei, 

Füves területek élővilága: 

 bioszférában elfoglalt fontos szerepük, 

 pusztulásuk okai, 

 védelmük lehetőségei, 

 Nemzeti Parkok jelentősége az ősi puszták védelmében, 

Magyarország: 

 a hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek bemutatásával 

 természeti tájtól a kultúrtáj kialakulásának folyamatának ismerete 

 a mezőgazdaság hatása a környezetre: talajpusztulás, környezetszennyezés 

hatásainak ismerete 

 az Alföld változásai a földművelés térhódítása okán, 
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 a folyószabályok és következményeik a Kárpát-medencében 

 a bányászat következményei, 

 a gyárak környezetszennyező hatása, 

 ásványkincsek megfogyatkozása, 

 

Földrajz: 

 

7-8. osztály: 

 

Általános célok: 

 szép igényes füzetvezetés 

 alaposság a munkavégzésben 

 a helyes tanulási módszerek alkalmazása 

 pontos megfogalmazás 

 érthető, kulturált beszéd 

Általános környezeti nevelési célok a földrajz órákon 7-8. osztályokban 

A tanulók: 

 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről; 

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

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit; 

 ismerjék meg a világ globális problémáit; 

 ismerjék meg és őrizzék a természeti és ember alkotta táj szépségeit. 

 

7. osztály: 

Afrika tájai: 

 ismerjék meg a gyerekek Afrika tájainak természeti értékeit, tudatosuljon bennük 

ezek védelmének fontossága; 

Afrika növényzete és állatvilága: 

 ismerjék meg a gyerekek a védelemre szoruló növényeket és állatokat, 

 meg kell beszélni velük ezek fennmaradásának jelentőségit /videófilm vetítés/ 

Afrika gazdasága: 
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 megismertetni a gyerekekkel az egyes gazdasági eljárások környezetre való 

károsságát /pl. irtásos, égetéses gazdálkodás/természetes növényzet kiirtása, 

túllegetetés, elsivatagosodás; 

Ausztrália földrajza: 

 Meg kell beszélni a mostanában gyakori bozóttüzek elkerülésének módjait, meg 

kell ismertetni velük a tűz okozta károkat 

Sarkvidékek: 

 Beszélgetés a globális felmelegedés és az üvegházhatás mostani és lehetséges 

következményeiről - tengerek vízszintjének emelkedése. 

Amerika természetföldrajza: 

 Amerika természeti értékeinek megismerése, majd ezek óvásának 

hangsúlyozása. 

Amerika növényzete: 

 A brazil esőerdők irtásának következményeinek megbeszélése - kevesebb oxigén. 

Amerika népessége: 

 Az észak- és dél-amerikai nagyvárosok nyomornegyedeinek bemutatása - 

videofilm a gazdag és szegény városlakok életmódjáról. 

Ázsia tájai: 

 Ázsia természeti értékeinek megismertetése a gyerekekkel. 

Ázsia népessége: 

 A túlzott népességnövekedés káros környezeti hatásainak megbeszélése. 

 Kína és India lépéseinek bemutatása a túlzott népességszaporulat visszaszorítására. 

 

8. osztály: 

 

Európa: 

 Európa természetföldrajzi adottságai és az azokból következő társadalmi-gazdasági 

lehetőségek, környezeti veszélyek megismerése 

 Környezeti veszélyhelyzetek ismerete Európában (pl. mediterránumban a machiak 

kialakulása, ipari forradalom hatása a Fekete-vidék környezetére) 

 A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett 

kezdeményezések bemutatásával, a regionális és a globális szemlélet 

összekapcsolása.  
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 A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása 

következményeinek felismerése. 

A Kárpát-medence földrajza: 

 A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal való múltbeli és 

jelenlegi kapcsolatának tudatosításával,  

 a magyarsághoz kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti jellemzőinek 

megismertetése; 

Magyarország földrajza: 

 A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása az egyre bővülő tudásszerzéssel; 

 a haza- és a nemzettudat formálása; 

 Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és értékvédelem alapvető 

céljainak, közös és sajátos feladatainak megismertetésével;  

 személyes és közösségi cselekvési lehetőségek felismertetése; 

 A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása; 

 a védelem lényegének megértése, a védett helyeken engedélyezett tevékenységek 

megismerése; 

 

Ének - zene: 

Általános célok: 

 Igényesség 

 Szép, tiszta, rendezett és áttekinthető füzetvezetés 

 Helyes tanulási módszerek kialakítása 

 Érthető, kulturált beszéd 

 Szép hangszín elérése 

 Helyes testtartás 

 Megfelelő légzéstechnika 

 Koncentráció 

 Érzelmi ráhangolódás 

 Hozzá kapcsolódó népszokások, hagyományok 

 

5. osztály: 

 

Cél: Növények és állatok szeretetére nevelés. A természet szépségeinek, fontosságának 

észrevétetése, tudatosítása. 
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Kötelességtudatok kialakítása. Érzelmi ráhangolódás a természetszeretetre. 

Tevékenységek: Tanterem tisztán tartása, növények ápolása, óvása. 

A dalokban szereplő állatokról szerzett ismeretek felelevenítése. Természet, környezetünk 

óvása, védése. 

Dalok:  

 Érik a szőlő 

 Megrakják a tüzet 

 Esik eső, zúg a gát  

 Erdő, erdő 

 Csillagok, csillagok  

 Rétre hívó 

 Gólyaköszöntő 

Zenehallgatás: 

 Hallás fejlesztése, hangok felismerése 

 Hangulatfestés 

 Évszakok bemutatása: Vivaldi: Négy évszak 

 Ismerkedés népi hangszerekkel /duda, tekerő/ 

 Korok zenéje: A barokk zene 

 Pl. Vivaldi: Négy évszak; Bach; Már nyugosznak ...;  Handel: Vízi zene. 

 

6. osztály: 

Cél: Növények és állatok szeretetére nevelés. A természet szépségeinek/ fontosságának 

észrevétetése, tudatosítása. Kötelességtudatok kialakítása. Érzelmi ráhangolódás a 

természetszeretetre . A népdalok szerepének megismertetése a nép életében. A dalok 

mondanivalójának megértése. Érzelmi ráhangolódás. Megláttatni a tartalom és a minket 

körülvevő világ összefüggéseit. Népszokások. 

Tevékenységek: Környezetünk rendben és tisztán tartása. 

Dalok: 

 Erdő nincsen 

 Madárka, madárka  

 Ha felmegyek a budai nagyhegyre  

 Tisza partján mandulafa  

 Zöldellt a rózsafa 

Zenehallgatás:  
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 Mátrai képek /Kodály Zoltán/ 

 Madárka 

 Sej a tari réten  

 Két tyúkom tavalyi 

 Bécsi klasszicizmus: 

 Beethoven: Százszorszép Haydn: Évszakok  

 Mozart: Egy kis éji zene 

Népszokások:  

 Csodapásztorok /karácsony/ 

 A szent Balázs doktorunknak /febr. 3./ Farsang, farsang /farsang/ Ma van 

húsvét napja /húsvét/ 

 

7. osztály: 

Cél; Növények és állatok szeretetére nevelés. A természet szépségeinek, fontosságának 

észrevétetése, tudatosítása. Kötelességtudatok kialakítása. Érzelmi ráhangolódás a 

természetszeretetre. A dalok megértése, tartalmának átvetítése a nép életére. Beleélés, 

átélés. A belső mondanivaló szerinti éneklési stílus, mely legyen szép és kifejező. A 

minket körülvevő világ megértése. 

Tevékenységek: A minket körülölelő világ óvása. Törekvés a tisztaságra, a belülről fakadó 

szépség kivetítése környezetünkre. Közösségfejlesztés. 

Dalok:  

 Hegyek, völgyek között állok  

 Ködözik a Mátra Őszi szellő  

 Volt nékem egy kis szarkám 

 Rezgő rezeda 

 Szépen úszik a vadkacsa  

 Tisza  partján 

Zenehallgatás:  

 romantikus zene 

 Schubert: A pisztráng 

 Pusztai rózsa  

 Liszt Ferenc: Mazeppo  

 Debussy: A tenger 

 Kodály Zoltán: Háry János: Ó, mely sok hal 
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 Tiszán innen, Dunán túl  

 Hej, két tyúkom tavalyi  

 Székelyfonó: A csitári hegyek alatt 

 

8. osztály: 

Cél: A személyiség formálása a népdalok tartalma, érzésvilága kapcsán. Környezetünk 

jobb megértése, annak formálása. Növények és állatok szeretetére nevelés. A természet 

szépségeinek, fontosságának észrevétetése, tudatosítása. Kötelességtudatok kialakítása. 

Érzelmi ráhangolódás a természetszeretetre. 

Tevékenysége: Az előző osztályok tevékenységei magasabb szintre emelve. 

Dalok:  

 Mély a Tiszának a széle 

 Érik a szőlő 

 Erdők, völgyek 

 Sárgul már 

 Által mennék én a Tiszán  

 Magas kősziklának  

 Nyár kánon 

Zenehallgatás: 

 Handel: Vízi zene 

 Beethoven: VI. szimfónia /zivatar/  

 Debussy: Gyermekkuckó: Az elefánt bölcsődala 

 A tenger 

 Prokofjev: Péter és a farkas  

 Orff: Carmina Burona I. rész: Tavasz 

 Gorshwin: Pogy és Bess: A szegény ember gazdagságáról 

 Penderecki: Hirosima emlékezetére  

 Kodály Zoltán: Fölszállott a páva 

 

Vizuális kultúra 

A tanulók: 

 ismerjék fel a természeti/ illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 

 ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére, 
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tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira; 

 ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 

 legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak 

megfelelően elemezni; 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek 

megfelelően; 

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

 tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti 

formatervezésre; 

 kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket; 

 tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel; 

 legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és 

mozdulatsorok segítségével; 

 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési 

lehetőségeket; 

 

Vizuális kultúra: 5-8. osztály 

1. Kifejezés, képzőművészet 

 Vizuális élmények, esztétikai hatások iránti észlelési 

 nyitottság, érzékenység fejlesztése 

 Képzelőerő fejlesztése 

 Műalkotások ismerete, művészettörténeti korok 

 Népművészeti alkotások 

 Növekvő önállóság az élmények, témák feldolgozásában 

 A vizuális megismerő képesség fejlesztése 

 Egyéni stílus kialakítása 

 Reális értékelés 

 műalkotások elemzése 

 múzeumlátogatás 

 könyvtár- és médiahasználat 

 különféle technikák 

2. Vizuális kommunikáció 

 a vizuális információk, közvetett és közvetlen kommunikáció különböző formáinak 

ismerete  
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 természetes anyagok szerepe  

 tömegtájékoztatás különböző típusai  

 esztétikai benyomásokkal szembeni érzékenység  

 az információhordozók szerepe 

 újabb médiumok képírási formái /fotó, film, TV, videó, számítógépes játékok/ 

 elemzések rajzban 

 modellezés 

 összehasonlító megfigyelések 

 különféle technikák 

3. Tárgy- és környezetkultúra 

 A használati tárgyak szerepe. Tárgykultúra fejlesztése Igény és stílus kapcsolata. A 

díszítés funkciója; 

 Formatervezés, iparművészet, népművészet. A környezet és tárgy, a természeti és 

épített környezet viszonya; 

 Rendeltetés és forma összefüggései; 

 A tárgykultúra társadalmi, ökológiai összefüggéseinek vizsgálata; 

 A tárgyak és az életmód kapcsolata Külső és belső építészeti tér; 

 A természeti környezet védelme, gazdagítása: a környezettudatosság; 

 Tárgyak tervezése; 

 Tértervezési feladatok 

 Makettezés; 

 Vázlatkészítés. 

 

Technika és tervezés: 

 Általános célok: 

 Alakuljon ki a munkafegyelem. 

 Kitartó munkavégzés. 

 Igényes munka. 

 Önálló munkavégzés. 

 Pontos megnevezés alkalmazása. 

I. Mezőgazdasági ismeretek; 

5. osztály: 

 A természet, a környezet, a föld védelme, 

 A fa jelentősége életében, és kitermelés után. 
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 A fa felhasználásának takarékos módja. 

 Talajvizsgálat 

 Vetőmagvak ismerete, veteményezés 

6. osztály: 

 Az élő természet megóvása. 

 Zöld felület növelésével a levegő tisztasága fokozható. 

 A talaj, élő és élettelen alkotórésszel. 

 A talaj hő- és vízgazdálkodása. 

 A csírázás feltételei. 

 Vetés, betakarítás 

7. osztály: 

 Haszon- és gyomnövények közti különbség.  

 Szükséges és elégséges - vegyianyagok a mezőgazdaságban. 

 Műtrágya felhasználás. 

 Statisztikai adatok elemzése. 

 Növényvédőszerek felhasználása a kiskertben. 

 Felhasználási utasítások. 

 Talajművelés, növényápolás 

 Újrahasznosítás jelentősége. 

 Kevesebb szemét, és pótol más anyagokat. 

 Biogazdálkodás. 

 Komposztálás. 

 Komposztálható anyagok. 

 Természetes növényvédelem. 

 Haszonkert gondozása 

II. Modellezés, műszaki ismeretek: 

5. osztály: 

 Takarékosság az anyaggal. 

 Termések felhasználása díszítésre, ajándéktárgy készítésre. 

 Sablon helyes használata papír, textil munkában. 

6. osztály: 

 A fa takarékos felhasználása - fapótlók tulajdonságai. 

 Tárgykészítés fa felhasználásával. 

 Barkácsolás mint keresetkiváltó tevékenység. 
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 Használati tárgy /szalvétatartó, fűszerespolc/ készítése. 

7. osztály: 

 Pontos munkavégzés fontossága. 

 Különböző szakmák, foglalkozások megismerése. 

 Az adott mesterség szépsége, gyakorlati jelentősége. 

 A villamosenergia felhasználása otthonunkban. 

 Takarékossági lehetőségek. Környezetkímélő 

magatartás. 

 Háztartási gépek takarékos üzemeltetése. 

 Elem, akkumulátor, mint veszélyes hulladék megsemmisítése. 

III. Közlekedési ismeretek: 

5. osztály: 

 Szabályok betartása. Gyalogos közlekedés. 

Kerékpáros közlekedés 

 Közlekedési jelzőlámpák, jelzőtáblák ismerete. 

 Egészséges életmód. 

6. osztály: 

 Gyalogos közlekedés 

 Kerékpár, mint közlekedési eszköz. 

 A közlekedés fejlődése. 

 Megváltozott közlekedési szokások. 

 Kresz - szabályok. 

7. osztály: 

 Kerékpárkarbantartás, állagmegóvás, biztonság. 

 Biztonsági berendezések ellenőrzése. 

 Járművek a közlekedésben. 

 A járművek, mint legfőbb levegőszennyezők. 

 Tömegközlekedés. 

 Menetrendek megismerése, használata. 

 Ólommentes benzin. 

 Autók zöld kártyája. 

 Aktuális ismeretek. 

IV. Háztartástani ismeretek; 

5. osztály: 
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 Egészséges táplálkozás. 

 Szelektív hulladékgyűjtés. 

 Zöldségfélék, gyümölcsök tárolása. 

 Ételmaradék hasznosítása. 

6. osztály: 

 Termeld magad, csináld magad! 

 Konyhakert hasznosítása. 

 Tartósítási eljárások. 

 Tartósítószerek. 

 Étrend összeállítás. 

7. osztály: 

 A hulladék nem szemét. 

 Praktikus vásárlói szokások. 

 Mi mennyibe kerül? 

 Mindennapi ételeink árai. 

 Miből mennyi kell? 

 A jó közérzet feltételei, és amit tehetünk érte. 

 Kozmetikumok, tisztálkodószerek, tisztítószerek. 

 Használati útmutató értelmezése. 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés: 

5-8. osztály: 

A testnevelés elsősorban a testi egészség fenntartására nevel, célja a mozgásszeretet, az 

egészséges életmód belső igénnyé fejlesztése. 

A testi-lelki harmóniában élő ember tud környezetével is harmonikus, építő, alkotó 

kapcsolatot létesíteni. 

1. Higiénia betartása: 

 Sportoláshoz alkalmas saját ruházat viselése. 

 Tisztálkodási lehetőség, biztosítása sportolás után. 

 Öltözői hely, tornaterem rendjének betartása, tisztaságának megőrzése, ezek 

ellenőrzése. 

 Tornateremben sportcipő használata bármilyen sportrendezvényen. 

2. Fegyelmezett munka: 

 Év elején a balesetelhárítási tudnivalók megismertetése, év közben a 
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balesetveszélyes helyzetek megelőzésére figyelemfelhívás. 

 Szerek rendeltetésszerű használata. 

 Sportudvari létesítmények, tartozékaik karbantartása, állapotuk ellenőrzése 

sportolás előtt ugrógödör, gumiszőnyeg, kapuk. 

 Sportudvar tisztaságának megőrzése. 

 Sportolása csak a kijelölt helyen! Az iskola környéki park, fák, virágos kertek 

megóvása. 

 Úszás időszakában az úszás órák rendjének megtanulása: 

 öltözői rend 

 együttes munkakezdés és befejezés, fegyelmezett munka 

 strand higiéniai és használati szabályainak betartása strand parkjának 

megóvása. 

 Község sportpályájának használatakor tisztaság, pálya megóvása, öltözős rend 

betartása. 

3. Takarékosság: 

 Öltözőben, tornateremben villany használata csak szükség esetén! 

 Vízcsapok elzárására ügyeljenek, meghibásodás esetén azt jelezzék! 

 Sportszerekre vigyázzanak, csak a szertárosok vehessék ki és tegyék el a 

szereket! 

 Használatuk rendeltetésszerű legyen! 

 

Etika: 

 5. osztály 

Személyes kapcsolatok – témakör: 

 Felelős állattartás szabályainak megismerése, elfogadása 

 Legyen igénye saját és környezete tisztaságára 

Közösségben – témakör: 

 haza-nemzet-szülőföld fogalmának, jelentésének bővítése 

 a szülőföldhöz való kötődés erősítése, 

 a közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése 

 az etnikai és a kulturális különbségek elfogadása 

 

6. osztály 

Mi és ők, társadalmi együttélés – témakör 
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 az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása és elfogadtatása 

 hazánkban élő nemzetiségek megismerése, elfogadása, értékelése 

 nyitottság kialakítása más szokások, kulturális, vallási hagyományok iránt 

Mi és a környezetünk, technikai fejlődés hatásai 

 annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet 

állapotára 

 szerepünk megismertetése a természet károsításában vagy védelmében 

 ökolábnyom fogalmának megismerése, csökkentésének lehetőségei 

 a technikai fejlődés előnyeinek és hátrányainak megismerése 

7. osztály 

Egyén és közösség – témakör 

 érzékenyítés a környezetünk iránti felelősségteljes gondolkodásra, viselkedésre 

 környezetszennyezés csökkentése a tudatos vásárlási szokások kialakításával 

 a háztartási hulladék csökkentésének lehetőségei 

8. osztály 

Helyem a világban – témakör: 

 az európai identitás kialakulásának támogatása és erősítése a tanulókban 

 a más kultúrák iránti nyitottság erősítése 

 annak elfogadtatása, hogy napjaink globális világában a kultúrák és a 

népcsoportok számos ok miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és 

nehézségekkel is együtt járhat.  

 

Állampolgári ismeretek 7. osztály: 

 a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos 

életvitel kialakításának társadalmi jelentőségének felismertetése 

 a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati 

összefüggések feltárása 

 A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

 A családokra jellemző fogyasztási szokások 

 a település, lakóhely kulturális, néprajzi értékeinek, a település történetének 

alapvető eseményeinek és fordulópontjainak megismerése; 

 a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

 

Dráma és színház 8. osztály: 
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Dramatikus játékokban a figyelem összpontosítása és tudatos irányítása a környezet 

jelenségeire, a környezettudatos életmódra. 

 

Környezeti nevelés a napköziben: 

Közvetlen környezetünk alakítása: 

 a saját pad rendben tartása 

 a rendrakás saját magunk körül: tolltartóban, táskában, teremben 

 virágok gondozása a tanteremben 

 tantermek, folyosók: ünnepekhez, alkalmakhoz igazodó díszítése 

 ebédlőben az asztalok, terem rendjének fenntartása 

Távolabbi környezet, természet megismerése: 

 irányított beszélgetés a természetről 

 hírek, érdekes természeti képek bemutatása 

 természetről szóló olvasmányok, folyóiratok böngészése 

 séták, kirándulások 

 videofilmek, ismeretterjesztő filmek megtekintése, környezeti témában 

Személyes környezetünk; egészségünk védelme; 

 tisztálkodás: minden étkezés előtt kézmosás, 

 kulturált étkezési szokások elsajátítása 

Tehetséggondozás környezeti nevelésünk során: 

 természetismereti vetélkedők szervezése 

 megemlékezés jeles napokról, ünnepekről 

Környezeti nevelés a napköziben 

Témák a délutáni foglalkozások környezeti neveléséhez 

 Az iskola és környéke tisztaságának megőrzése. 

 Plakátrajzoló versenyek /"Védjük környezetünket" címmel/. 

 A Föld Napjának megünneplése /ápr. 22./ 

 Mit tehetünk Földünkért? 

 Víz világnapja  

 Madarak és fák napja 

 Papírgyűjtés 

Szabadidőben úgy játszunk, hogy az iskola tulajdonát, környezetét ne rongáljuk! 
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A faágakat ne tördeljük le! Ne szemeteljünk! Tavasszal és ősszel gereblyézzük 

össze az avart! Növények, virágok ültetése, azok gondozása. Sétáink során 

vegyük észre a természet változásait! / évszakok stb/ 

 

VIII. Iskolai egészségnevelési program 

Az iskolai egészségnevelés célja: 

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testileg, lelkileg egészség megteremtése, a 

testmozgás iránti igény felkelése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az 

egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges 

életmód iránti igény kialakítása. 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 A tanulók rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és az azok 

gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek 

egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel 

Különösen fontos a következő ismeretek területének elsajátítása: 

 A helyes táplálkozás 

 A helyes szokások, napirend kialakítása 

 Az alkohol, a drog, a dohányzás, szerencsejáték káros hatásai 

 Az egészséges családi és kortárskapcsolatok 

 A környezet védelme, szennyező források, szelektív hulladékgyűjtés 

 Az aktív életmód, a sport szerepe az egészségben 

 A személyes higiénia 

 A normális szexuális fejlődés 

 Egészséges táplálkozás 

 A stressz kezelése 

 Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenyégformák szolgálják: 

 a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása 



 
85 

 játékos, egészségfejlesztő testmozgás a napköziben legalább 30 perc 

 iskolai sportfoglalkozások 

 úszásoktatás tavasszal, nyáron, ősszel 

 állóképességgel kapcsolatos felmérések 

 A környezetismeret, magyar, biológia, földrajz, kémia, fizika, történelem, 

testnevelés tantárgyak tanóráin, és az osztályfőnöki órák keretében 

feldolgozott ismeretek alkalmával 

 Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások keretében: 

 napköziben a helyes szokások étkezéskor, a személyi higiénia, helyes 

napirend, rendszeres mozgás 

 elsősegélynyújtó-szakkör 

 Félévenként 1-1 túra, kirándulás osztályonként 

 Játékos vetélkedő szervezése 

 Az iskolai egészségügyi szolgálat: iskolaorvos, védőnő, fogorvos 

segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal  

 1.-8. osztályig évfolyamonként több osztályfőnöki óra megtartása 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez -

a helyi és hevesi rendőrség segítségének igénybe vétele 

Kapcsolódó Jeles napok: 

Egészségügyi világnap: április 07. 

Élelmezési világnap: október 16. 

Nemzetközi Vöröskereszt Napja: 05.08. 

 

 

 

EGÉSZSÉGNEVELÉS A TANÓRÁKON 

Alsó tagozat: 

1. Osztály: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 Tanterem szellőztetése. 

 Óra eleji helyes ejtési gyakorlatok. 

 Helyes beszédlégzés kialakítása. 

 Torna, utánzó mozgások, lazító gyakorlatok óra elején és közben is. 
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 Helyes testtartás kialakítása. 

 A szem védelme, megfelelő távolság rögzítése írás, olvasás közben. 

 Megfelelő fényforrás biztosítása az íráshoz és olvasáshoz. 

 Dramatikus játékok (A család témakör olvasmányai alapján). 

 Mozgásos játékok. 

 Szövegek elemzése, megismerése során az egészséges életmóddal kapcsolatos 

kifejezések összegyűjtése, megbeszélése (A család témakör olvasmányai). 

 Szólások, közmondások az emberről és egészségéről. 

 Egészséges életmóddal kapcsolatos szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid 

szövegek másolása, tollbamondása, emlékezetből írása. 

 

Osztályfőnöki óra: 

 Testünk felépítése (testrészek, érzékszervek). 

 Egészségmegőrző szokások kialakítása. 

 Az egészséges táplálkozás. 

 Életritmus, napirend kialakítása. 

 Egészségvédő szokások - tisztálkodás. 

 Vitaminok forrásai. Kirándulás: helyes viselkedés, öltözködés és 

táplálkozás, balesetek elkerülése. 

 

Technika és tervezés: 

Munkavégzés közben balesetmentes eszközhasználat. Otthonunk témakörön belül - a tiszta 

és egészséges környezet megbeszélése. Helyes táplálkozási módok. Terítés, vendégvárás 

illeme - munkáltatással. 

 

Vizuális kultúra:  

Helyes testtartás munkavégzés közben. Egészséges életmóddal kapcsolatos rajzok 

készítése. Fogápolási plakát. Zöldségek, gyümölcsök rajzolása, gyurmázása, hajtogatása. 

Családi túrák, kirándulások, ünnepek megjelenítése képi formában. 

 

Matematika: 

Óra előtt a szünetben mindig alaposan szellőztessük a tantermet. Ügyeljünk osztályunk, 

felszerelésünk tisztaságára, rendjére. Legyen megfelelő a tábla és a tanterem megvilágítása. 
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Munkánk legyen tetszetős, pontos. Ha szükséges, óra közben is játszunk, utána jobban tudunk 

koncentrálni. Hívjuk fel a figyelmet a helyes testtartásra, ceruzafogásra. 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés: 

 A fizikai állóképesség fejlesztése. 

 Vizes játékok megismertetése. 

 Megfelelő játékszellem kialakítása - szabályok betartása. 

 

Ének – zene: 

 Helyes légzés kialakítása.  

 Egészséges testtartás.  

 Pihentető gyakorlatok. 

 

2. osztály: 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 Tanterem szellőztetése. 

 Óra eleji helyes ejtési gyakorlatok. 

 Helyes beszédlégzés kialakítása. 

 Torna, utánzó mozgások, lazító gyakorlatok óra elején és közben is. 

 Helyes testtartás kialakítása.  

 A szem védelme, megfelelő távolság rögzítése írás, olvasás közben. 

 Megfelelő fényforrás biztosítása az íráshoz és olvasáshoz. 

 Dramatikus játékok Mozgásos játékok. 

 Szövegek elemzése, megismerése során az egészséges életmóddal kapcsolatos 

kifejezések összegyűjtése, megbeszélése Szólások, közmondások az emberről és 

egészségéről. 

 Egészséges életmóddal kapcsolatos szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid 

szövegek másolása, tollbamondása, emlékezetből írása. 

 

Vizuális kultúra: 

 Helyes testtartás munkavégzés közben.  

 Pontos, tiszta munkára nevelés. 

 A kézmosás fontosságának tudatosítása. 
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 A pad tisztán tartása, az osztályterem rendjének fenntartása. 

 Pihentető tornák.  

 Egészségnevelés az ábrázolt témákon keresztül. 

 Sportversenyek.  

 Egészséges táplálkozás (gyümölcsök, zöldségek rajzolása). 

 Száj- és fogápolás, plakátok készítése. 

 Kirándulások, átélt élmények ábrázolása. 

 

Technika és tervezés: 

 Balesetveszélyekre felhívjuk a figyelmet!  

 Tiszta munkára szoktatás. Környezetünk is tiszta maradjon! 

  Témakörökön belül: helyes táplálkozás, tiszta, egészséges otthon, tisztálkodás 

fontossága. 

 

Ének – zene: 

 Helyes légzés kialakítása. Egészséges testtartás. Pihentető mozgások. 

 

Osztályfőnöki óra: 

 Egészséges és biztonságos élet. 

  A természet jelenségeinek, szépségeinek megfigyelése, testtartási 

rendellenességek megelőzése, sportolásra buzdítás.  

 Helyes napirend kialakítása.  

 Veszélyek, káros szenvedélyek. 

  Betegségek, balesetek megelőzése.  

 A tisztaság fél egészség! 

  Öltözködési szokások.  

 A pihenés fontossága.  

 Helyes táplálkozási szokások kialakítása. 

 

Matematika: 

 Az óra megkezdését mindig előzze meg a szünetekben alapos szellőztetés. 

 Ügyeljünk osztályunk tisztaságára. 

 Az óra elején legyen mindig 4-5 perces „bemelegítő" játék, amit állva is 

játszhatnak, ezzel már az óra alaphangulata is sokkal vidámabb, fesztelenebb és így 
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örömtelibb munkavégzésre számíthatunk. Fontos, hogy ne szorongjanak a 

gyerekek az órákon. 

 Ügyeljünk a gyerekek testtartására munka közben. 

 Fontos a jól megvilágított terem. 

 Legyünk igényesek, figyeljünk felszerelésünk tisztaságára. 

 Füzetben, tankönyvben pontos, tiszta munkavégzés. 

 A szöveges feladatok nagyon jó lehetőséget adnak arra, hogy rajtuk keresztül 

rávilágítsunk az egészségnevelésre. 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés: 

 A fizikai állóképesség fejlesztése. Az izomcsoportok erősítése, fejlesztése a játékok 

során. 

  Az egészséges játékszellem kialakítása. 

 A durvaság kerülése. Ha a játékban veszítenek a gyerekek, azt ne kudarcként 

éljék meg.  

 Az óra végi tisztálkodás fontossága. 

  Balesetvédelmi „megbeszélés" órák elején. 

 

3. osztály: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 Az olvasókönyv természetről szóló fejezetében olvashatunk gyógynövényekről, az 

ember számára hasznos rovarokról, és az egészséges életmód lehetőségeiről, 

valamint megismerhetjük a károsító tényezőket is. Ezeket ismeretterjesztő 

szövegekből, elbeszélésekből, versekből tudhatjuk meg. 

 Természetesen a beszédfejlesztéskor vagy szituációs játékok során is alkalom 

nyílik az egészséges életmód tárgyalására. 

 A helyes testtartás fontossága. 

 Szemünk védelme. 

 A jól megvilágított terem fontossága. 

 A helyes légzés elsajátítása beszéd és olvasás közben. 

 Az egészségneveléssel kapcsolatos szövegek elemzése.  

 Szófajok meghatározása. 
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Testnevelés és egészségfejlesztés: 

 A fizikai állóképesség fejlesztése (futás). Az izomcsoportok erősítése, 

nyújtása. A gyorsaság, ügyesség fejlesztése -játékok során.  

 Az óra végi tisztálkodás fontossága. 

 

Osztályfőnöki óra: 

 A helyes napirend kialakítása.  

 Beszélgetés az egészséges táplálkozásról.  

 A káros szenvedélyek tisztázása, elitélése. 

  A személyes tisztaság, tisztálkodás.  

 Betegségek, balesetek megelőzése. 

 Kirándulás során: a helyes öltözködés és táplálkozás, balesetek 

elkerülése. Minden tárgyból és órán kívül: 

 A szellőztetés fontossága. 

 Az osztályunk és környezetünk tisztasága. 

 A szabadban tartózkodás, mozgás. 

 Milyen tízórai az egészséges? 

 Milyen folyadékot hozzalak magukkal az iskolába a 

tanulók? 

 Az évszaknak megfelelő öltözködés. 

 

Szülői értekezletek: 

 A vitaminban gazdag, rostos táplálékok. A megfelelő pihenés biztosítása - alvás. 

 A személyi tisztaság betartása otthon is /fürdés, köröm nyírás, kézmosás, 

zsebkendő használata/. 

 

Matematika: 

 Fontos: - tiszta, szellőztetett osztályban tanuljunk! 

 Legyünk igényesek, figyeljünk felszerelésünk tisztaságára, valamint a rendre az 

asztalon! 

 Füzetben, tankönyvben pontos, tiszta munkavégzés. 

 Szöveges feladatok, kombinatorikai feladatok adnak lehetőséget arra, hogy 

példákon keresztül rávilágítsunk az egészségnevelésre. 
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Vizuális kultúra: 

 Órákon fontos, hogy a gyerekek megszokják azt, hogy tiszta munkát adjanak ki a 

kezük alól.  

 Önmaguk után takarítsanak el, pl. festés után mossák ki a festéktartót, mossák le a 

padot, töröljék fel a vizet maguk után.  

 Az órákon megtanulják meglátni a szépet! Fejlődik a szépérzékük, a vizuális 

képzeletkincsük, fantáziájuk. 

 Egymás segítése, egymás munkájának tiszteletben tartása. 

 

Ének – zene: 

 Helyes légzés kialakítása. Egészséges testtartás. Pihentető mozgások. 

 

Természettudomány/Környezetismeret: 

 Egy - egy témakör előtt tanulmányi sétát teszünk a természetbe, ahol megadott 

szempontok alapján megfigyeléseket végzünk. Foglalkozunk a testi - lelki 

változásokkal. 

 „Én is változom" címmel összehasonlítjuk tavalyi méreteinket az ideivel. Itt 

tanuljuk meg mi a fejlődés és növekedés között a különbség. 

 Foglalkozunk a védőoltásokkal, különböző fertőző betegségekkel valamint azzal, 

hogy hogyan kerülhetjük el ezeket a betegségeket. Egészséges életmód - helyes 

házirend kialakítás, megfelelő étrend fontossága 

 Megvizsgáljuk az ember és természet kölcsönhatását - Hogyan hat az emberre és a 

környezetre a természet, illetve környezetszennyezés. Megbeszéljük a helyes 

hulladékgyűjtést, (szelektív) Tervet készítünk, hogy mit tehetünk mi diákok, hogy 

védjük környezetünket. 

 

Digitális kultúra: 

 ügyelni a helyes testtartásra; 

 csak a szükséges, ajánlott időt töltsük a számítógép előtt; 

 ismerje a számítógép felépítésénél használt veszélyes anyagokat; 

 szövegszerkesztésnél a szöveg utaljon az egészséges életmódra, 

környezetvédelemre, táblázatszerkesztésnél az adatok szintén azt sugallják, hogy 

az egészség érték. 
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4. osztály: 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 Az olvasókönyv témakörei közül a családdal foglalkozó olvasmányok a szülő és a 

gyermek kapcsolatát, a fiú - és lányszerepeket mutatják be. Az „érzelmi élet" 

gazdagítása és elmélyítése a céljuk, az egészséges személyiség alakítása.  

 A műveken keresztül ízelítőt kaphatunk a gyermeki gondolkodásmódról, a 

generációs kérdésekről, a család fontosságáról. 

 A hazai tájak bemutatásával, megismertetésével elmélyíthetjük környezet órán 

tanultakat megerősítjük tanulóinkban a környezethez, a természethez való pozitív 

viszonyt, a helyes környezetvédelmi szemléletet és gyakorlatot, ami szintén az 

egészségüket szolgálja. 

 A nyelvtan órákon a helyes testtartás, megfelelő környezet (levegőzés, 

fényviszonyok) biztosításával, az egészséges életmóddal kapcsolatos szövegek 

kiválasztásával, tollbamondásával tehetünk sokat tanulóink egészségesebb 

életszemléletéért. 

 A 4. osztályos Fogalmazás szinte minden témakörnél lehetőséget ad olyan szöveg 

vagy képanyag feldolgozására, amely szorosan összefügg az egészséggel, illetve az 

egészséges környezettel. Egy negatív példát ábrázoló képről önállóan alkothatnak 

bíráló véleményt, és leírják javaslataikat. 

Pl: Fogalmazás készítésére ajánlott címek: Hegyi túra, Nyári utazás, Megtanultam 

úszni, Kertészkedés, Helyes napirend, Az árva fogkefe. 

Növényekről, állatokról szóló leírások során még jobban megismerik, megszeretik 

a környezetükben található élőlényeket. 

Pl: Képzeld magad egy állat, vagy növény helyébe! 

Mutass be egy olyan helyet, ahol szívesen tartózkodsz, ahol jól érzed magad! A 

jellemzések során a sportolók vagy más kiemelkedő személyiségek 

tulajdonságainak kihangsúlyozásával, bemutatásával szintén az egészséges 

életmódra nevelünk. 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés: 

 A testnevelés óra az egészséges életmódra nevelés egyik legfontosabb színtere.  

 Már tudatosíthatjuk tanulóinkban, hogy a testmozgás, az állóképesség, a testtartás 

javítása az egészségmegőrzés legfontosabb eleme.  
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 Ehhez hozzátartozik az óra előtti és utáni teendők elvégzésének tudatosítása, 

(átöltözés, tisztálkodás). 

 El kell érnünk, hogy igényeljék a szabadban végzett mozgástevékenységet. 

 

Osztályfőnöki óra: 

 A helyes napirend kialakítása. 

  Beszélgetés az egészséges táplálkozásról.  

 A káros szenvedélyek tisztázása, elitélése.  

 A személyes tisztaság, tisztálkodás.  

 Betegségek, balesetek megelőzése. 

 Kirándulás során: a helyes öltözködés és táplálkozás. 

 Balesetek elkerülése. Minden tárgyból és órán kívül. 

 A szellőztetés fontossága. 

 Az osztályunk és környezetünk tisztasága. 

 A szabadban tartózkodás, mozgás. 

 Egészséges és biztonságos élet. Egészségem őre. 

 Gyógyító természet. Aktív pihenés. Veszélyeztető tényezők. 

 Dönts okosan!  

 

Természettudomány/Környezetismeret: 

 A gyermekek magukkal hozott ösztönös természetszeretetét az órákon tudományos 

tartalommal egészítjük ki. Minél inkább megismeri környezetét, annál inkább óvja, 

védelmezi.  

 Az órákon, minden témakörnél kitérünk a természetet, az élőlényeket 

veszélyeztető, az ember egészségére káros tényezőkre. 

 4. osztályban már megérti a környezetszennyezés biológiai következményeit, az 

emberi szervezetre gyakorolt hatását. 

Az emberi szervezet megismerésével (szív, tüdő, gyomor) együtt a betegségekről, a 

betegségek megelőzéséről is sokat beszélünk, tanulunk. A szabadban végzett 

rendszeres testmozgás, a helyes táplálkozás, tápanyagok állandó témái ezeknek az 

óráknak. A fertőző betegségekkel, megelőzésükkel és a betegápolás szabályainak 

megismerésével fejezzük be az év egészségnevelési témáit a tananyagban. 

 

Matematika: 
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 Friss, tiszta levegő biztosítása 

 Igény legyen a tanulóknak erre - felhívni a figyelmet, hogy ily módon gyorsabban, 

eredményesebben lehet dolgozni. 

 Legyen igényük és késztetésük a gyerekeknek a felszerelésük, környezetük 

tisztántartására, füzetek, tankönyvek megóvására, igényes füzetvezetésre. 

 Szöveges feladatokban konkrét feladatok, pl. időmérés témakörben napirend 

,helyes időbeosztás, törteknél étkezés, napirend 

 

Vizuális kultúra: 

Követeljük meg a tiszta, rendezett munkát! 

A tanulók tegyék rendbe, tartsák tisztán környezetüket! 

Rajzokat készítünk az egészséges életmóddal kapcsolatban. 

Egészséges étkezés - gyümölcsök, zöldségek hajtogatása színes papírból. 

 

Ének – zene: 

Helyes légzés kialakítása. Egészséges testtartás. Pihentető mozgások. 

 

Technika és tervezés: 

 Tisztaság megkövetelése, rendteremtés. 

 Vigyázzunk egymás testi épségére! 

 Az egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos tényezők térbeli 

megjelenítése. 

 Esztétikus környezet igényére való nevelés. 

 

Digitális kultúra: 

 ügyelni a helyes testtartásra; 

 csak a szükséges, ajánlott időt töltsük a számítógép előtt; 

 ismerje a számítógép felépítésénél használt veszélyes anyagokat; 

 szövegszerkesztésnél a szöveg utaljon az egészséges életmódra, 

környezetvédelemre, táblázatszerkesztésnél az adatok szintén azt sugallják, hogy 

az egészség érték. 

 

Etika 1-4. osztály 

Az egészségnevelés célja: 
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 Rendelkezzenek a tanulók korszerű ismeretekkel, és azok gyakorlásához szükséges 

képességekkel, jártasságokkal az egészségük védelme érdekében. Ebben sokat 

segítenek a szituációs játékok, amit a gyerekek nagy örömmel játszanak. 

 A tanulók bővítsék az egészségre vonatkozó fogalomkészletüket. - Ismerjék fel, 

hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés az egészségi állapot között. 

 Alakuljon ki a tanulókban az önmagukkal szembeni felelősségérzet. - A tanulók 

értelmezzék helyesen azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, 

választásokon, személyi kapcsolatok minőségén múlik. 

 A beidegzett rossz szokásokkal szemben ismerjék fel a tanulók az egészségi állapot 

szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakulását, feltételeit, valamint 

az ezeket befolyásoló tényezőket. - A tanulók készség szintjén alkalmazzák azokat 

a stratégiákat, amelyek segítségével megőrizhetik életük egyensúlyát.  

 Szerezzenek elegendő tudást és ismeretet, hogy képesek legyenek ne csak maguk, 

de esetleg mások egészségének és életének védelmére is.  

 Ismerjék meg a tanulók önmagukat, saját fejlődésüket és törekedjenek a helyes 

önismeretre. 

 Alakuljon ki a tanulókban az a tudat, hogy ők is részei a természetnek, az életnek 

és a helyi környezetüknek. 

 Ismerjék társas kapcsolatok egészségi – etikai kérdéseit.  

 Ezen értékek birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás 

kialakítására. 

 

 

 

Az egészségnevelés feladatai: 

 A legalapvetőbb, egészségnevelési ismeretek megismertetése, ismeretközlés, 

oktatás egyéb információ útján.  

 Adjon ismeretet a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség 

megőrzésére. Személyi, tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak és szokásoknak a kialakítását, amelyek a gyermek egészségi 

állapotát javítják. 

 Az egészségnevelés feladata, hogy neveljen az egészséges állapot örömteli 

megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére.  
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 Fejleszteni kell a tanulók elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és 

fogyatékos embertársaik iránt. 

 Építeni kell a tanulók előismereteire, tájékozottságára.  

 Figyelembe kell venni a tanulók életkori jellemzőit, adottságait, szükségleteit, 

igényeit. 

 Törekednünk kell a helyes lelki egyensúly kialakítására. 

Az egészségnevelés területei: 

 Egészség – betegség, 

 Táplálkozás – mozgás, 

 Napirend – a szabadidő helyes felhasználása, 

 Testápolás – személyi higiéné – és az öltözködés,  

 Családi élet jelentősége,  

 Kortárskapcsolatok,  

 Egészséges környezet és védelme. 

 

Egészségnevelés a Napköziben 

Korunkban, de a jövőben is - az emberi környezet fokozódó ártalmaival szemben a 

kiegyensúlyozott életforma, a jól irányított játék, a tartalmas szabadidő és a sport egyre 

nagyobb jelentőségűvé válik az egészség fenntartása, az egész személyiség sokoldalú 

kibontakoztatása érdekében. 

Teremtsük meg a sportolás lehetőségét a tanulók számára azért, hogy a sportot 

megszeressék és egész életükön keresztül, rendszeresen sportoljanak. 

Nagyon hasznos dolog lenne, frissítő gyakorlatokat beiktatni a tanulást megkezdő 4 - 5 

percben a gyerekek számára. Gondoskodni kell arról, hogy az üdítő torna előtt jól 

kiszellőztessék a termet, még télen is nyitott ablak mellett tornázzanak a gyerekek. 

A játék a 6 - 14. éves korú tanulók számára nélkülözhetetlen tevékenység, igyekezzünk a 

játék - foglalkozásokat - a gyermekek egészséges fejlődése érdekében - a játékok 

tartalmától függően, a legjobb helyszínen megtartani. (Tornaterem, osztály, biztonságos 

udvar stb.) 

Ha egy - egy alkalommal kevés idő jut játékra, akkor mindig „szabad" játék legyen, akkor 

a gyermekek a kedvenc játékait játsszák. 

A tanulók napi 4 -5 órás igénybevétele mellett, valamint a napközi otthonban töltött több 

órás foglalkozások idejében a fejlődő szervezetnek feltétlenül szüksége van „átváltásra", 

felüdülésre. A séták, túrák ezt jól biztosítják. 
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Rendszerint a napközi pihenés alatti időben, az iskola környékén kerülhet sor ilyen 

egészségügyi sétákra. Kérdéseikre mindig válaszoljunk. 

Gyakori célja lehet sétáinknak pl. a környezetben lezajló változások megfigyelése stb. 

Időnként szükséges hosszabb túrák megszervezése is. (Kerékpártúra, gyalogtúra) A 

rendszeres természetjárást feltétlenül meg kell szerettetni az általános iskoláskorú 

tanulókkal. 

Meg kell akadályoznunk a természettől való elszakadásukat, hiszen ennek az 

elszakadásnak súlyos testi, idegrendszerbeli, erkölcsi, közösségi nevelésbeli 

következményei vannak. „A turisztika a fáradt test és lélek legjobb gyógyszere." Úgy 

neveljük a ránk bízott napközis gyermekeket, hogy megszeressék, megszokják a 

természetjárást, és szüleikkel is minél gyakrabban keressék fel félnapos túrák alkalmaival 

a közeli hegyeket, mezőket, erdőket és vizek környékét. Lelkileg sokkal 

kiegyensúlyozottabbak lesznek és toleránsabbak is egymás iránt. 

Nagyon fontos feladat, hogy minden napközis tanulóban kialakuljon a személyi higiéniai 

követelmények megtartása. Itt a leglényegesebb a tisztálkodás, a ruházat tisztasága. 

Minden napközis tanuló ismerje és alkalmazza azokat az egészségügyi szabályokat, 

amelyekkel saját és mások egészségét megóvhatja. (Cipőváltás, kézmosás, egészségügyi 

papír használat, WC- használat után öblítés, kézmosás stb.) 

A nevelő úgy állítsa össze a napirendet, hogy azok az optimális megterhelést biztosítsák. 

A foglalkozásokat úgy vezesse a nevelő, hogy a szellemi és a fizikai munka, a szabadidő - 

tevékenység biztosítsa a szervezet működésének egyensúlyát. 

A napközi otthon nevelője a szülőkkel a szabad levegőn tartózkodásról sokszor 

beszéljenek, állapodjanak meg a kölcsönös teendőkben. 

Az étkezéssel kapcsolatos kulturáltsághoz hozzátartozik, hogy a legkisebb tanulók is 

tanulják meg az evőeszközök helyes használatát. Szoktassuk a tanulókat a nyugodt 

tempójú étkezéshez, az étel jó megrágásához és a szalvéta használatához. 

A személyi és környezethigiéniai követelmények betartása, az egészségügyi szokások 

kialakítása, az étkezés kulturáltságának biztosítása az iskolai napközi otthon fontos 

feladatához tartozik. 

Az egészségnevelés feladatai a napköziben 

1. Az iskolai étkeztetés vitamin és fehérje dús táplálékok készítése. A zsírszegény ételek 

elkészítése. 

2. Az illemhelyek és kézmosók felszerelése egészségügyi papírral, folyékony szappannal, 

kéztörlővel. 
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3. Az egészségügyi kulturáltság követelményeinek megismertetése. 

4. Életrend, napirend, a lelki harmónia kialakítása. 

5. A napközi otthon jó „pszichés klímája", a naponként biztosított öröm az egészséges 

életmód fontos feltétele! 

6. Az egészséges életmód elsajátítása. 

7. Az alapvető személyi higiéniai szokások kialakítása. 

8. A fertőtlenítő szerek ésszerű alkalmazása. 

9. A termek korszerű megvilágítása. 

10. A gyermekek korosztályának megfelelő padok, székek vásárlása. 

11. A termek alaposabb takarítása, portalanítása. 

12. A felelősi rendszer folyamatos ellenőrzése (személyes tisztaság, kézmosás, zsebkendő 

stb.). Tisztaság felelős, hetesek. 

13. A személyes tisztaság, tisztálkodás. 

14. A játékok rendeltetésszerű használata. Balesetek elkerülése. 

15. Túrák szervezése. (Gyalogtúra, kerékpártúra 
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Magyar nyelv és irodalom 5.-8. osztály: 

 Óra előtti szellőztetés. 

 Légző gyakorlatok végzése. 

 Ügyelni az órák alatti helyes testtartásra. 

 Hosszú hajú lányoknál sokszor, ha előre hajolnak, "sötétít" – hátra csatolni.  

 Mozgásos játékok beiktatása. 

 Táska ne legyen a hátuk mögött. 

 Megfelelő távolság tartása a könyvtől, füzettől. 

 Megfelelő világítás. 

 Légző gyakorlatok végzése. 

 Helyes ejtési feladatok 

 Példaanyagban az egészséges életmóddal kapcsolatos 

szavak, kifejezések gyűjtése. 

 Szólások közmondások az egészségről 

 Az irodalmi művek tartalmát felhasználva egészséges életmódra nevelés. 

 Helyes táplálkozás 

 Napirend 

 Tisztálkodás 

 

Hon- és népismeret 

6. . osztály: 

Általános célok: 

 Szép, igényes füzetvezetés. 

 Alaposság a munkavégzésben. 

 Helyes tanulási módszerek alkalmazása. 

 Pontos megfogalmazás. 

 Érthető, kulturált beszéd. 

Nevelési célok: 

 Tudatosítani a tanulókban, hogy a természeti környezetben megvalósított 

kirándulásoknak milyen egészségmegőrző hatásai vannak /tiszta levegő, 

testmozgás stb/. 

 A hagyományos magyar konyha étrendjének ismerete, egészséges tartósítási 

eljárások megismerése 

 A helyes napirend előnyeinek tudatosítása a paraszti, gazdálkodó ember 

életritmusának megismerése által 
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Történelem 

5-8. osztály: 

Általános célok: 

 Szép/ igényes füzetvezetés. 

 Alaposság a munkavégzésben. 

 Helyes tanulási módszerek alkalmazása. 

 Pontos megfogalmazás. 

 Érthető, kulturált beszéd. 

Nevelési célok: 

A tanulók: 

 ismerjék meg a középkori emberek önpusztító életmódját és szokásait /pl. 

higiénia hiánya, mértéktelen szemetelés az utcákon stb./ 

 legyenek tisztában a középkor pusztító járványaival /pl. pestis/, azok 

pusztító hatásaival és megelőzésük módjaival, 

 ismerjék meg az egyes történelmi korok táplálkozási szokásait, illetve 

azok pozitív és negatív vonásait, 

 szerezzenek tudomást a történelmi idők során alkalmazott egészségroncsoló 

és tömegpusztító fegyverekről, és azok emberiségre gyakorolt hatásairól. 

 alakuljon ki bennük ezen fegyverek használatának elítélése. 

 

5. osztály: 

 Járványok a középkortól napjainkig. 

- Pestis, himlő, kolera és AIDS rövid bemutatása a 

gyerekeknek. 

 Ki kell emelni ezek elkerülésének módját, ismeretterjesztő film részleteinek 

bemutatás 

 A középkori városok. 

- A városi emberek egészségre káros szokásainak megismertetése a 

tanulókkal. Beszélgetés a tiszta, higiénikus életmód fontosságáról. 

 

6. osztály: 

 A járványok visszaszorítása 

- Az ipari forradalom idején bekövetkező változások bemutatása, 
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 higiéniai viszonyok javulásának, védőoltások szerepének hangsúlyozása a 

járványok megfékezésében. 

7. osztály: 

 A család és a családi életforma megváltozása a 19. század második felében. 

- Felhívni a figyelmet a 19. sz. második felében kialakuló helyes 

táplálkozási szokásokra /gyümölcs- és zöldségfogyaszt4s stb./ 

 Az I. világháború. 

- Az elsőként ekkor bevetett tömegpusztító fegyver /ideggáz/ 

emberekre káros hatásainak vizsgálata. Videofilm vetítése. 

 Életmódváltás a világ országaiban és hazánkban, az 1920-30-as években. 

- A gyógyszerek és a kiterjedő orvosi ellátás egészségre jótékony 

hatásainak kiemelése. 

 A II. világháború. 

- Az atombomba pusztító hatásainak vizsgálata. 

A pusztítás elítéltetése a gyerekekkel. 

 

8. osztály: 

 A II. világháború után kifejlesztett tömegpusztító fegyverek 

 A biológiai és vegyi fegyverek hatásainak vizsgálata. 

 Az életmód változása a XX. században, a populáris kultúra kialakulása és 

terjedése a világban. 

 Fel kell hívni a figyelmet a helyes táplálkozási és fogyasztási szokásokra. 

 Globális problémák 

 Járványok, fertőzések napjainkban (AIDS veszélyei). 

 

Idegen nyelv/Angol nyelv: 

 Én és a családom: családtagok bemutatása; családrajz, önjellemzés. 

 Tágabb környezetünk: rajz alapján a ház bemutatása; 

 egészséges élettér kialakítása, lakás berendezési tárgyai, saját szoba bemutatása, 

házimunkák megnevezése, saját feladatai /szellőztetés, portalanítás / élet falun és 

városban; falusi, városi élet hatása egészségünkre. 

 Az iskola: az iskola berendezése; órarend ismertetése, könnyű, nehéz napok, 

ideális órarend/ napirend, tanterem tisztántartása. 
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 Természeti környezetünk: az állatok, növények megnevezése; életterük, időjárási 

jelenségek megnevezése, évszaknak, időjárásnak megfelelő öltözködés, mi van a 

piacos kosárban? Egészséges ételek. 

 Étkezés: ételek megnevezése; egészséges ételek felsorolása, az alapvető 

élelmiszerek összegyűjtése, táplálékaink alkotóelemeinek megnevezése, 

jellemzői, étkezés és egészség összefüggése, fogyókúrás tanácsok, saját étkezési 

szokások, helyes táplálkozás. 

 Öltözködés: ruhadarabok megnevezése, testrészek, évszaknak, időjárásnak 

megfelelő öltözködés. 

 Szabadidő: alapvető mindennapi tevékenységformák megnevezése/ szabadidő 

helyes eltöltése / kedvenc sport, sportágak megnevezése a sport beillesztése az 

egészséges életvitelbe, rendszeres testedzés, extrém sportok, társ meggyőzése, 

tévézési szokások, programválasztás. 

 Vásárlás: alapvető árucikkek megnevezése, különböző típusú üzletek, mit lehet ott 

kapni, egészséges ételek előnyben részesítése. 

 Utazás: járművek megnevezése, környezetszennyező hatásuk, egészségkárosító 

hatásuk. 

  Egészség, betegség: leggyakoribb betegségek tüneteinek elmondása, azok 

alapján a betegség felismerése, szituációk eljátszása az orvosnál, kórházban, 

gyógyszertárban, leggyakoribb sérülések megnevezése. 

 Média és kommunikáció: Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak 

 

Matematika: 

Szöveges feladatok megoldásánál a szöveg: 

 utaljon az egészséget veszélyeztető, 

 az egészséget megóvó, 

 egészséges táplálkozással, 

 egészséges környezettel kapcsolatos dolgokra. 

 

Digitális kultúra 5 – 8. osztály: 

 ügyelni a helyes testtartásra; 

 csak a szükséges, ajánlott időt töltsük a számítógép előtt; 

 ismerje a számítógép felépítésénél használt veszélyes anyagokat; 

 szövegszerkesztésnél a szöveg utaljon az egészséges életmódra, 

környezetvédelemre, táblázatszerkesztésnél az adatok szintén azt sugallják, hogy 
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az egészség érték. 

 

Fizika 7-8. osztály: 

 Balesetvédelem - Tanulókísérlet alkalmával a munkavédelmi utasítások 

betartása. 

 Közlekedés - gyalogosan, kerékpárral. A mozgás fontossága. 

 A légköri hatások - légnyomás, páratartalom, szél hatása a szervezetre. 

 Hőhatások az emberi szervezetre. 

 Balesetvédelem és munkavédelem. 

 Az elektromos áram hatásai. 

 Az elektromos áram kedvező hatásai; veszélyei. 

 Elektromos hő- és motoros készülékek biztonságos, balesetmentes kezelése, 

üzemeltetése. 

 Elektromágneses sugárzás és hatásai. 

 Zaj és fényhatás ártalmai. 

 

Biológia 7-8. osztály: 

Általános célok: 

 Szép, igényes füzetvezetés. 

 Alaposság a munkavégzésben. 

 Helyes tanulási módszerek alkalmazása. 

 Pontos megfogalmazás. 

 Érthető, kulturált beszéd. 

Nevelési célok: 

A tanulók: 

 ismerjék meg az egyes élőlények szervezeti felépítését és a szervezeteket 

fenyegető veszélyforrásokat, valamint azok elkerülésének módjait; 

 legyenek tisztában az egészséget veszélyeztető, emberek által okozott 

tevékenységekkel /levegő víz- és talajszennyezés/; 

 tudatosuljon bennük ezek megakadályozásának fontosságai; 

 ismerjék meg az egyed alatti /sejt, szövet, szerv, szervrendszer/ és az egyed feletti 

/bioszféra, életközösség, populáció/ szerveződési szintek fogalmát, legyenek 

tisztában az ezeket károsító hatásokkal; 

 ismerjék meg szervezetünk védelmi vonalait, és azok jelentőségét az 

egészségmegőrzés szempontjából; 
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 ismerjék meg szervezetünk szervi és szervrendszeri betegségeit, és megelőzésük 

módjait; 

 ismerjék meg az embereket napjainkban leggyakrabban sújtó járványokat és 

káros szenvedélyeket, tudatosuljanak bennük ezek megelőzésének lehetőségei; 

 

7. osztály: 

 A levegő-, a víz-, és a talajszennyezés 

- Megismertetni a gyerekekkel ezek káros hatásait. 

 Filmvetítés, kísérletezés. Az élőlények rendszerezése 

- Az élőlények szervezeti felépítésének tanulmányozása. 

 Filmvetítés, mikroszkópos vizsgálatok. 

 

8. osztály:  

 A kültakaró és a mozgás 

 A mozgásszervek és betegségeik megismertetése a tanulókkal. Filmvetítés, 

szemléltetés ábrákkal /pl. csontváz/. 

 Mozgássérülések (ficam, rándulás, törés) ellátásának ismerete 

 Ismerje a bőr védelmének lehetőségeit; a leggyakoribb bőrsérüléseket és 

ellátásukat.  

 Az ember anyagcseréje 

 -A táplálkozás szervrendszerének feladatainak kiemelése az egészségmegőrzés 

szempontjából. Egészségmegőrző szerepük kielemzése. 

 Az egészséges táplálkozás jellemzőinek ismerete (minőségi és mennyiségi 

éhezés, alapanyagcsere, testtömeg-index, normál testsúly).  

Ismerje a leggyakoribb légzőszervi elváltozásokat, betegségeket és azok 

megelőzésének lehetőségeit.  

 A szív és az érrendszeri betegségek tüneteinek és következményeinek ismerete. 

 Ismerje a védőoltások jelentőségét. 

 Tudja, mit tehet a különböző vérzések csillapítása érdekében.  

 Legyen tisztában az alkohol egészségkárosító hatásaival 

 Az ember nemi élete. 

 A nemi élet egészségre káros hatásainak megismertetése - nemi betegségek és 

megelőzésük módjai. 

 Fertőzések, járványok. 
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 A leggyakoribb fertőző betegségek emberre káros hatásainak megtanítása, az 

elkerülés lehetőségeinek tudatosítása. 

 

Kémia: 

7. osztály: 

Mindennapi anyagaink: 

 levegőszennyezés:- legyen tisztába a levegőszennyezés okozóival /tüzelés, 

közlekedés, permetezés, tisztítószerek használata/; 

 tudatosuljon minden tanulóban az energiatakarékosság elve; 

 ismerje a fotoszintézis jelentőségét; 

 vízszennyezés: lakossági szennyvizek; 

 olajszennyezés; 

 szemét a vízfolyásokban; 

 műtrágya; 

 mosószerek, növényvédő szerek; 

Oldatok:- természetes vizeink tisztasága 

 jódtinktúra fertőtlenítő oldat; 

 töménysége: gyakorlati alkalmazás a növény védőszere elkészítésénél, 

infúziós oldatoknál; 

 Atomok és elemek:- kiemelt jelentőségű a radioaktivitás, sugárzás emberi 

szervezetre gyakorolt hatása. 

 Atomok kapcsolódása: - tudja, hogy melyek a mérgező gázok, /Cl2; HCl: NH3; 

CO; C02;/ hol fordulhatnak elő, és milyen egészségkárosító hatásuk van. 

 Kémiai reakció: - milyen anyagokat lehet együtt használni? 

 Miért veszélyes a rosszul beállított tüzelőberendezés? 

 Miért nem szabad zárt térben motort járatni? 

 Ismerje a pH fogalmát, jelentését. 

 

8. osztály: 

Nemfémes elemek és vegyületeik: 

 A halogénelemek tulajdonságainak ismeretében tudatosan használjon 

fertőtlenítőszereket, hipót, vízkőoldót. 

 Ismerje az ózonpajzs szerepét. 

 S02 levegőszennyező, de fertőtlenítő szerepét is tudatosítsa. 

 Kénsav, mint veszélyforrás az akkumulátorokban. 
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 Általában: tudatosuljon a kémia segítő és ártó hatása. 

 Gyógyszer túlzott használata. 

 Kozmetikumok. 

 Fertőtlenítőszerek. 

 Rovarirtószerek. 

 Műanyagok. 

 Fémes elemek és vegyületeik: Ismerje a fémek szerepét/ nyomelemek/ az 

egészség megőrzésében, a nehézfémek egészségkárosító hatását. 

 Hétköznapi kémia: Valamennyi témaköre kiemelt jelentőségű az 

egészségnevelésben. Energiaforrásaink Tápanyagaink Építőanyagok 

Műanyagok 

 Háztartási vegyszerek feldolgozása minden szaktanárra nagy felelősséget hárít. 

 A tananyag megtanításán túl szemléletváltoztatás is szükséges felnőtteknél és 

gyermekeknél egyaránt. 

 Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! avagy legyen gondod a világra és 

láss munkához otthon! 

 

Természetismeret 5-6. osztály: 

Általános célok: 

 Szép, igényes füzetvezetés. 

 Alaposság a munkavégzésben. 

 Helyes tanulási módszerek alkalmazása 

 Pontos megfogalmazás. 

 Érthető, kulturált beszéd. 

Nevelési célok: 

A tanulók: 

 ismerjék meg a ház körül termesztett gyümölcsök és zöldségfélék egészség 

szempontjából fontos jellemvonásait, igényeljék ezeknek a növényeknek gyakori 

fogyasztását; 

 ismerjék meg a napjainkban leggyakrabban tartott háziállatok húsának káros és 

hasznos hatásait az emberi szervezetre. 

 alakuljon ki a tanulókban a megfelelő mennyiségű és minőségű hús-, gyümölcs- 

és zöldségfogyasztás igénye; 

 lássák a természeti környezetben tett kirándulások egészségre jótékony hatásait 

/tiszta levegő, testmozgás stb./; 
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 az egészségtan modul keretein belül ismerjék meg az emberi test felépítését, 

épsége megőrzésének fontosságát; 

 ismerjék meg a táplálékok alapvető típusait, ismerkedjenek meg azok egészségre 

káros és hasznos jellemzőivel; 

 tudatosítsák magukban a testápolás jelentőségét az egészségmegőrzés 

szempontjából; 

 ismerjék meg az egészséget károsító szokásokat; 

 

5. osztály: 

Ősz a haszonkertben: 

 A leggyakoribb gyümölcs és zöldségfélék egészségmegőrző szerepének 

megismertetése a gyerekekkel. Gyümölcskóstolás 

Élet tavasszal a ház körül: 

 Haszonállataink hasznosítási formáinak megismertetése a tanulókkal, 

nagy hangsúlyt helyezve azok egészségre hasznos és káros jellemzőire. 

Állatok a ház körül: 

 ismerje az állatok szerepe a betegségek terjesztésében, és a megelőzés 

lehetőségeit 

 

6. osztály: 

Erdők életközössége: 

 Ismerje a gombafogyasztás szabályait. 

 A kullancsok által terjesztett betegségek, az ellenük való védekezés. - A 

kullancseltávolítás fontosságának, módszereinek ismerete. 

Hazánk tájai: 

 A kirándulások, túrák egészségre hasznos voltának hangsúlyozása. 

 Osztálykirándulások. 

Gyógynövények: 

 Megismertetni a gyerekekkel a különböző gyógynövények jótékony 

hatását beszélgetés formájában. 

Az ember szervezete és egészsége: 

 Az ember testi épségének fontosságának tudatosítása a gyerekekben. 

 Elbeszélgetés a testi sérülésekről. Az egészség alapfeltételeinek 

elsajátíttatása a tanulókkal /testápolás, helyes táplálkozás, fogápolás, 

mozgás/. 
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 Az egészségkárosító szokások veszélyeinek kihangsúlyozása. Videofilm 

vetítés. 

 

Földrajz 7-8. osztály: 

Általános célok: 

 Szép, igényes füzetvezetés. 

 Alaposság a munkavégzésben. 

 Helyes tanulási módszerek alkalmazása. 

 Pontos megfogalmazás. 

 Érthető, kulturált beszéd. 

Nevelési célok: 

A tanulók: 

 ismerjék meg a természeti környezetet, ahová a későbbiek során az 

egészségmegőrzés szempontjából fontos kirándulásokat, túrákat tehetnek; 

 ismerjék meg az ipar és a mezőgazdaság emberi szervezetre káros hatásait 

/pl. műtrágyázás, szmog stb./; 

 ismerjék meg az ipari és mezőgazdasági termékek egészségi szempontból 

hasznos és káros jellemzőit; 

 

7-8. osztály: 

Európa, Ázsia, Afrika, Amerika tájai: 

 Az itteni természeti szépségek megismertetése a tanulókkal. 

 Videofilm vetítés, képek bemutatása. 

 Európa, Ázsia, Afrika, Amerika országainak gazdasági élete. 

 A munkahelyi ártalmak megismertetése a gyerekekkel. 

 Az ipari termékek alapanyagainak megtanítása.' A termesztett növények 

vitamin és egyéb tápanyagtartalmának kihangsúlyozása. 

 Felhívás a műtrágyázás és a permetezés veszélyeire. 
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Ének-zene: 

 

5-8. osztály: 

Cél: Az egészséges életmódra való nevelés. 

Tevékenységek: 

Minden korban, így minden osztályban törekedni kell az órákon a helyes testtartásra. 

Ezt elősegíti a megfelelő légzéstechnika érdekében felvett egyenes testtartás. Ha 

lehetőség van rá, a beénekléshez nyissunk ablakot. 

A tiszta, friss levegő, könnyebb, egészségesebb légzést tesz lehetővé. A helyes 

légzéstechnika szép, egyenletes éneklést biztosít. 

A tiszta, rendezett környezet szintén szükséges az egészséges életmódhoz. 

A dalokon kérésztől meg kell szerettetni a tanulókkal a természetet, hogy így maguk is 

felfedezzék annak szépségeit, s többet legyenek a szabadban. 

Az egészséges ember boldog ember lehet. 

 

5. osztály: 

 Érik a szőlő  

 Hull a szilva  

 Megrakják a tüzet 

 Erdő, erdő, de magas 

 A szamóca Rétre hívó  

Zenehallgatás: 

 Vivaldi: Négy évszak 

 Bach: Már nyugosznak.. 

 Handel: Vízi zene 

6. osztály: 

 Erdő nincsen 

 Tisza partján 

 Ősszel érik babám  

 Ha felmegyek 

Zenehallgatás: 

 Kodály Zoltán: Mátrai képek 

  Haydn: Évszakok 
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7. osztály: 

 Őszi szellő 

 Rezgő rezeda 

 Tisza partján 

 Ködözik a Mátra 

Zenehallgatás: 

Schubert: A pisztráng Liszt F.: Mazeppo Kodály Z.: 

Háry János 

8. osztály: 

 Mély a Tiszának a széle  

 Érik a szőlő  

 Sárgul már  

 Által mennék 

 Magas kősziklának 

Zenehallgatás: 

 Nyár Kánon 

 Schubert és Schumann dalai 

 Debussy: A tenger 

 Orff: Camina Busona: I. Tavasz 

 

Vizuális kultúra: 

 Helyes testtartás. 

 Kellő távolság a szem és a rajzlap között. 

 .A festékek egészségre káros anyagokat is tartalmaznak - kézmosás, célnak 

megfelelő használat. Szembe, ruhára lehetőleg ne kerüljön! 

 Szúró, vágó eszközök használatánál kellő óvatosság! /körző, olló, kés stb./ 

 Munka után a pad, a felszerelés, az osztály rendbe tétele. 

 

Technika és tervezés 

 

5. osztály: 

 Balesetvédelem: 

 Egészséges testtartás. 

 Balesetmentes eszköz-, szerszámhasználat, munkavégzés. 
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 Öltözködés: 

 Célszerű, az alkalomnak megfelelő ruházkodás. 

 Táplálkozás: 

 Zöldségfélék fontossága táplálkozásunkban, 

 

6. osztály: 

 Balesetvédelem: 

 Egészséges testtartás. 

 Balesetmentes eszköz-, szerszámhasználat, munkavégzés. 

 Tisztálkodás: 

 Személyi higiénia; a tisztaság az egészséges élet alapfeltétele. 

 Ruhanemű gondozása, tárolása.  

 Táplálkozás: 

 Étkezési szokások – tápanyagaink és fellelhetőségük. 

 

7. osztály: 

 Balesetvédelem: 

 Egészséges testtartás. 

 Balesetmentes eszköz-, szerszámhasználat, munkavégzés. 

 Tisztálkodás: 

 Személyi higiénia pubertás korban. Tisztálkodás, fogápolás, tini korban, 

tini kozmetika. 

 Táplálkozás: 

 Ételkészítési-, tartósító eljárások. Korszerű, egészséges 

konyhatechnológiák. Kalória szükséglet. 

 Tisztálkodó-, testápoló-, kozmetikai szerek használata 

 Öltözködés: - Kényelmes, egészséges ruházkodás. 

 Textiliánk karbantartása, tárolása. Táplálkozás: 

 Vitaminok, ásványi anyagok szerepe a 

táplálkozásban. 

 Az egészséges, tiszta víz. 

 Főzés nélküli ételek. /A pácolás/. Mezőgazdasági ismeret: 

 A munkaegészségügyi várakozási idő betartása. 

 Élelmezés egészségügyi várakozási idő betartása. 
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Testnevelés és egészségfejlesztés: 

5-8. osztály: 

" Az egészség nagy kincs, amely arra érdemes/ hogy időt, verejtéket, 

fáradtságot vesztegessünk rá." 

/Montai

gne/ 

 Ismerje meg képességeit a tanuló és önmagához képest fejlődjön. 

 Végezzünk felmérést év elején és végén. 

 Váljék igényévé a sportolás. 

 Testnevelés órákon tanítsuk meg több sportágra őket, szerettessünk meg egyet 

közülük. 

 Tartásjavítási problémák megelőzése. 

 Iskolaorvosi szűrés 1. osztálytól, majd tartásjavító gyakorlatok testnevelés 

órákon is. 

 Nyolcadik év végére egy úszásnemben biztosan ússzon! 

 5. osztálytól az úszás órák, foglalkozások biztosítása. 

 Szabadidejét sporttal, mozgással töltse el! 

 Szabadidős sportok megismertetése, művelése /ping-pong, 

kerékpártúra, korcsolyázás, téli sportok/. 

 Sportbeli képességeit versenyeken is kamatoztassa! 

- Részt veszünk atlétikából, futballból, kézilabdából a meghirdetett 

versenyeken. 

 Sportolás során a higiéniai szabályokat tartsa be! 

- Megfelelő öltözék, tisztálkodás megkövetelése. 

 Sportszerűen, balesetmentesen sportoljon. 

- Szabályokat, alapvető emberi normákat tartassuk be! 

 

Etika: 

 

5.-8. osztály: 

Test és lélek: 

 a tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása  

 ismerje az egészség megőrzésének lehetőségeit 
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 az önmagukért való felelősség érzésének erősítése 

  a beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése 

 önmagunk elfogadása, a különböző életkorok szükségleteinek megismerésével 

 rossz lelkiállapot kiváltó okainak tudatosítása 

 az egészséges táplálkozás alapelveinek megismertetése 

 tudatosuljon a tanulókban a testi és lelki harmónia összefüggés 

 Párkapcsolat és szerelem 

 a kamaszkorban lezajló testi és lelki változások mélyebb megismerése és 

megértése 

 a párkapcsolat elmélyülésének fázisainak megismerése 

 a szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása, felismerése, elkerülése 

 

Állampolgári ismeretek 7. osztály: 

 

 az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

 a szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

 a közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, 

kiemelt társadalmi hasznosságuk megértése 

 köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzőinek megismerése 

 információ gyűjtése a település, a megye egészségügyi ellátást biztosító 

intézményeiről 

 

Dráma és színház 8. osztály: 

 

 Dramatikus tevékenységekben feszültségteli hétköznapi helyzetek 

megelevenítése, problémák, jelenségek közös értelmezése, szereplők cselekvési 

lehetőségeinek keresése  

 Csoporton belüli kommunikációt, együttműködést segítő játékok 

 Koncentrációs gyakorlatok a figyelem irányítására, a mozgás koordinációjára, az 

együttműködésre, az egymáshoz igazodásra csoportos és páros formákban  

 

 

EGÉSZSÉGNEVELÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁKON 
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A tartalmi körök (óracímek) meghatározásánál a következő szempontokat 

tartottuk szem előtt: 

 az egészségfejlesztés, -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati 

megfontolásai; 

 az adott életkori csoport ismert-és legjellegzetesebb fejlődés- és 

szociálpszichológiai meghatározói, jellegzetességei; 

 a legégetőbb, alkalmasint társadalmi méreteket öltő népegészségügyi 

problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjait; 

 az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségeit; 

 az általános iskola 5-8. évfolyamaira egészségtan modul legfontosabb elemeit. 

 

5. évfolyam 

Életmódok és az egészség 

Óracímek: 

Mi minden értendő az egészség fogalmába? Mi tesz engem egészségessé? 

 Az óra központi témája annak megértetése a gyerekekkel, hogy az emberek 

különbözőképpen gondolkodnak arról, hogy mit is jelent az egészség, valamint 

egészségesnek lenni. Másképp vélekedhetnek erről a kérdésről a különböző szakmák 

képviselői (pl. az egészségügyi dolgozók), a fiatalok, az idősek vagy akár a 

mozgássérült emberek. A gyerekekhez el kell, hogy jusson, hogy az egészség nem 

csupán valamilyen betegség hiányát jelenti, tehát a fizikai egészséget, hanem a lelki, 

érzelmi kiegyensúlyozottságot, valamint szociális jóllétet is. Mindez magában rejti 

azt, hogy egészségesek többféleképpen is lehetünk. Az órán a gyerekeknek 

lehetőségük nyílik arra, hogy átgondolják, mi teszi őket és általában az embereket 

egészségessé, mit tehetnek saját maguk az egészségükért, valamint ki segíthet abban, 

hogy egészségesek maradjanak. 

Ajánlott órai tevékenység: Egészségpiac Mi is az életmód? 

Az óra fő témája annak átgondolása a gyerekekkel, hogy mit is értünk életmód alatt. 

Az életmódnak többféle összetevője van, mint például az, hogy mennyit mozgunk 

hogyan táplálkozunk, mennyire fontos számunkra a személyes higiénia, de az is hogy 

milyenek emberi kapcsolataink, a közérzetünk, milyen az önbecsülésünk, vagy hogyan 

tudjuk a kockázatokat környezetünkben felismerni és elkerülni. Mindezen összetevők 

látszólag függetlenek egymástól, mégis minden elem alapvető és egyenrangú szerepet 

játszik a kiegyensúlyozott életvitel megvalósításában, mely jó egészségi állapotunkkal 
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is szorosan összefügg. Az óra során a gyerekek végig gondolhatják, hogyan is él az ő 

családjuk, milyen az életmódjuk, van-e különbség egyes családtagjaik életmódja 

között. Mindezt megoszthatják osztálytársaikkal, ami lehetőséget kínál arra, hogy 

felfedezzék az egyes családok közötti különbségeket és hasonlóságokat. 

Mitől egészséges az én életmódom? Kutatások bizonyítják, hogy a jó egészségi 

állapot, valamint az egészséges életmód szorosan összefüggnek egymással. Tudjuk, 

hogy rendkívül sokféle életmód létezik, melyek valójában egyénre szabottak is. A 

egészséges életmód fogalmának is ilyennek kell lennie, hogy alkalmazhassuk egyéni 

esetekre is, valamint szükség esetén változtathassunk rajta. Ugyanis változhat az 

életmód az életkor 

előrehaladtával, az orvosi ismeretek bővülésével vagy új kockázati tényezők 

megjelenésével. 

Az emberek társadalmi hovatartozásuk, szokásaik, vallásuk, de testi adottságaik 

alapján is különböző életmódokat élnek, amelyek közül mind lehet egészségesek. 

Nem mondhatjuk, hogy csak egy járható út van, csak egyfajta egészséges életmód 

létezik, pontosabb, ha bevezetjük az egészséges életmódok fogalmát. A gyerekekkel 

meg kell értetni ezeket az egyéni különbségeket, valamint 

azt hogy „mindenkinek vannak gazdálkodható lehetőségei", mivel mindenkinek az 

életmódjában vannak olyan elemek, melyek egészségesek, és bizonyos fokú 

változtatásra is mindenki képes. 

Életmód és táplálkozás 

A cél, hogy rávezessük a gyerekeket arra, hogy a táplálkozás életmódunk egyik 

nagyon fontos összetevője, és különösen fontos az egészségünk és boldogságunk 

szempontjából. A gyerekek egyheti étrendjük megírásával alkalmat kapnak arra, hogy 

áttekintsék, hogyan táplálkoznak, és melyek családjuk étkezési szokásainak 

jellegzetességei. Lehetőségük nyílik arra is, hogy összevethessék saját családjuk 

szokásait más családokéival. Fontos kiemelni a tanulók számára azt, hogy az 

egészséges táplálkozás valójában a megfelelő egyensúlyon alapul. Bevezethetjük az 

órán az egészséges és a kevésbé egészséges ételek fogalmát, kerülve az egészségtelen 

szót. Beszélgethetünk a különböző tápanyagokról, a túlzott zsír-, cukor-, illetve só 

fogyasztásról, valamint hogy a gyerekek mennyit fogyasztanak ezekből. El kell 

fogadtatni a gyerekekkel, hogy végső soron ők felelősek a tápláléknak a választásáért, 

amely a szervezetükbe kerül, hangsúlyozni kell, hogy nem azt várjuk tőlük, hogy 
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étkezésüket teljes mértékben megváltoztassák, hanem azt, hogy tudatosságra 

próbáljanak törekedni táplálékuk megválasztásában. 

Az életmód és a biztonság megőrzése  

Bár a kutatások azt bizonyítják, hogy a gyerekek ebben a korban már átfogó 

nézetekkel rendelkeznek a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos kérdésekről 

mindenképpen hangsúlyoznunk kell számukra, hogy biztonságérzetünk több 

tényezőből tevődik össze. A sokat emlegetett testi vagy fizikai biztonság mellett a lelki 

biztonság fontosságát is ki kell emelnünk. Meg kell tanulniuk, hogy nemcsak a 

testüket, hanem az érzéseiket is meg kell óvni a fenyegetettségtől és sérüléstől. 

Tudatosítani kell bennük az érzelmek és a biztonság közötti összefüggéseket. Az 

érzelmek, melyek az egészségnek és a jóllétnek fontos részét képezik, jelentős szerepet 

játszanak abban, hogy segítségükkel felismerjék a lehetséges veszélyeket és a 

kockázatokat. Ugyanakkor az erős érzelmi hatások (pl. izgalom, idegesség 

kétségbeesés, fenyegetettség) viselkedésmódunk alakulását befolyásolhatják, gyakran 

okozhatnak különféle baleseteket is, azáltal, hogy elnyomják a tudást, tapasztalatot, az 

előzőleg már jól begyakorolt készségeket és akár azokat a szabályokat is, amelyeknek 

korábban engedelmeskedtek. 

Az életmód és a veszélyes anyagok 

 Rengeteg veszélyes anyag létezik a környezetünkben, itt azonban azok kerülnek az 

óra középpontjába, melyek összefüggésben állnak életmódunkkal: a cigaretta, az 

alkohol és a pszichoaktív szerek. Az óra központi témája azok az életmóddal 

kapcsolatos veszélyes anyagok, amelyek szerepet játszanak saját életükben vagy 

amelyekkel esetleg a jövőben találkozhatunk. A gyerekekkel való beszélgetés során el 

kellene jutni odáig, hogy - a gyerekek maguk fogalmazzák meg, miért is veszélyesek 

számukra azok az anyagok, amelyeket megneveztek. Fontos, hogy az óra lehetőséget 

adjon annak áttekintésére is, hogy a gyerekek milyen társadalmi helyzetekben 

kerülhetnek kapcsolatba ezekkel a - legális vagy tiltott - anyagokkal, és mely 

helyzetekben kínálhatják meg őket velük. Tudatosítani kell a gyerekekben a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos döntéseik hatását is későbbi életükre. 

Az életmód és a kapcsolatok 

 Az óra legfontosabb feladata annak megértetése a gyerekekkel, hogy 

kapcsolatrendszerekben élünk, valamint hogy saját kapcsolatrendszereinknek mi 

vagyunk a középpontjában. Korábban már megfogalmazódott, hogy kapcsolataink 

minősége is életmódunk jellemzője. Ezen az órán arról esik szó, hogy milyen típusú 
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kapcsolataink lehetnek, miként formálódnak ezek a kapcsolatok, valamint milyen 

hatással vannak ezek hétköznapjainkra. Az óra lehetőséget ad arra, hogy a tanulók 

áttekintsék saját kapcsolatrendszereiket, és bemutassák ezeket egymásnak. 

Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy bizonyos kapcsolataink naponta változhatnak, 

és változnak is. Módot kell adni az órán arra is, hogy a gyerekek megfogalmazzák a 

családi kapcsolatrendszerben való élés előnyeit és esetleges hátrányait. Fontos, hogy 

valamilyen módon azok a gyerekek is bevonódjanak az órai munkába, akiknek esetleg 

nincs családjuk. 

Ajánlott tevékenység: Kapcsolatháló megrajzolása. 
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Az életmód és a növekedés  

Visszautalva a korábbi órák beszélgetéseire, a gyerekek emlékezhetnek arra, hogy 

életmódjukat mennyi minden befolyásolhatja. Ezek között az egyik legfontosabb 

tényező az életkor változása. Életkorunk előrehaladtával rengeteg minden változik 

mind bennünk, mind körülöttünk. Megváltozhatnak értékeink, attitűdjeink, szokásaink, 

időbeosztásunk és mindezzel együtt egyszerű hétköznapjaink is. Növekedésüknek 

ebben a szakaszában a gyerekek életében is ugyancsak sok változás megy végbe. 

Egyre önállóbbakká válnak, egyre több döntést hoznak meg egyedül, mely 

életmódjukra is hatással van vagy lehet. Ez az óra ezekre a növekedéssel kapcsolatos 

változásokra próbál rávilágítani, hangsúlyozva, hogy a változás életünk természetes 

velejárója, melynek egyaránt vannak jó és rossz pillanatai. 

Az életmód és a környezet 

Az emberek - felnőttek és gyerekek -, tehát mi magunk „alkotórészei" vagyunk a 

környezetnek, melyben élünk. Ezen az órán megpróbáljuk feltárni és tisztázni mit 

értünk „környezet" kifejezésen. A gyerekek próbálják meg szavakból vagy akár 

képekből felépíteni környezetük világát. A beszélgetés során megfogalmazhatják, mi 

az, amit szeretnek környezetükben, mi az, amire vágynak, mi az, amire szükségük van, 

és mit nem szeretnek benne. Fontos annak az áttekintése is az órán, hogy milyen 

kapcsolat van életmódunk, környezetünk minősége, valamint egészségünk között. 

Befejezésképpen a gyerekek gondolják végig a közösségükben felmerülő legfontosabb, 

környezettel kapcsolatos kérdéseket is, valamint megbeszélhetik, hogy vajon maguk 

mit tudnának tenni környezetükért. Az óra fontos üzenetei, hogy a környezet hatással 

van mindennapjainkra, és minősége egészségi állapotunkat jelentősen befolyásolja, 

valamint mindannyian felelősséggel tartozunk környezetünk állapotáért. 

Hogyan befolyásolhatom az életmódomat? •- Életmód javító szerződés megkötése  

Az óra fő témája a tudatosság szerepe az életmódot illető szokások tekintetében.  
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6. évfolyam 

Korlátok és lehetőségek 

Óracímek 

Amiről én döntök, és amiről nem  

Egy korábbi óra során már megfogalmazódott, hogy a gyerekek ebben az életkorban egyre 

önállóbbá válnak, egyre több önálló döntést hoznak meg, ami valójában felelősségérzetük 

növekedésével is kell, hogy járjon. Az óra lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek végig 

gondolják, hogy a velük kapcsolatos döntések területén mi változott az elmúlt időszakban, 

melyek azok a helyzetek vagy dolgok, amelyekben korábban nem maguk döntöttek, most már 

viszont igen. Csoportosíthatják döntéseiket aszerint, hogy életük mely területével 

kapcsolatosak. Az óra a felhozott példák felhasználásával lehetőséget ad a döntés fogalmának 

a tisztázására, annak megválaszolására, hogy minek köszönhetően változik a döntési 

kompetencia, valamint felhívja a figyelmet egy-egy döntéssel járó felelősségre, a lehetséges 

következményekre. 

Légy bátor IGEN-t mondani! 

Az óra középpontjában a döntések meghozatalát befolyásoló tényezők áttekintése áll. Fel kell 

hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy döntéseink meghozatalánál talán néha tudattalanul, de 

több mindent számba veszünk. Döntéseinket így sok tényező befolyásolhatja, melyek 

segíthetik vagy éppen megnehezíthetik a döntést. Hangsúlyozzuk a különböző külső és belső 

tényezők, valamint a különféle jelzések felismerésének, valamint a pillanatnyi és hosszú távú 

negatív következmények és előnyök mérlegelésének fontosságát. 

Légy bátor NEM-et mondani! 

Az óra célja különböző kommunikációs technikák elsajátítása, a kommunikációs készségek 

fejlesztése. Külön hangsúly helyeződik arra, hogy hogyan tudják a gyerekek felismerni a 

csoportnyomás jelzéseit körülöttük. Ebben a korban ez kiemelkedő fontosságú, hiszen az 

egészségkárosító szokások kialakulásában a csoportnyomásnak döntő szerepe lehet, az óra 

címe is valójában a csoportnyomásnak való ellenállást fejezi ki. A gyerekeknek ki kell 

fejleszteniük olyan készségeket, melyek segítik őket gondolataik, akaratuk megfelelő 

kifejezésében, érvényre juttatásában és a konfliktusok elkerülésében. 

Amiről én döntök: mit eszem? 

Fontos szót ejteni két olyan tényezőről, mely életünk több területén nagy fontossággal bír, és 

hatással van ránk: ezek a divat és a reklám. Az óra keretében egyrészt ezek hatását vizsgáljuk 

az étkezéssel kapcsolatos döntéseinkre Átgondolhatják a gyerekek, hogy mi is lehet a 

reklámok célja, valamint mik azok a stratégiák, melyeket a reklámozók előszeretettel 
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használnak. A reklámok értelmezése nem könnyű feladat, ebben segíthet ez az óra (pl. a 

reklámok sokkal inkább egy úgynevezett „életérzést", vagyis egyfajta életszituációt 

közvetítenek, mint magát a terméket). Hogyan hat a divat az étkezésünkre? Miért járunk 

például előszeretettel gyorséttermekbe, ahelyett, hogy nyugodt körülmények között otthon, 

például családunk körében étkeznénk? Mi az, ami vonz bennünket? A válasz nehéz, de talán 

a témáról való beszélgetés felhívja a figyelmet a reklámok és a divat káros hatásaira 

.Ugyancsak ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy ételválasztásunkat sajnos nemcsak 

egyéni ízlésünk befolyásolja, hanem léteznek különböző kényszerdiéták, melyek betartása 

kötelező bizonyos emberek számára jó egészségi állapotuk fenntartásához (pl.  tej 

érzékenyeknek tejmentes diéta,  cukorbetegeknek speciális diéta). Ilyenkor személyes 

döntéshozásunk korlátozott. Fontos, hogy a gyerekekkel el tudjuk fogadtatni társaik eltérő, 

megkötött étkezési szokásaikat. 

Amiről én döntök: mozgás és személyen higiéné  

Ebben az életkorban a rendszeres testmozgás szinte mindenki számára természetes, a 

gyerekeknek alapvető igényük van rá. Az életkor előrehaladtával azonban a fiatalok egyre 

kevesebbet mozognak,: amit különböző okokkal indokolnak. Ezen óra elsősorban arra 

koncentrál, hogy megfogalmazza, mit érzünk, amikor olyan mozgást végzünk, amelyik 

örömet szerez, nem pedig olyat, amely speciális képességeket vagy ügyességet kíván. 

Fogalmazzák meg azt is a gyerekek, hogy miért nehéz a rendszeres testmozgás. 

Beszélgethetnek a szépségideálnak való megfelelés vágya vagy a „menőként", Jó fejként" 

való feltűnés és a testmozgás kapcsolatáról. A téma egyidejűleg alkalmat ad arra is, hogy a 

személyi higiénével kapcsolatos néhány kérdésről is beszélgessenek. 

Amiről én döntök: veszélyes anyagok, dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás  

A két óra célja valójában kettős. Egyrészt megpróbál a gyerekekben egy általános és 

kiegyensúlyozott képet adni a a fentebb említett anyagok természetéről és az előírásoknak 

megfelelő és helytelen alkalmazásukkal kapcsolatos kérdésekről, valamint megpróbálja 

megtanítani a gyerekeket arra, hogy azokban a helyzetekben, amelyekben valamilyen - 

legális vagy tiltott - anyaggal kínálják őket, megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Az óra 

valójában nem ismereteket akar átadni. Nagy valószínűséggel minden gyerek tudja, hogy 

ezeknek az anyagoknak a használata káros egészségünkre. A kérdés sokkal inkább az, hogy 

ennek ellenére mégis rengetegen használják őket. Miért? Van-e más választás? A gyerekek 

segítségével próbáljunk választ adni ez utóbbi két kérdésre. 

Amiről én döntök: veszélyes anyagok H. Az előző óra folytatása 
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7. évfolyam 

Függetlenségi törekvések és az egészség 

Óracímek 

Változások kora - Hogyan nézek ki? Változások kora - Hogyan érzem magam? 

Tulajdonságok, társas kompetenciák: Mi befolyásolja a jóllétemet? 

Hogyan látom családomat? Hogyan látnak ők engem? 

Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? 

Ki lehet barát? Elég jó-e nekem? Elég jó vagyok-e neki? Tulajdonságok vs. szociális 

kompetenciák. 

A kortárskapcsolatok ebben az életkorban mindennél nagyobb jelentőséggel bírnak. 

Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek  

Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 

Előretekintés/visszatekintés 

Az év utolsó órájához érkeztünk. Ez az óra az előző szerves folytatása. Folytassuk a 

leltár készítést, és nézzük meg milyen további változásokra számíthatunk. 

 

8. évfolyam 

Felelősséged a jövődért 

Óracímek 

Környezetünk védelme ~ egyéni felelősség kérdései 

 A környezetvédelemre legtöbbször úgy tekintünk, mint egy hatáskörünkön kívüli feladatra, 

amely a kormányokra vagy a nagyvállalatokra tartozik, bár tudjuk, hogy más érdekcsoportok 

is befolyásolhatják. Éppen ezért fontos tudatosítani gyerekekben, hogy már ebben a korban is 

lehet tennivalójuk ezen a területen. Gondolkodjanak el együtt azon, hogy a saját helyükön 

vajon mit tudnának tenni a környezetükért? Különböző döntéseink, választásaink, melyekre a 

reklámok igencsak hatással vannak, ugyancsak befolyásolhatják környezetünket. Tudatosítani 

kell a gyerekekben, hogy minden cselekedetük hatással van a környezetükre, és még ha 

csekély mértékben is, de kutatások, együttműködések, demokratikus eljárások és főként 

egyéni akciók révén pozitív hatással lehetnek környezetük alakulására. Bátorítani kell őket, 

hogy vegyék észre, értékeljék és tegyenek valamit környezetük javítása érdekében. 

Gondolkozz globálisan - cselekedj lokálisan  
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A környezettel foglalkozó órák keretén belül a gyerekek mindenképpen személyes élményt 

szerezzenek arról, hogy ők maguk is tehetnek valamit közvetlen környezetükért, szépíthetnek, 

javíthatnak rajta. A legjobb módszer ennek elérésére, ha a gyerekek egy projektet dolgoznak 

ki az iskolában vagy annak közelében. A projektkészítés célja, hogy felhívjuk a figyelmüket a 

különböző társadalmi-politikai folyamatokra, melyek kihatnak az egészségünkre, hiszen azt 

már tudják, hogy az nem csupán életmódunk függvénye. Mindemellett a feladat megtervezése 

és kivitelezése során a tanulók ismereteket szerezhetnek arról, hogy mi a projekt, 

gyakorolhatják a projektszerű gondolkodást. A feladat megválasztásánál mindenképpen 

törekedni kell arra, hogy viszonylag könnyen megvalósítható legyen a projekt, ne tűzzenek ki 

a tanulók irreális célokat, ezért a feladat kiválasztása során a tanár szerepe alapvető. Fontos, 

hogy a gyerekek előre meghatározzák, mit szeretnének elérni rövid, illetve középtávon, 

valamint mindenképpen legyen lehetőségük egy későbbi időszakban munkájuk értékelésére és 

elemzésére. 

Alternatív étrendek 

Ebben az évben ismét szót ejtünk a táplálkozásról. E téma tárgyalása során érdemes 

ismereteket is nyújtani a gyerekeknek elsősorban annak érdekében, hogy lássák: az étkezési 

szokások egy értelmes rendbe szervezve alakultak ki. Segítséget jelenthet, ha a jelenséget 

kultúrtörténeti összefüggésben tárgyaljuk, és kitérünk bizonyos érdekességekre. Érdekes lehet 

különböző étkezési rendek (vallási tiltások és előírások) történeti-társadalmi kontextusának 

áttekintése, valamint annak elemzése, így ezek milyen hatást gyakoroltak az emberek életére. 

Változtassunk! Táplálkozás  

Az egészségfejlesztés sok esetben kíván életmód-változtatást. Az étkezési szokások 

viszonylag kockázatmentes területet jelentenek e témakör áttekintése szempontjából Az óra 

keretében beszéljék meg a gyerekek, hogy miért lehet szükség az étrend megváltoztatására, 

hozzanak ezzel kapcsolatos családi vagy az ismeretségi körből adódó példákat. Elemezzék, 

lehetőleg kisebb csoportokban, hogy milyen nehézségek támadtak e változások 

megvalósítása során, valamint milyen haszonnal jártak Vizsgálják meg azt a szempontot is, 

hogy vajon mindenképpen szükség van-e változtatatásra. Ismét szóba kerülhet a divat, 

illetőleg a reklámok szerepe. 

Lásd az összefüggést (testmozgás), nem késő elkezdeni! 

Ebben az életszakaszban gyakran nem „menő" az, aki mozog. Más a „menőség” kritériuma. 

Vizsgálják meg a gyerekek, hogy mi minden jó származhat a gyakori fárasztó testmozgásból, 

milyen közös élményekben lehet részük, hogy elérhető-e ez a jó érzés bármi egyéb módon. 
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Érdemes ezt az órát valamikor az osztálykirándulás megelőző időszakban tartani vagy 

közvetlenül az után, amikor lehet utalni az együttes erőfeszítés, játék addicionális előnyeire 

is: a barátságokra, közös élményekre, így, ebben az összefüggésrendszerben tekinthetjük a 

testmozgást kulcsfontosságú egészségforrásnak. 

Látsz-e változást életmódodban?  

A 8. osztály az összefoglalások, áttekintések időszaka. Az egészségfejlesztés terén is ezt 

tesszük: a saját élményeket hangsúlyozva áttekintjük, hogy mi is változott életmódunkban az 

elmúlt 4 év során. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy örülünk-e ezeknek a változásoknak 

vagy sem. Fontos annak megértése és átélése, hogy a változások elkerülhetetlenek, s hogy a 

kedvezőtlennek tartott elemek nélkül nem élvezhetnénk a kedvezők jótéteményeit sem. 

A 8. osztály az áttekintések és összefoglalások mellett egyben arra is alkalmat ad, hogy 

jövőre vonatkozó elképzelések fogalmazódjanak meg. Nemcsak továbbtanulási tervek 

körvonalazódnak - egyébként kötelező jelleggel -, hanem élettervek is. Ezen az órán az 

életmódra vonatkozó jövőbeni tervekkel foglalkozzunk az egészséggel összefüggésben. 

Hogyan legyünk sikeresek (kapcsolatainkban, munkánkban)? 

A jövőbeni tervek szövögetése során szinte mindenki saját sikertörténetét írja. Érdemes tehát 

megvizsgálni, hogy ki az, akit ma sikeresnek tartunk, milyennek látjuk sikeres ember életét? 

A sikeres ember milyen jellemzőit tudják a gyerekek azonosítani? Vajon mindenki számára 

ugyanazt jelenti-e a sikeresség? Milyen más mérce képzelhető el? E kérdések megbeszélését 

segítheti valamilyen szépirodalmi forrás feldolgozása is (pl. S. Maugham: Edward Barnard 

bukása). 

Mit ajánlasz a mai ötödikeseknek? 

 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS A NAPKÖZIBEN 

 

a./ NAPIREND: 

A csoport életében fontos a napi elfoglaltságok ésszerű, tudatos megszervezése. 

Ennek szervezeti kerete a napirend, melynél fontos, hogy biztosítsa a gyermek 

egészséges életkörülményeit Szükséges napi l - 1,5 órát a friss levegőn, a szabadban 

tölteni; mozgással, játékkal. A napirend kialakításában oda kell figyelni arra, hogy a 

tanulással gyorsabban elkészülő tanulók számára olyan elfoglaltságot biztosítsunk, 

mellyel társaikat nem zavarják. 
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b./ ÉTKEZÉS: 

Az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően kell kialakítani az étkezések 

időpontjait. Az ebédek, uzsonnák lezajlása kulturált formában történjen, /étkezés előtt 

kézmosás, evőeszközök megfelelő használata/. 

c./ HIGIÉNIAI SZOKÁSOK MEGERŐSÍTÉSE: 

Az étkezési szokások pontos megtartása mellett fontos a mosdó, a WC és egyéb 

közös helyiségek rendeltetésszerű használata, tisztaságának megőrzése. 

Nem elhanyagolható a váltócipő használata, az időjárási viszonyokhoz való 

alkalmazkodás 

 

IX. Elsősegély nyújtási ismeretek terve 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

A testi és lelki egészségre nevelés  

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. 

 

Alsó tagozat 

1-2. osztály: délutáni egyéb foglalkozás (napközi): 

Témakörök:  

 A gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak megismerése.  

 Az iskola berendezésének megfelelő használata.  

 Mit kell tenni játék közben a biztonságért?  

 Otthoni veszélyek 

 A segélynyújtás lépései 

 Hogyan és mikor hívunk mentőt? 

3-4., 5.-8. osztály: délutáni egyéb foglalkozás (napközi): 

Témakörök:  

 Vérzések és ellátásuk 

 Égési sérülések 

 Mozgásszervek sérülései 

 Idegen test a bőrben, szemben, orrban, stb. 

 Utcai balesetek 
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Elsősegélynyújtás világnapján mentési bemutató 

 

3-4. osztály: Természettudomány/Környezetismeret óra: 

Az iskolai élettel kapcsolatos veszély helyzetek. Hétvégék, ünnepnapok történései. 

Érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése, gyakorlása, 

alkalmazása. Az étkezéssel kapcsolatos szokások. Ételmérgezés tüneteinek felismerése, 

veszélyeinek megértése. Mi a teendő baleset esetén? Közlekedés- veszélyhelyzetek és 

megoldásaik. Elektromos berendezések, háztartási gépek, eszközök okozta balesetek. 

Rendszeres testmozgás jelentősége, a bemelegítés fontosságának és a fokozatosság 

betartásának belátása. A dohányzás, az alkohol, a drog fogyasztásának káros hatásai. 

 

Felső tagozat 

5-6. osztály: délutáni egyéb foglalkozás: 

 Témakörök:  

 Általános betegvizsgálat 

 Koponyasérülések 

 Szabad légutak biztosítása 

 Mellkasi, hasi sérülések 

 Gerinctörés  

6. osztály: Természettudomány órán: 

 Mi az elsősegélynyújtó feladata? Mikor és hogyan kell hívni a mentőt? 

 Mit kell tenni, amíg a mentő megérkezik égési balesetnél, áramütésnél, 

mérgezéseknél, vérzéseknél, sebek ellátásánál? 

 Megtörtént balesetek felidézése, elkerülés lehetőségének megbeszélése 

 Mentőhívás gyakorlása 

 Elsősegélynyújtás egyszerű anyagainak, eszközeinek használata 

 Sebellátási, vérzéscsillapítási gyakorlatok végzése 

7-8. osztály: délutáni egyéb foglalkozás 

Témakörök:  

 Mérgezések 

 Asztma, krupp ellátása 

 Epilepszia ellátása 

 Amputáció  

 Kémiai anyag okozta sérülések ellátása 
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 Felnőttek, gyermekek újraélesztése 

Fizika órán:  

 Az ember megismerése és egészsége- Az elektromos áram hatása az élő szervezetre. 

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek.  

Kémia órán:  

 Az ember megismerése és egészsége- Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban. 

Biológia órán 

 Mozgássérülések (ficam, rándulás, törés) ellátása 

 Vénás és artériás vérzés felismerése, fedő- és nyomókötés készítése 

Testnevelés órán: 

 Prevenciós feladatok a balesetek megelőzéséhez 

 Testünk, életműködésünk a sportolás során/ egyenletes terhelés, pulzusmérés, 

időjáráshoz alkalmazkodás/ 

 Sportsérülések/ húzódás, rándulás, ficam, agyrázkódás/ ellátása 

 

Elsősegély-nyújtó szakkör 

Heti legalább 1 órában 5-8. évfolyamos az elsősegélynyújtás iránt kiemelten érdeklődő, 

elsősegélyismereti-versenyekre készülő tanulók számára. A fentebb említett témakörökben 

bővebb ismeretanyag feldolgozása és gyakorlati alkalmazása. 

 

X. Egészségnevelési és környezeti nevelési iskolai programterv 

HÓNAP PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI 

SZINT 

FELELŐS 

JANUÁR -Téli séták során 

nyomhatározás, 

-madáretetés 

-napközis csoportok 

-term.barát szakkör 

- napk. csop. vez. 

-szakörvezető 

FEBRUÁR 

 

-Mátra túra 

 

- iskolai 

- term.barát 

szakkör 

- felsős munk. vez. 

- iskolavezetés 

- -szakkörvezető 

MÁRCIUS 

 

-Víz Világnapja 

megünneplése, 

vizes élőhelyek 

- napközis csoportok 

-term. bar. szakkör 

-napközis csop. vez. 

- napközis mk. vez. 

- szakkörvezető 
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megfigyelése 

ÁPRILIS 

 

-Madarak és fák 

napján 

csapatverseny 

csoportonként 

- napközis 

csoportok 

- napközis csop. vez. 

- napközis mk. vez. 

-Föld Napján  

vetélkedő, 

aszfaltrajzok 

készítése 

-Mentő Állomás 

látogatása 

- iskolai 

 

 

 

- elsősegélynyújt

ó szakkör 

- munkaközösség 

vezetők 

- iskolavezetés 

- osztályfőnökök 

- - szakkörvezető 

- Egészségüg

yi 

Világnap- 

elsősegély 

bemutató 

- iskolai - szakkörvezető 

- munkaközösség 

vezetők 

MÁJUS 

 

-Kihívás napja 

-Mátra túra 

- iskolai 

 

-term.barát szakkör 

- testnevelő tanár 

- tanítók, tanárok 

- szakkörvezető 

JÚNIUS 

 

-

Környezetvédelmi 

Világnap 

alkalmából 

szemétszedés az 

iskola környékén 

- Úszótanfolyam, 

úszóverseny 

 

- napközis csoportok 

 

 

 

- iskolai 

- napközis csop. vez. 

- napközis mk. vez. 

 

 

- testnevelő tanár 

- diákönkormányzat 

vez. 

-  osztályfőnökök 

SZEPTEMBER 

 

-Takarítási 

Világnap 

alkalmából az 

iskola 

környékének – 

- osztályok 

- napközis 

csoportok 

- osztályfőnökök 

- munkaközösségvez

etők 

- napközis csop. 

vezetők 
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megtisztítása 

Egészségnap 

 

-Papírgyűjtés 

 

- iskolai - diákönkormányzat 

vezető 

- iskolavezetés 

OKTÓBER 

 

-Állatok 

Világnapja 

megünneplése 

(felelős állattartási 

szokások 

megbeszélése, 

plakátkészítés 

csoportokban) 

-Mátra túra 

 

 

- napközis 

csoportok 

 

 

 

 

 

- -term.barát 

szakkör 

 

- napközis csop. vez. 

- napközis mk. vez. 

 

 

 

 

-szakkörvezető 

 

NOVEMBER 

 

-Takarékossági 

Világnap 

alkalmából 

feladatlapok, 

tesztek megoldása  

 

- napközis 

csoportok 

 

- napközis csop. vez. 

- napközis mk. vez. 

-Megyei Terítési 

Verseny 

- iskolai - diákönk. vez. 

-osztályfőnökök 

- iskolavezetés 

DECEMBER 

 

-Madáretetők 

folyamatos 

feltöltése 

- napközis csoportok 

- term. barát szakkör 

- napközis csop. vez. 

- napközis mk. vez. 

- szakkörvezető 

 

                                        

XI. Fogyasztóvédelmi oktatás, nevelés 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja: 
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A fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és 

fejlesztése a tanulókban. 

A tanulók értsék, és a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:  

 környezettudatos fogyasztás - (bolygónkat felélő fogyasztás-fogyasztás mentesség 

közötti különbség) 

 kritikus fogyasztói magatartás 

 az alapvető szükségleteinek kielégítése 

 a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás 

 a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között 

 a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez 

 jogos panaszok tisztességes rendezéséhez 

 az egészséges és elviselhető környezetben való élethez 

 a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszóláshoz. 

 Megelőző fogyasztóvédelem (a vevő a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait) 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei: 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiban jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos ismeretek: 

• matematika: banki biztosítási vagy üzemanyag számítási feladatok, szöveges feladatok 

témához kapcsolódóan 

• földrajz: eltérő fogyasztási szokások, az élőhely védelme, a takarékos fogyasztás 

• biológia: egészséges táplálkozás, szokások, fogyasztói magatartás, táplálkozási divatjaink, 

a génmódosított élelmiszerek 

• magyar nyelv és irodalom: a kommunikáció csapdái, a reklámnyelv, a feliratok, a média 

fogyasztása, a reklám képi nyelve és hatásai 

- kémia: élelmiszerbiztonság, a veszélyes E-k, a vegyi anyagok és házi kozmetikumok 

célszerű és tudatos használata 

- technika és tervezés: környezettudatos fogyasztói magatartás, takarékosság, a 

biotechnikai eljárások jelentősége, egészséges táplálkozás 

- testnevelés és egészségfejlesztés: a mozgás jótékony hatása az ember egészségére, 

életminőségére, tudatos fogyasztói magatartás, mértékletesség, kitartás 

- történelem: állampolgári jogok, EU fogyasztói jogok, fogyasztóvédelem 

- digitális kultúra: elektronikus kereskedelem, Internetes fogyasztói veszélyforrás 

- fizika: mérés, mértékegységek, mérőeszközök, különféle fogyasztói mérőórák (gáz, 

villany, víz) 
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- osztályfőnöki órák: egészséges életmód, szenvedélytől mentes fogyasztás, érték a 

családban, fogyasztói szokások a családban, vásárlási szokások 

Tanórán kívüli színtere: 

 vetélkedők szervezése 

 diákönkormányzati jogok érvényesítése 

 versenyek 

 rendezvények, bemutatók 

 szülői együttműködés, programok, értekezletek, látogatások 

 honlapszerkesztés 

Iskolán kívüli helyszínek: 

 üzlet és üzemlátogatások 

 piaci séták 

 pénzintézetek, intézmények, a polgármesteri hivatal látogatása 

 együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel 

A fogyasztóvédelmi oktatás módjai: 

 interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól 

 riportkészítés az intézményekben, üzletekben 

 médiafigyelés, média elemzés reklámkritika 

 egyéni és csoportos döntéshozatal 

 adatgyűjtés, adatfeldolgozás csoportmunkában 

 problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel 

 esettanulmány 

 viták, szituációs játékok 

 érveléstechnikai gyakorlatok 

 interjúk, kérdőívek az oktatás fogyasztóival (szülők, tanulók, pedagógus, lásd IMIP-

ben 

 

XII. Az iskolai könyvtár könyvtár-pedagógiai programja 

Az iskolai könyvtár szerepe, feladatai: 

Több szempontból is nagyon fontos az iskolai könyvtár működtetése. 

Először is a könyvállományból tudjuk segíteni a tanulók, pedagógusok munkáját, 

felkészülését, mikor is a tananyaghoz kapcsolódó, vagy azt kiegészítő könyveket 

kölcsönözhetnek ki. Megvannak a kötelező olvasmányok, sok szótárunk, lexikonunk van. 
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Segítséget tud nyújtani a versenyekre való felkészülésben, a napközis tanulók délutáni 

munkájában. Lényeges dolog a könyvtári foglalkozások szervezése tanulói csoportoknak 

/osztályok, szakkörök, napközis csoportok…/ 

E foglalkozások két kategóriába sorolhatók:  

1. egyrészt könyvtárismereti, könyvtárhasználati órák az osztályoknak 

2. másrészt különféle foglalkozások témákhoz, ünnepekhez, évszakokhoz stb. kötve /lsd.  

tanévi program/ Ezek kisebb csoportos foglalkozások alsó tagozatos illetve felső tagozatos 

napközis csoportok számára. Természetesen nem elhanyagolható a kölcsönzés sem.  

Bár egyre kevesebb az olyan tanuló, aki pusztán élvezetből olvas, azért, mert szeret, van jó 

néhány rendszeresen kölcsönző diák, elsősorban az alsó tagozatból. Ezeken kívül könyvtári 

hatáskörbe tartozik a tartós tankönyvek kezelése is: a tartós tankönyvek nyilvántartása, 

bevételezése, és kiadása tanulóknak illetve pedagógusoknak. Lehetőség nyílik a tanulóknak 

számítógép használatra is. a MEK-ről és különféle internetes forrásból gyűjthetnek anyagot 

ismereteik gyarapítására. 

 

A tanulók számára tervezett foglalkozások havi bontásban: 

Szeptember: 

 őszi versek, népszokások gyűjtése 

 népmesék 

 könyvtárhasználat 

 

Október:  

 a népköltészet ismérvei, egy népmese megtekintése, mesehallgatás 

 szólások, közmondások 

 ismeretterjesztő irodalom 

 „Látássérültek a könyvtárban”, hangoskönyvek 

 kutatómunka – játékos feladatok 

 

November: 

 mesekönyvek, népmesegyűjtemények 

 könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat 

 versek, mesék Mikulásra 

 adventi előkészületek 

 játékos versírás 
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December: 

 Mikulás és karácsony az irodalmi művekben 

 versek, történetek a karácsonyról 

 mondókák, kiszámolók 

 téli népszokások, hagyományok 

 ajándékozási, csomagolási ötletek 

 

Január:  

 gyermekversek – költők, kötetek 

 tájékozódás az ismeretterjesztő irodalomban 

 Egy ifjúsági regény/film feldolgozása 

 kedvenc versek ajánlása 

 megemlékezés Kölcsey Ferencről a „magyar kultúra napja” kapcsán 

 Himnusz 

 hangos olvasási verseny 

 versek, próza keresése – vers- és prózamondó verseny 

 

Február: 

 szépirodalmi szemelvények a családról 

 farsangi népszokások 

 Móra Ferenc munkássága és művei 

 Mohács – busójárás 

 a téltemetés szokásai 

 mondák a magyar történelemből 

 

Március: 

 költöző madaraink – könyvek, ismeretek gyűjtése 

 tavasz a költészetben 

 tavaszi népszokások 

 március 15. – Petőfi versei, hazafias versek 

 húsvét – dekorációs ötletek, locsolóversek… 

 a meseírás fortélyai 
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Április: 

 ismerkedés lakóhelyünk történetével 

 húsvéti versek, locsolóversek írása 

 versmondó verseny a „Költészet napja” tiszteletére 

 könyvajánlások 

 anyák napi versek, történetek 

 „A Föld napja” – április 22. – környezetvédelem, természetfilm megtekintése 

 

Május: 

 folyóiratok a könyvtárban – ismerkedés ifjúsági folyóiratokkal 

 hang- és képanyagok gyűjteménye 

 nyári olvasmányok ajánlása 

 „Madarak és fák napja” – természetvédelem 

 pünkösdi néphagyományok 

 gyermekjátékok régen és most 

 a Bükk nevezetességei 

 

Június:  

 könyvtári ismeretek rendszerezése 

 nyári olvasmányok 

 illusztrációk készítése nyári történetekhez 

A témák az egyes osztályok tanmenetében, foglalkozási tervében konkrétan időegységben 

megtalálható. Esetlegesen tanévenként változik. 
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HELYI TANTERV 
 

Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások, ezek óraszámai. 

Érvénybe lépés első időpontja: 2020. szeptember 1-jén 1. és 5. évfolyamon. 

 

I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai 

foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények 

 

1.Tantervek 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az 

oktatás: 

 MH= a 2013-ban módosított NAT szerinti Kerettanterv alapján készített Helyi 

Tanterv 

 HT= a 2020-ban módosított NAT szerinti Kerettanterv alapján készült Helyi 

Tanterv 

 

 

TANÉV 

 

                 ALSÓ TAGOZAT                  FELSŐ TAGOZAT 

ÉVFOLYAM 

1. 2. 3. 4. 5... 6. 7. 8. 

2020/2021  

HT 

 

MH 

 

MH 

 

MH 

 

HT 

 

MH 

 

MH 

 

MH 

2021/2022  

HT 

 

HT 

 

MH 

 

MH 

 

HT 

 

HT 

MH 

 

MH 

 

MH 

H 2022/2023  

HT 

 

HT 

MH 

 

HT 

 

MH 

 

HT 

 

HT 

 

HT 

 

MH 

2023/2024  

HT 

 

HT 

 

HTMH 

 

HT 

 

HT 

 

HT 

 

HT 

 

HT 

 

HT 

2024/2025  

HT 

 

HT 

 

HT 

 

HT 

 

HT 

 

HT 

 

HT 

 

HT 
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2. Óraterv 

Az iskolában az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és azok óraszámait az alábbi 

táblázat (óraterv) foglalja össze. 

A NAT-nak megfelelően a következő önálló tantárgyakat tanítjuk: 

Tantárgyak: 

Magyar nyelv és irodalom 

Idegen nyelv / angol nyelv 

Matematika 

Etika/ hit- és erkölcstan 

Történelem  

Állampolgári ismeretek 

Hon- és népismeret 

Természettudomány/ környezetismeret 

Fizika 

Kémia 

Biológia 

Földrajz 

Ének-zene 

Dráma és színház 

Vizuális kultúra 

Digitális kultúra 

Technika és tervezés 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

 

Intézményünk Helyi Tanterve az EMMI által kiadott NAT-hoz igazított általános 

tantervű Kerettanterv szerint készült. Úgy, hogy a szabadon felhasználható órakeretet 

elsősorban nem új tantárgy bevezetésére fordítottuk, hanem az egyes tantárgyak 

(magyar nyelv és irodalom, angol nyelv) óraszámát növeltük meg.  

Alsó tagozaton: magyar nyelv és irodalom. 

Felső tagozaton: magyar nyelv és irodalom, 8. évfolyamon angol nyelv esetében. 

A tantárgyi többletórákat kiegészítő anyag feldolgozására, készség-képességfejlesztésre, 

rendszerezésre fordítjuk a tantárgyak és tananyag témaköreik esetében, tantárgyi óratervekben 

jelölve.  

A tantárgyi követelményszintet két tanévente szerepeltetjük. 
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A szabadon tervezhető órakeretet a következőképpen használtuk fel: 

Alsó tagozaton 1 -4. évfolyamon heti 1 órában osztályfőnöki órákat /személyiségi, közösségi 

–csoportfejlesztési célból/ vezettünk be.  

Az alapozó tantárgy, a magyar nyelv és irodalom óraszámának heti + 1 órával történő 

növelésével lehetőséget teremtünk a többi tantárgy tanulásának jobb szintű elsajátítására.  

Az idegen nyelv (angol) tanulását, tudását erősítjük a 8 évfolyamon heti +1 órával megnövelt 

óraszámmal. 

 

Alsó tagozaton : 1-4. évfolyamon 

 minden évfolyamon + 1 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 

 az alsó tagozaton heti 1 óra osztályfőnöki órák beállítása 

 

Felső tagozaton: 5-8. évfolyamon 

 minden évfolyamon + 1 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 

 8. évfolyamon + heti 1 óra az angol idegen nyelv tantárgyhoz 

 

Kötelezően választható tantárgyak tanulása: 

 hon- és népismeret: heti 1 ó.            6.évf. 

 állampolgári ismeretek: heti 1 ó.     7. évf. 

 dráma és színház: heti 1ó.                8. évf. 
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HELYI TANTERV 

HT 

2020. 

Óraterv 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 

 

 

1. évf. 

 

2. évf. 

 

3. évf. 

 

4. évf. 

 heti éves heti éves heti   éves heti éves 

Magyar nyelv és irodalom  8  288 

 

 8 288  6 216  6 216 

 

Idegen nyelv 

       

2   

 

72 

 

Matematika 

 

4       

 

144 

 

4 

 

144 

 

4 

 

144 

 

4 

 

144 

 

Etika/hit- és erkölcstan 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

Természettudomány/ 

környezetismeret 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

1      

 

36 

 

1   

 

36 

 

Ének-zene 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

Vizuális kultúra 

 

2        

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

1 

 

36 

 

Technika és tervezés 

 

1   

 

36 

 

1       

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

Digitális kultúra 

     

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

 

5 

 

180 

 

5 

 

180 

 

5 

 

180 

 

5 

 

180 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 36 

összesen: 

 

24 864 24 864 24 864 25 900 
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Óraterv 5-8. évfolyam 

 

Tantárgyak 

 

5. évf. 

 

6. évf. 

 

7. évf. 

 

  8.évf. 

 heti éves heti éves heti éves heti éves 

Magyar nyelv és irodalom  5   180   5  180 4 144 4 144 

Idegen nyelv 3 108 3 108 3 108 4 144 

Matematika 4      144 4   144 3  108 3 108 

Etika/ hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Történelem  2 72 2 72 2 72 2 72 

Állampolgári ismeretek      

1 

 

36 

 

 

 

 

Hon- és népismeret   1 36     

Természettudomány 2 72 2 72     

Fizika     1 36 2 72 

Kémia     1 36 2 72 

Biológia     2 72 1 36 

Földrajz     2 72 1 36 

Ének-zene 2 72 1 36 1 36 1 36 

Dráma és színház       1 36 

Vizuális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36 

Digitális kultúra 1 36 1    36 1 36 1 36 

Technika és tervezés 1 36 1 36 1       36   

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

5 180 5 180 5 180 5 180 

Osztályfőnöki 

 

1 36 1 36 1 36 1 36 

összes: 

 

28 1008 28 1008 30 1080 30 1080 
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ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK TANTERVE 

Részletezve: a Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára tananyag, 

fejlesztési területek, követelmények előírásai szerint. 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 

1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 8 

Matematika 4 4 3 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány/Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

 

 

Tantárgyak 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 4 

Idegen nyelv  2 2 3 4 

Matematika 4 4 3 4 

Etika 1 1 1 1 

Történelem  2 2 2 1 

Hon- és népismeret  1 - - 

Természettudomány 2 2 6 6 

Állampolgári ismeretek - - 1 - 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra (közösségi nevelés) 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

A kerettantervek által előírt tartalmakra jelzett javasolt óraszámok az adott tantárgyon belül a 

tanulók egyéni képességeinek megfelelően átcsoportosíthatók. 
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A TARNAMERAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVÉNEK HETI 

ÓRASZÁMAI 2020-2021. 

ÓRÁK OSZTÁLYOK ÖSSZES 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

Kötelező óratervi ó. 

 

 

24 25 25 27 28 28 31 31 219 

           

TERVEZHETŐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napközi/tanulószoba 

         

          

EGYÉB FOGLALK.          

Napközi/tanulószoba 15  15 15  14,5   59,5 

CSOPORTBONTÁS          

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1  1 1 1 7 

TANÓRÁN KÍVÜLI 

TEVÉK 

FELZÁRKÓZTATÓ 

         

Felzárkóztatók          

Matematika 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 7 

Magyar ny és irodalom 

irodalom 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Előkészítő          

Szakkörök          

Magyar      0,5   0,5 

Matematika    1   1 

Kézműves 

 

szakkörör   

 1       1 

Természetbarát  1 1 

Elsősegélynyújtó  1 1 

Rajz 1   1 

Angol   1 1   2 

Néptánc                       2 1                 3 

Digitális kultúra    0,5   0,5 

Táblajátékok    1  1 

Könyvtárfog.       7 

Kórus     1  1 
BTMN   2 2 2  6 

Logopédia  1 1  2 

Gyógytorna          

SNI    3   3   6 

EGYÉB ÖSSZESEN         49 

ÓRATERVI ÓRA 

MINDÖSSZESEN 

        334,5 
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II. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka, során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyekéi a művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is 

szükség van: testnevelés, technika, rajz. 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs 

munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatják. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetéig a szülők kötelessége. 

4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

III. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

1. Elsőtől-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha 

az EMMI által kiadott kerettantervekben megfogalmazott előírásnak megfelelően a Helyi 

Tantervben a továbbhaladás feltételében tanévenként meghatározott követelményeket az 

adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 

2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

szöveges minősítése, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az első - nyolcadik 

évfolyamon minden tantárgyból a „Megfelelően teljesített” minősítést, illetve az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a tovább haladáshoz. 

3. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy – három tantárgyból szerez 
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elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát 

tehet. 

4. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon a tanév végén háromnál több tantárgyból 

szerez elégtelen osztályzatot/minősítést, az évfolyamot ismételni köteles. 

5. Az első - nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi 

osztályzat/minősítés megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát 

kell tennie ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 egy adott tantárgy évi óraszámának 30%-át meghaladja az igazolt mulasztás 

 magántanuló volt. 

6. Az első évfolyamon sikertelenül teljesítők előkészítő jelleggel teljesítették a 

követelményeket, melyről iskolalátogatási igazolást kapnak. 

 

IV. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 

1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz. 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31, napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig 

tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába. 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek és a szülők lakcímkártyáját  

  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 A gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót,  

 TAJ számot 

 a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt  

 a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét  

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő f elvételinél be kell mutatni: 
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 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 TAJ számot; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

5. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány 

bejegyzése alapján - nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a 

szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott 

tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból 

nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző 

évfolyamra beiratkozni. 

6. Az iskola beiratkozási körzetében lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt. 

7. Ha a körzeten kívüli tanuló a második évfolyam 2. félévében vagy a harmadik-negyedik 

évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanév végi 

osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, 

változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az 

igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt 

kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk 

tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak 

szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az igazgatóhelyettes és az osztályfőnökök 

véleményének figyelembe vételével dönthet arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e 

tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A 

döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.) 

V. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése 

és értékelése, szöveges értékelés értékelőlapok, vizsgák szabályai. A tanulmányok 

alatti vizsgák vizsgaszabályzata. 

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 
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2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, tantárgyakból az első-negyedik 

évfolyamon, harmadik-negyedik évfolyamon környezetismeret tantárgyból elméleti 

tantárgyakból a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek; 

4. A következő elméleti jellegű tantárgyakat 5-8. évfolyamig: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, angol nyelv, természetismeret,  történelem, fizika, kémia biológia, földrajz , 

digitális kultúra, dráma és színház, hon-és népismeret ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik 

a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. A témakör számonkérésének 

egyéb módjai: témazáró dolgozat, írásbeli számonkérések. 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

 A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését: elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan 

viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban 

figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott - fejlődött-e vagy 

hanyatlott - az előző értékeléshez képest. 

7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 Az 1-4. évfolyamon az első félévben és tanév végén minden tantárgy esetében 

szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A szöveges minősítés/értékelés a tanuló teljesítményétől függően a következő 

lehet: 
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 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 

 Az ötödik - nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét évközben, 

félévkor és tanév végén minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

8. Az elsőtől a negyedik évfolyamig félévkor és tanév végén a tanulók munkáját az egyes 

tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük.  

9.  A harmadik-negyedik, ötödiktől - nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi értékelést 

illetve kapott osztályzatot az adott félév során szerzett értékelések és érdemjegyek 

alapján kell meghatározni. 

10.  Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

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

11. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. A félév során adott tantárgyból 

legalább három érdemjeggyel kell rendelkezni a tanulóknak. 

12. A tanuló által szerzett szöveges értékelésről, érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat 

tanító/osztályfőnök értesíti az e-naplón/ellenőrzőn keresztül, illetve havonta az e-

naplóból kinyomtatott tanulmányi értesítőn keresztül.  

13. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-32% elégtelen (1) 

33-50 %: elégséges (2) 

51-75%: közepes (3) 

76-90 %: Jó (4) 

91-100%: Je1es (5) 

 

 

A helyi tanterv követelményeinek teljesítését szolgáló mérések: 

Alsó tagozat: 
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Tanév elején: 

1-2. osztály: magyar nyelv és irodalom (olvasás-szövegértés, írás-helyesírás, nyelvi 

ismeretek), matematika; 

3-4. osztály: magyar nyelv és irodalom (olvasás-szövegértés, írás-helyesírás, nyelvi 

ismeretek), matematika, környezetismeret csak 4. osztály; 

Tanév végén: 

1-2. osztály: magyar nyelv és irodalom (olvasás-szövegértés, írás-helyesírás, nyelvi 

ismeretek), matematika 

3-4. osztály: magyar nyelv és irodalom (olvasás-szövegértés, írás-helyesírás, nyelvi 

ismeretek), matematika, környezetismeret 

Felső tagozat: 

Tanév elején: 

5. osztály: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol 

6. osztály: magyar nyelv és irodalom , matematika, angol, természettudomány 

7. osztály: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol, történelem, digitális kultúra,  

8. osztály: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol, biológia, történelem 

Tanév végén: 

5. osztály: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol, természettudomány, testnevelés 

6. osztály: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol,digitális kultúra, testnevelés 

7. osztály: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol, biológia, testnevelés, történelem 

8. osztály: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol, testnevelés 

 

14.  A harmadik – negyedik, az ötödik-nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi 

bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek osztályzattal, 

illetve szöveges értékeléssel minősítésre: 

Harmadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, 

természettudomány/környezetismeret, ének-zene, technika és tervezés, vizuális kultúra, 

testnevelés és egészségfejlesztés, digitális kultúra 

 

Negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, 

testnevelés és egészségfejlesztés, természettudomány/környezetismeret, ének-zene, vizuális 

kultúra, technika és tervezés, digitális kultúra,  
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Ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

természettudomány, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés és 

egészségfejlesztés, digitális kultúra 

 

Hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, digitális kultúra, természettudomány, ének-zene, vizuális kultúra, technika és 

tervezés, testnevelés és egészségfejlesztés, hon- és népismeret 

 

Hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, digitális kultúra, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, 

technika és tervezés, testnevelés és egészségfejlesztés, állampolgári ismeretek 

 

Nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, digitális kultúra, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, 

technika és tervezés, testnevelés és egészségfejlesztés, dráma és színház 

 

Elsőtől nyolcadik évfolyamon: etika, hit-erkölcstan tantárgyak értékelése szövegesen 

történik. 

 

15.  A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik 

évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat 

használjuk, valamint a szöveges értékelést alkalmazzuk. 

16.  A tanulók magatartását az első – második évfolyamon, minden hónap végén, az 

osztályfőnök szövegesen értékeli, valamint a félév és a tanítási év végén a minősítést, a 

bizonyítványba bejegyzi.  

A harmadik - nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap 

végén szövegesen/érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek/szöveges 

minősítések és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban 

tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi 

osztályzatot/minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

17. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 
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 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó; 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

 aki nem használ durva, trágár kifejezéseket 

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 

nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

 feladatait nem minden esetben teljesíti; 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 
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 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése; 

 szándékosan rongálja környezetét; 

 aki visszaél fizikai fölényével a nála gyengébbel szemben. 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges. 

 

18. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk, 

valamint a szöveges értékelést alkalmazzuk. 

19. A tanulók szorgalmát az első – második évfolyamon, minden hónap végén szövegesen 

értékeli az osztályfőnök, valamint a félév és a tanítási év végén a minősítést a 

bizonyítványba bejegyzi.  

A harmadik -nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel/szövegesen értékeli. 

A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek/szöveges 

minősítések és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban 

tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról/minősítésről. A félévi és az év végi 

osztályzatot/minősítést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

20. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

 munkavégzése pontos, megbízható; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt 

nyújt; 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív; 
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 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való 

részvételt önként néni vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást 

teljesíti; 

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti; 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; érdemjegyeit, osztályzatait több 

tárgyból is lerontja; 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességéhez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 feladatait többnyire nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül; 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges. 

 

21. Azt a tanulót, aki képességihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményi ér el, 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

22. Az iskolai jutalmazás formái. 
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a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, - napközis nevelői, - nevelőtanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat, valamint díjakat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen 

az iskola közössége előtt vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

g) Igazgatói dicséretben részesül: területi:1 - 3, megyei : 1-10 országos: 1- 20 helyezett 

versenyző, 

h) Tanévenként elnyerhető címek: „Jó tanuló, jó sportoló”, „Legeredményesebb 

diák alsó tagozaton”, „Legeredményesebb diák felső tagozaton”  

23. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

24. Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

 vagy a házirend előírásait megszegi, 

 vagy igazolatlanul mulaszt, 

 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben kell részesíteni. 

25. Az iskolai büntetések formái: szaktanári figyelmeztetés; 

 szaktanári, - napközis nevelői, - nevelőtanári, - osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 szaktanári, - napközis nevelői, nevelőtanári, - osztályfőnöki intés; 

 szaktanári, - napközis nevelői, - nevelőtanári, - osztályfőnöki megrovás; 



152 
 

 - igazgatói figyelmeztetés; - igazgatói intés, - igazgatói megrovás; 

 tantestületi figyelmeztetés; - tantestületi intés; - tantestületi megrovás; 

 fegyelmi tárgyalás. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül., amelytől indokolt esetben 

- a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni. 

26. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni  
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27. Szöveges értékelés 

A tanulók teljesítményének, magatartásának, szorgalmának szöveges minősítése a 

bizonyítvány pótlapján a következőképpen szerepel: 

Magatartás: példás (5) jó (4) változó (3) rossz (2) 

Szorgalom: példás (5) jó (4) változó (3) hanyag (2) 

Tantárgyi minősítések adott évfolyamon a következők: 

Kiválóan teljesített (5) Jól teljesített (4) Megfelelően teljesített (2 - 3)

 Felzárkóztatásra szorul (l) 

Ezen szöveges értékelés a Jena Plan pedagógiai módszer szerint haladó 1-2. évfolyam 

félévi és tanév végi minősítésére is alkalmazandó. 

A 3.-4. évfolyamtól a szöveges értékelés mellett jegyre történő minősítéssel is élünk. 

A Jenaplan nevelési-oktatási koncepció a Tarnamérai Általános Iskolában 

„Az ember csak a nevelés által válhat emberré.” –Peter Petersen 

A 2019/2020. tanévben kezdtük alkalmazni a Jenaplan adaptációját. Ez nem iskolatípust 

jelent, hanem egy olyan nevelési-oktatási koncepciót, amely követve a NAT előírásait, a 

kerettanterv kitűzött céljait, újszerű, szabadabb iskolai légkörben biztosítja a gyermek teljes 

személyiségének fejlődését és a tanulmányokban való előrehaladását. 

A Jenaplan főbb jellemzői: 

 Az iskola a gyermek élettere. 

 Az iskola osztályai lakószobaként vannak berendezve. 

 A heti tevékenységet a ritmikus heti terv osztja fel. 

 Sokféle választható tevékenység. 

 A Jenaplan jellemzője a csoportmunka, nem a versengésre késztető egyéni munka. 

 A művelődés alapformái: beszélgetés, játék, munka, ünnep. 

 Nem érdemjegyeket kapnak a tanulók, hanem szöveges értékelést. 

 Az iskola a pedagógusok, gyermekek, szülők közössége. 

 A hét ünneppel kezdődik és végződik, ami fejleszti a közösségi érzést. 

 Mindent bemutat, amit a gyermekek készítenek. 

 A Jenaplan-iskola jellemző vonása a támogatás és a kölcsönös segítség. 

 A Jenaplan-iskola az élet tiszteletének törvényét követi. 
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Alapelvei: 

 Bennfoglaló (inkluzív) gondolkodás: Mások és én együtt egy nagyobb, közös egész 

részei vagyunk, ezért az én jólétem nem teremthető meg mások rovására. 

  Az iskola humanizálása: Az iskolai kapcsolatokat úgy kell megváltoztatnunk, hogy a 

benne élőkben elősegítse a közösségi érzés kialakulását. 

  Dialógus: Senki sem kizárólagos birtokosa az igazságnak, ezért az emberi 

kapcsolatoknak a párbeszédre kell épülniük. 

  Gyermek – antropológia: Az iskolában folyó munka alapja a gyermekek valódi és 

alapos ismerete. 

  Hitelesség: Mind a gyermek és felnőtt, mind a gyermek és a valóság találkozásának 

hitelesnek kell lennie.  

 Szabadság, mint viszonylagos autonómia: A szabályok és eszközök nem célok, 

kialakításukban valamennyi érintett félnek részt kell vennie. A szabadság nem 

korlátozhatja mások szabadságát.  

 - Kreativitás: Az iskolának meg kell teremtenie a gyermeki önkifejezés lehetőségeit. 

Gyermeki szükségletek rendszere: biztonság, másokhoz tartozás és szeretet, 

elismerés, megbecsültség tudás és megértés, esztétikai élmény, önmegvalósítás  

/Forrás: Petersen, Peter: Kis Jena-Plan. Budapest, 1997./ 

Megvalósítása iskolánkban:  

A tanulók osztálytermének lakószoba jellegűvé alakítása: szabadpolcos szekrények, 

nagy szőnyeg, körben, csoportokban elhelyezett padok, interaktív panel, sok eszköz, 

pihenősarok, könyvek, játékok. A nyitott polcokon elérhetők a tanulók taneszközei: 

könyvek, füzetek, munkafüzetek, kézműveskedéshez szükséges eszközök, külön 

dobozokban az egyes tanórákon használatos felszerelések. Minden tanuló saját 

mappában/mappákban tárolja a személyes dolgait. A taneszközöket önállóan készítik 

elő a tanórákra és foglalkozásokra, majd az elpakolás is önálló munkával valósul meg. 

A polcokon és a szekrényekben való rendrakás is az ő feladatuk. A tanterem 

díszítésében a tanulók aktívan részt vesznek: a különféle technikai jellegű 

tevékenységekben készült alkotásaik, munkáik díszítik a termet, a terem falait. Ez is 

biztosítja a személyes, otthonos teret számukra. 

Az órarend alapján heti terv készül, amelyben a héten elvégzendő feladatok jelennek 

meg, egyénre szabottan, tanulónként. A heti terv tartalmazhatja az egyéni fejlesztési 

feladatokat, gyakorló feladatokat, szorgalmi feladatokat. Figyelembe veszi az egyéni 



155 
 

képességeket, így a tanulóknak lehetőségük van a heti terv egyéni tempóban való 

teljesítésére. A heti terv feladatainak teljesítését a pedagógusok naponta ellenőrzik és 

értékelik, de a végső határidő a hét utolsó tanítási napja, amikor részletes heti értékelés 

következik. A heti tervet megkapják a szülők és a tanulók is. Így a szülők aktív 

részeseivé válnak a nevelési-oktatási folyamatnak, nyomon követik a tananyagban 

való előrehaladást, s ellenőrizhetik gyermekük teljesítményét. A heti tervet minden hét 

első napján kapják meg az érintettek. Kidolgozásában az osztályban tanító 

pedagógusok vesznek részt, együttműködve. 

A módszer olyan tanulást-tanítást eredményez, amely megszünteti vagy módosítja a 

tantárgyak és tanórák rendszerének kötöttségét. Fokozottan megvalósul a 

tantárgyköziség, a tantárgyak közötti koncentráció és a tantárgyi integráció. A 

hagyományos és a blokkórák váltakozása lehetőséget ad arra, hogy a tanulók 

elmélyültebben tudjanak foglalkozni egy-egy probléma/feladat/projektmunka 

megoldásával, ahol egybe lehet illeszteni a különböző tantárgyak kapcsolódó témáit. 

(Pl.: magyar irodalom – ének - zene – vizuális kultúra; matematika – technika és 

tervezés; testnevelés – ének - zene; …) A hagyományos egyéni és páros munkaformák 

mellett fokozottan előtérbe kerülnek a csoportos és kooperatív munkaformák és 

módszerek. A legtöbb tevékenység csoportmunkában folyik. A csoportmunkák a 

tanulók kooperatív együttműködésére épülnek, ill. a differenciálást hivatottak 

megvalósítani. A pedagógus szabadsága eldönteni, hogy melyik szervezési formát 

használja az adott nevelési-oktatási feladat/cél elérése érdekében. Nagyon fontos a 

gyermek önálló munkája, amit a pedagógus a háttérből igyekszik segíteni, irányítani. 

A személyiségfejlesztés kerül előtérbe, melynek sarkalatos pontja az életkori 

sajátosságoknak megfelelő játék. A teljes gyermeki személyiség fejlesztésére, a „teljes 

ember” nevelésére irányuló törekvést igyekszik ez szolgálni. Központi szerepet kap a 

tanulói aktivitás, kreativitás, életközeliség, a gyermeki szükségletek és érdeklődés 

előtérbe helyezése. Az iskola egy életközösség, benne a tanulás pedig kooperatív, 

tudatos, felelősségvállalást elváró tevékenység. A kommunikáció-központúság, 

tevékenység-centrikusság, problémamegoldás, felelősségvállalás, együttműködés, a 

tanulók folyamatos aktivitását, motivációját eredményezi. A kompetenciák fejlesztése 

komplexen és összetetten valósul meg: személyes, tanulási, szociális, kommunikációs 

és egyéb területeken.  

A reggel körbeszélgetéssel indul. A beszélgetés, mint alapforma központi szerepet kap 

a személyiségfejlesztésben és a tanulásban. A reggeli körbeszélgetés felkészülés a napi 
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munkára, ismétlés, rendszerezés, de ilyenkor vezethetők be az új didaktikai, mozgásos, 

kommunikációs játékok, projektek. A tanulók ekkor személyes érzéseiket, 

élményeiket is megoszthatják társaikkal, amely a nap/hét indításához a pedagógusnak 

is iránymutatást ad arról, milyen lelkiállapotban van a gyermek, miben lehet a 

segítségére. A szőnyegen körben ülve, beszélgetve és játszva fejlődik a 

kommunikációs készség, a tolerancia, a másik megismerése és elfogadása, a kérdezés 

és érvelés, egymás tiszteletben tartása. A körbeszélgetés valamilyen játékkal kezdődik, 

és a nap is játékkal fejeződik be.  

A játék: kommunikációs, mozgásos, ritmikus, gimnasztikai, torna jellegű, ill. magyar, 

matematika, ének, környezetünk világával kapcsolatos, idegen nyelvi, didaktikai is 

lehet. A körbeszélgetés után óra/blokkóra következik. A blokkóra után hosszabb 

szünet biztosítja a tanulók kikapcsolódását, pihenését. A blokkóra a tantárgyi 

integráció fontos színtere, amikor elmélyülten, változatos módszerekkel lehet 

feldolgozni/gyakorolni egy-egy tananyagot/témát. 

Ünnep: a gyermekek születés- és névnapja, ezen kívül minden társadalmi és 

hagyományos ünnep. A projekt is ünneppel zárul, pl. a projekt-munkából kiállítás 

készül; egy tananyag dramatikus feldolgozása is annak minősül. A projekt-héten 

ezeken az ünnepeken a szülők is aktívan közreműködnek.. Egy délután bejönnek az 

iskolába és együtt dolgoznak, kézműveskednek a gyermekekkel, majd az alkotásokat 

egy kiállítás keretében megtekinthetik. Egy tanítási évben 4 projekthét valósul meg 

az évszakokhoz kapcsolódva, a szülők aktív közreműködésével. A választott projekt 

megvalósításában minden műveltségterület részt vesz, tehát komplex képesség- és 

készségfejlesztés valósul meg.  

A Jenaplan-pedagógia további fontos jellemzője a tanulók teljesítményének 

szöveges értékelése. A „Jenaplan- osztályok” tanulói az 1-4. évfolyamon szöveges 

értékelést kapnak. A szöveges értékelés, a csak érdemjeggyel történő értékeléssel 

szemben, sokkal árnyaltabb, az adott tanuló tudását megmutató, ugyanakkor a 

hiányosságokra is rámutató értékelést tesz lehetővé. A szöveges értékelést 

tantárgyanként dolgoztuk ki a Helyi tanterv alapján, a NAT/Kerettanterv 

követelményeihez igazodva. Fontos továbbá a tanulók önértékelési képességének 

kialakítása: egyéni felelősségvállalás és csoportban betöltött szerepek, munkavégzés 

alapján. A pozitív értékek tudatosítására törekvés kell hogy domináljon, ami által a 

gyengébb területek is erősödhetnek.  
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Nevelő-oktató munkánk során igyekszünk a négy alapvető erőt: /a Jenaplan 

gyermekképe/mozgásvágy, tevékenységvágy, társas ösztön, tevékenységi ösztön a 

gyermekekben aktivizálni és a lehető legteljesebb mértékben felhasználhatóvá tenni a 

blokkórákon, ill. az iskolán kívüli tevékenységekben is. 

A módszer más szerepet vár el a pedagógusoktól is. Nem a tudás egyedüli átadói 

vagyunk, hanem tanulóink mentorai, segítői, útmutatói. A feladattól, tananyagtól 

függően változtatjuk a tanóra irányításában betöltött szerepünket. Természetesen ez a 

szerepkör osztályonként más és más, valamint a megvalósítandó nevelési-oktatási 

feladat jellegétől is függ nagymértékben. Igyekszünk a szülői ház és az iskola között 

szoros kapcsolatot kialakítani: a projekt délutánokon szülők, testvérek, nagyszülők is 

részt vehetnek. Fontos továbbá a csoport/osztály szabályainak közös megalkotása, a 

tanulókkal közösen. Vannak állandóan jellemző szabályok, s új szabályok felvételére 

is sor kerül, egy-egy problémahelyzetből, konfliktusból adódóan, amit mindenki 

megtanul alkalmazni a későbbiek során. 

Iskolánk, a Jenaplan- pedagógiát követve arra törekszik, hogy minél több személyes 

élményt, megtapasztalási lehetőséget, tevékenykedtetést biztosítson tanulóink 

számára, hiszen a mai kor gyermekének leginkább erre van szüksége, hogy kielégítse 

kíváncsiságát, felfedező, kreatív módon szerezze tudását. E mellett pedig érezze jól 

magát az iskolában, valóban legyen második otthona, ahová szeret járni, s érezze, 

hogy őt is elfogadják és szeretik. 

A szöveges értékelést harmadik és negyedik évfolyamon évközben, félévkor és 

tanév végén, kiegészítjük érdemjegyekkel is, az intézményi százalékos értékelőt 

alapul véve.  

 

A tanulói teljesítmények értékelésének átváltási formái 

 

Százalékos értékelés Érdemjegy/osztályzat 

(számmal és betűvel) 

Szöveges értékelés 

(Rövidítése) 

100%  91% 5 (jeles) Kiválóan teljesített (Kt.) 

90%  76% 4 (jó) Jól teljesített (Jt.) 

75%  51% 3 (közepes) Megfelelően teljesített (Mt.) 

50%  33% 2 (elégséges) Megfelelően teljesített (Mt.) 

0%  32% 1 (elégtelen) Felzárkóztatásra szorul (Fz.) 
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Szöveges értékelő lapok évfolyamonként a tanulói teljesítmények minősítéséhez 

 

Mondatbank a szöveges értékeléshez alsó tagozat /NAT 2020./ a Jenaplan módszer 

tantárgyi szöveges értékelése. 

 

Az értékelés rendszere: 

Évközben, félévkor, év végén: szöveges értékelés 

Órai munka értékelése: szövegesen, jutalom matricákkal, piros pontokkal, egyéb módon. 

 Órai megnyilvánulások 

 Kisbeszámolók, gyűjtőmunka 

 Órai csoportmunka, páros munka 

 Egyéni munka 

 Csoportos projektmunka 

 Kooperatív csoportmunka 

Az értékelés szempontjai: 

Kiválóan teljesített: (91% – 100%) 

Órai aktivitása kiváló. Az óra menetét és társait érdeklődő figyelemmel kíséri. Sűrűn 

megnyilvánul társai előtt, beszélgetésben és játékban. A tantárgy ismeretanyagában kiválóan 

eligazodik. Egyéni megfogalmazásai értő fogalomhasználatra utalnak, példaalapúak. Tanórai 

írásos produktumai mintaértékűek, megfogalmazásai igényesek és pontosak. Szívesen vállal 

kisbeszámoló és/vagy gyűjtőmunka és/vagy projektmunka készítést. Jártas az önértékelésben. 

Jól teljesített: (76% – 90%) 

Aktívan részt vesz az órai munkában, írásbeli feladatait maradéktalanul elvégezi. Az óra 

menetét és társait érdeklődő figyelemmel kíséri. Megnyilvánult társai előtt, beszélgetésben és 

játékban. A tantárgy ismeretanyagában jól eligazodik. Egyéni megfogalmazásai értő 

fogalomhasználatra utalnak, egyes esetekben példaalapúak. Tanórai írásos produktumai jók, 

megfogalmazásai pontosak. Mindig kész az önértékelésre. 

Megfelelően teljesített: (33% - 75%) 

Részt vesz az órai munkában, írásbeli feladatait elvégezi, az óra menetét figyelemmel kíséri. 

Ritkán, de megnyilvánul társai előtt, beszélgetésben és játékban. A tantárgy ismeretanyagában 

megfelelően eligazodik. Egyéni megfogalmazásai értő fogalomhasználatra utalnak. Tanórai 

írásos produktumai megfelelőek, megfogalmazásai pontosak. Igyekezetet mutat az 

önértékelésre. 

Felzárkóztatásra szorul: (0% - 32%) 
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A tanuló tevékenysége teljesen passzív és/vagy akadályozó jellegű. Az órai munkában nem 

vesz részt, feladatait nem végzi el. Társaival nem képes együtt működni. A tantárgy 

ismeretanyagában tájékozatlan. Tanórai írásos produktumai nem megfelelőek, 

megfogalmazásai pontatlanok. Önértékelésre kevésbé képes. 

A pedagógusok minden tanév elején kötelesek az első órán tájékoztatni a tanulókat, 

illetve a szülőket az első szülői értekezleten, az iskola értékelési rendszeréről, kiegészítve 

az egyéni értékelési móddal. 

 

Magatartás 

 

Minősítés: példás, jó, változó, rossz 

 

Társas kapcsolat szabályait betartja/példamutatóan/nem tartja be. 

Társas kapcsolataiban/kiválóan/jól/megfelelően/ nehezen alkalmazkodó. 

 

Szorgalom 

 

Minősítés: példás, jó, változó, hanyag 

 

A tanuláshoz való viszonya példamutató/jó/megfelelő/hanyag. 

Feladatait pontosan/legtöbbször pontosan/megfelelően/felületesen végzi. 

 

A tanuló teljesítményének összegző értékelése félévkor és év végén: 

 A tantervi követelményeket kiválóan teljesítette. 

 A tantervi követelményeket jól teljesítette. 

 A tantervi követelményeket megfelelően teljesítette. 

 Felzárkóztatásra szorul ... tantárgyból.  

 

Részletes szöveges értékelés: Mondatbank a szöveges értékeléshez az alsó tagozaton 
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1. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Beszéd és szóbeli kifejezőkészség 

 

A beszéd tisztasága 

 

Beszéde tiszta, érthető. 

Néhány hang képzése még bizonytalan. 

Sok hangképzési hibája van. 

 

Szókincs 

 

Szókincse gazdag, választékosan beszél/ korának megfelelő/fejlesztésre szorul. 

 

Olvasás 

 

Hangos olvasás 

 

Hangfelismerése, hangoztatása, hangösszevonása: pontos, még nem pontos. 

Szótagolása: pontos, pontatlan. 

A tanult betűket biztosan, bizonytalanul/ nem ismeri fel. 

Összeolvasása: biztos, bizonytalan. 

Hangos olvasása: betűző, szótagoló, szavanként, szókapcsolatonként, mondatonként, 

folyamatosan olvas. Nem képes az összeolvasásra. 

Hangos olvasása szép, kifejező, folyamatos, jó/megfelelő tempójú, akadozó, nehezen 

érthető. 

 

Néma olvasás 

 

Néma-értő olvasása: szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat, szöveget megért. 

A néma-értő feladatokat hibátlanul, kevés hibával, sok hibával oldja meg. 

Az olvasottakról szóban ügyesen, pontosan/ bizonytalanul, pontatlanul/nem számol be. 
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Írás, helyesírás 

 

Íráshasználat 

 

Vonalvezetése és írása: biztos, lendületes, határozatlan, egyenetlen, lassú. 

Füzete: tiszta, rendezett, szép, rendezetlen, maszatos. 

 

Íráskép 

 

A tanult betűelemek és kapcsolások írása: szabályos, pontos, szabálytalan, pontatlan. 

Betűalakítása, betűkapcsolása: szabályos, pontos, szabálytalan, pontatlan. 

Írásképe: szép, esztétikus, egyéni, nem szép, rendezetlen, maszatos. 

 

Írástempó 

 

Írástempója: lendületes, gyors, jó, megfelelő, lassú. 

 

Másolás 

 

A tanult betűelemeket, betűket, szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat: pontosan, 

helyesen, pontatlanul, helytelenül, kevés/sok hibával másolja írott/nyomtatott mintáról. 

Önellenőrzésre: képes, kevésbé képes, nem képes. 

 

Tollbamondás 

 

Tollbamondás után hibátlanul, kevés hibával, sok hibával írja le a tanult betűelemeket, 

betűket, szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat. 

 

Írás emlékezetből 

 

Emlékezetből hibátlanul, kevés hibával, sok hibával írja le a betűelemeket, betűket, 

szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat. 
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Matematika 

 

Számfogalom 

 

Hibátlanul, kevés hibával, sok hibával ismeri fel és írja le a számokat 0-tól 20-ig. 

Számfogalma biztos, bizonytalan 0-tól 20-ig. 

 

Számolási készség 

 

Összeadást és kivonást 20-as körben: biztosan, önállóan, eszköz nélkül, kevés hibával, sok 

hibával, eszközzel végzi/ nem képes elvégezni. 

Számsorozat folytatására: hibátlanul, kevés/sok hibával képes. 

Képről önállóan, helyesen/segítséggel alkot számfeladatot. 

A tanult relációkat érti/nem érti, alkalmazza/nem alkalmazza a természetes számok 

körében. 

A mértékegységek, mérőeszközök használatában biztos/bizonytalan a tudása. 

 

Összefüggések felismerése 

 

Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti és hibátlanul, kevés hibával megoldja/nem érti, 

sok hibát vét. 

Algoritmus szerint képes/segítséggel/még nem képes szöveges feladat megoldására. 

Önállóan/segítséggel képes halmazba tartozó elemek beazonosítására. 

Matematikai állítások igazságtartalmának eldöntése: helyes/többnyire helyes/helytelen. 

Valószínűségi gondolkodása pontos/kevésbé pontos/bizonytalan. 

 

Geometria 

 

A síkidomokat: biztosan/bizonytalanul, sok hibával ismeri fel és nevezi meg. 

Sormintát, síkmintát szabályosan/helyesen/segítséggel/szabálytalanul/hibásan tud 

folytatni. 

Szimmetrikus és tükrözött alakzatok létrehozására képes/kevésbé képes/nem képes. 
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Ének-zene 

 

A tanult dalokat önállóan, hibátlanul/segítséggel, kevés hibával tudja elénekelni  

A tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, aktívan/kevésbé aktívan részt vesz. 

A tanult elméleti fogalmakat kiválóan/jól/ megfelelően alkalmazza a gyakorlatban. 

 

Vizuális kultúra 

 

Élményeket, érzéseket, történeteket, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

ügyesen/ötletesen/egyszerűen/visszafogottan jeleníti meg. 

Biztosan/bizonytalanul alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit. 

Munkáiban a térviszonyok érzékeltetése kiváló/jó/fejlesztésre szorul. 

Emberábrázolása életkorának megfelelő/az átlagosnál gyengébb. 

Színek és formák változatossága, használata: kreatív, gazdag, ötletes, egyéni, visszafogott. 

A rajzfelületet esztétikusan tölti ki/ törekszik esztétikusan kitölteni. 

 

Technika és tervezés 

 

A tanult technikákat életkorának megfelelően biztosan/bátortalanul alkalmazza. 

Az elkészített munkadarabjai szépek, pontosak, igényesek, pontatlanok, elfogadhatatlanok. 

Eszközhasználata fejlett/jó/fejlesztésre szorul. 

Tárgykészítés közben önállóan, pontosan, segítséggel, pontatlanul dolgozik. 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

 

A mozgásos feladatokat mindig szívesen/változó kedvvel végzi. 

Mozgása összerendezett/ összerendezettlen. 

A kötelező szabályokat mindig/általában/nem tartja be. 

A sport- és népi játékokban szívesen/változó kedvvel vesz részt. 

A megismert gimnasztikai gyakorlatokat, tornaelemeket, mozgásformákat önállóan, 

pontosan/kevés hibával/ sok hibával hajtja végre. 

Az atlétikai elemeket pontosan, hibátlanul, kevés hibával, sok hibával hajtja végre. 

Vízbiztonsága kiemelkedő/átlagos/gyenge. 
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Etika 

 

Az órákon szívesen és aktívan részt vesz, együtt működik társaival. 

Az órákon kevésbé aktív, bátortalanul nyilvánul meg. 

Az órákon visszahúzódó, nagyon bátortalan. 

 

Hit- és erkölcstan 

 

Az órákon szívesen és aktívan részt vesz, együtt működik társaival. 

Az órákon kevésbé aktív, bátortalanul nyilvánul meg. 

Az órákon visszahúzódó, nagyon bátortalan. 
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2. évfolyam 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Kommunikáció 

 

Szókincs 

 

Szókincse gazdag/életkorának megfelelő/fejlesztésre szorul. 

 

Szóbeli kifejezőképesség 

 

Szóbeli kifejezőképessége kiváló/jó/ megfelelő/nehézkesen fejezi ki magát. 

 

Olvasás 

 

Felkészülés utáni hangos olvasás 

Felkészülés utáni hangos olvasása: hibátlan, nincs olvasástechnikai hibája/kevés/sok 

olvasástechnikai hibát vét. 

Olvasási tempója: gyors, ütemes, jó, megfelelő, lassú, akadozó. 

Hangos olvasás közben törekszik a helyes hangsúlyozásra és hanglejtésre, figyelembe 

veszi a mondatvégi írásjeleket. 

Nem tudja érzékeltetni a mondatfajtának megfelelő hanglejtést és hangsúlyt. 

 

Szövegértés bizonyítása szóban 

 

Az olvasottak tartalmáról pontos/pontatlan információi vannak. 

Szóban ügyesen/pontosan/pontatlanul/hiányosan számol be az olvasottak tartalmáról. 

 

Szövegértés bizonyítása írásban 

A szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban önállóan, hibátlanul/ segítséggel, kevés 

hibával/sok hibával oldja meg. 

Tájékozódásra könyvekben, lexikonokban és egyéb nyomtatott szövegekben 

önállóan/segítséggel/nem/ képes.  
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Írás, íráshasználat 

 

Írás, Íráskép 

 

Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép/szabálytalan, nem szép. 

A nagy írott betűket szabályosan/szabálytalanul írja. 

Írása lendületes, egyenletes és jól olvasható/ egyenetlen és nehezen olvasható. 

Vonalvezetése határozott, képes a sor kitöltésére. 

Vonalvezetése bizonytalan, időnként kilép a vonalak közül. 

 

Füzetvezetés 

 

Füzete: tiszta, rendes, áttekinthető/maszatos, rendezetlen, igénytelen. 

 

Helyesírás 

 

Másolás: hibátlan írástechnikával ír/ kevés/sok írástechnikai hibát vét. 

Tollbamondás után hibátlanul, kevés hibával, sok hibával ír. 

Emlékezetből hibátlanul, kevés hibával, sok hibával ír. 

Gyakori hibái másoláskor:………….; tollbamondásra  íráskor:……………; emlékezetből 

íráskor:……………. 

A mondatvégi írásjeleket helyesen/helytelenül alkalmazza. 

A begyakorolt szókészlet körében biztos/bizonytalan a j és az ly hangok jelölésében. 

A hangok időtartamát hibátlanul/kevés hibával/sok hibával jelöli. 

 

Nyelvtan 

 

Magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetése: biztos/bizonytalan. 

A tanult mondatfajtákat hibátlanul/kevés hibával/sok hibával nevezi meg. 

A mondatkezdő betűket és a személynevek kezdőbetűjét helyesen/kevés hibával/sok 

hibával írja. 

Másolás vagy diktálás után az egyszerű mondatokban a tanult mondatfajtákat  

helyes/helytelen írásjellel zárja. 
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Tanult esetekben helyesen/helytelenül választja el a szavakat. 

A szótagolási szabályokat biztonságosan/hibátlanul/kevés hibával/sok hibával alkalmazza. 

A betűrendbe sorolás szabályait helyesen/helytelenül alkalmazza. 

 

Matematika 

 

Számfogalom 

 

A százas számkörben számfogalma kialakult. A számokat helyesen olvassa, írja, 

csoportosítja és rendezi. Pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és hibátlanul meg 

tudja nevezni a számok tulajdonságait. 

A százas számkörben számfogalma kialakulóban van. A számokat kevés hibával olvassa, 

írja, csoportosítja és rendezi. Kissé pontatlanul jelöli helyüket a számegyenesen, és 

bizonytalanul tudja megnevezni a számok tulajdonságait. 

A százas számkörben számfogalma még nem alakult ki. A számokat több hibával olvassa, 

írja, csoportosítja és rendezi. Nagyon pontatlanul jelöli helyüket a számegyenesen, és 

bizonytalanul tudja megnevezni a számok tulajdonságait. 

 

Számolási készség 

 

Az egyszerűbb/összetett számfeladatokat meg tudja oldani önállóan, eszköz nélkül, 

hibátlanul/kevés hibával , eszköz segítségével/sok hibával. 

Fejszámolása gyors és pontos, átlagos, lassú, pontatlan. 

A szorzó-/ bennfoglaló táblákat jól begyakorolta/kevés hibával tudja/még sokat kell 

gyakorolnia. 

A négy alapműveletet hibátlanul/kevés hibával/sok hibával végzi. 

A tanult relációkat helyesen/kevés/sok hibával alkalmazza. 

A mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket jól, hibátlanul/kevés/sok hibával ismeri és 

alkalmazza.  

 

Összefüggések felismerése 

 

A szöveges feladatokat a tanult algoritmus alapján önállóan, hibátlanul/segítséggel, kevés 

hibával/ sok hibával oldja meg. 
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Önállóan/segítséggel képes halmazba tartozó elemek beazonosítására és 

halmazműveletekre. 

Matematikai állítások igazságtartalmának eldöntése: helyes/többnyire helyes/helytelen. 

Valószínűségi gondolkodása pontos/kevésbé pontos/bizonytalan. 

 

Geometria 

 

A síkidomokat és tulajdonságaikat: biztosan/bizonytalanul, sok hibával ismeri fel és 

nevezi meg. 

Sormintát, síkmintát szabályosan/helyesen/segítséggel/szabálytalanul/hibásan tud 

folytatni. 

Szimmetrikus és tükrözött alakzatok létrehozására képes/kevésbé képes/nem képes. 

A tanult alakzatok megnevezésében biztos/bizonytalan, a tükrösség és egyéb 

tulajdonságok megállapítására önállóan képes/még nem képes. 

 

Ének-zene 

 

A tanult dalokat önállóan, hibátlanul/segítséggel, kevés hibával tudja elénekelni  

A tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, aktívan/kevésbé aktívan részt vesz. 

A tanult elméleti fogalmakat kiválóan/jól/ megfelelően alkalmazza a gyakorlatban. 

 

Vizuális kultúra 

 

Élményeket, érzéseket, történeteket, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

ügyesen/ötletesen/egyszerűen/visszafogottan jeleníti meg. 

Biztosan/bizonytalanul alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit. 

Munkáiban a térviszonyok érzékeltetése kiváló/jó/fejlesztésre szorul. 

Emberábrázolása életkorának megfelelő/az átlagosnál gyengébb. 

Színek és formák változatossága: kreatív, gazdag, ötletes, egyéni, visszafogott. 

A rajzfelületet esztétikusan tölti ki/ törekszik esztétikusan kitölteni 

 

Technika és tervezés 

 

A tanult technikákat életkorának megfelelően biztosan/bátortalanul alkalmazza. 
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Az elkészített munkadarabjai szépek, pontosak, igényesek, pontatlanok, elfogadhatatlanok. 

Eszközhasználata fejlett/jó/fejlesztésre szorul. 

Tárgykészítés közben önállóan, pontosan, segítséggel, pontatlanul dolgozik. 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

 

A mozgásos feladatokat mindig szívesen/változó kedvvel végzi. 

Mozgása összerendezett/ összerendezettlen. 

A kötelező szabályokat mindig/általában/nem tartja be. 

A sport- és népi játékokban szívesen/változó kedvvel vesz részt. 

A megismert gimnasztikai gyakorlatokat, tornaelemeket, mozgásformákat önállóan, 

pontosan/kevés hibával/ sok hibával hajtja végre. 

Az atlétikai elemeket pontosan, hibátlanul, kevés hibával, sok hibával hajtja végre. 

Vízbiztonsága kiemelkedő/átlagos/gyenge. 

 

Etika 

 

Az órákon szívesen és aktívan részt vesz, együtt működik társaival. 

Az órákon kevésbé aktív, bátortalanul nyilvánul meg. 

Az órákon visszahúzódó, nagyon bátortalan. 

 

Hit- és erkölcstan 

 

Az órákon szívesen és aktívan részt vesz, együtt működik társaival. 

Az órákon kevésbé aktív, bátortalanul nyilvánul meg. 

Az órákon visszahúzódó, nagyon bátortalan 

 

Környezetismeret 2. évfolyam (NAT 2012. szerint) Ez csak a 2020/2021. tanévben 

érvényes 

 

A tanult fogalmakat, alapismereteket hibátlanul/kevés hibával/sok hibával tudja és 

alkalmazza. 

Megfigyelései pontosak/pontatlanok, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során 

felismeri/nem mindig ismeri fel az összefüggéseket. 
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Önálló gyűjtőmunkát végez/nem végez. 

3. évfolyam 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Kommunikáció 

 

Szóbeli kifejezőképesség 

 

Szóbeli kifejezőképessége kiváló/jó/ megfelelő/nehézkesen fejezi ki magát. 

Memoritert/verset könnyen/nehezen tanul. 

Önállóan/segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset, 

mondókát, versrészletet, népköltészeti alkotást, prózai és dramatikus szöveget, 

szövegrészletet. 

 

Olvasás 

 

Felkészülés utáni hangos olvasás 

Felkészülés utáni hangos olvasása: hibátlan, nincs olvasástechnikai hibája/kevés/sok 

olvasástechnikai hibát vét. 

Olvasási tempója: kiváló, gyors, ütemes, jó, megfelelő, lassú. 

Hangos olvasás közben törekszik a helyes hangsúlyozásra és hanglejtésre, figyelembe 

veszi a mondatvégi írásjeleket. 

Nem tudja érzékeltetni a mondatfajtának megfelelő hanglejtést és hangsúlyt. 

 

Szövegértés bizonyítása szóban 

 

Az olvasottak tartalmáról pontos/pontatlan információi vannak. 

Szóban ügyesen/pontosan/pontatlanul/hiányosan számol be az olvasottak tartalmáról. 

 

Szövegértés bizonyítása írásban 

A szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban önállóan, hibátlanul/ segítséggel, kevés 

hibával/sok hibával oldja meg. 

Szövegből adatok, információk gyűjtését hibátlanul/kevés hibával/sok hibával végzi. 
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Dramatikus játékokban aktívan, szívesen/kevésbé aktívan vesz részt. 

 

Írás, íráshasználat 

 

Írás, Íráskép 

 

Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép/szabálytalan. 

Írása lendületes, egyenletes és jól olvasható/ egyenetlen és nehezen olvasható. 

 

Füzetvezetés 

 

Füzete: tiszta, rendes, áttekinthető/maszatos, rendezetlen, igénytelen. 

 

Helyesírás 

 

Másolás: hibátlan írástechnikával ír/ kevés/sok írástechnikai hibát vét. 

Tollbamondás után hibátlanul, kevés hibával, sok hibával ír. 

Emlékezetből hibátlanul, kevés hibával, sok hibával ír. 

Gyakori hibái másoláskor:………….; tollbamondásra  íráskor:……………; emlékezetből 

íráskor:……………. 

A mondatvégi írásjeleket helyesen/helytelenül alkalmazza. 

A begyakorolt szókészlet körében biztos/bizonytalan a j és az ly hangok jelölésében. 

A hangok időtartamát hibátlanul/kevés hibával/sok hibával jelöli. 

 

Nyelvtan 

 

Elválasztáskor, szótagoláskor hibátlanul/kevés hibával/sok hibával dolgozik.  

A kiejtéssel megegyező, szavak leírásában biztos/bizonytalan a helyesírása. 

A kiejtéstől eltérő szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával helyesen, 

hibátlanul/kevés hibával/ sem tudja megfelelően leírni. 

A mondatkezdő nagybetűket és a mondatvégi írásjeleket helyesen/helytelenül alkalmazza. 

Szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat megfigyelés és/vagy diktálás alapján 

helyesen/kevés hibával/sok hibával ír. 

A mondatfajtákat felismeri/segítséggel ismeri fel/nem ismeri fel. 
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A szófajok közül az igét, főnevet, melléknevet, számnevet szövegkörnyezetben önállóan, 

biztosan/bizonytalanul/ segítséggel/nem ismeri fel. 

Az élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét kifejező szavak helyesírásában 

biztos/bizonytalan/kevés/sok hibát vét. 

Tulajdonnevek helyesírásában biztos/bizonytalan/kevés/sok hibát vét. 

A tulajdonságot kifejező szavak és azok fokozott alakjainak felismerésében/leírásában 

biztos/bizonytalan//kevés/sok hibát vét. 

A mennyiségeket kifejező szavak és azok fokozott alakjainak felismerésében/leírásában 

biztos/bizonytalan/kevés/sok hibát vét. 

A cselekvést, történést, létezést kifejező szavakat önállóan, helyesen/kevés hibával/sok 

hibával ismeri fel. 

A cselekvést, történést, létezést kifejező szavak leírásában biztos/bizonytalan/kevés/sok 

hibát vét. 

Igekötős igék helyesírásában biztos/bizonytalan. 

 

Fogalmazás 

 

Előkészítés után önállóan/segítséggel képes rövid fogalmazás megírására. 

Fogalmazásaiban a mondatok kapcsolódnak/ nem kapcsolódnak egymáshoz. 

Az események időrendje megfelelő/zavaros. 

Önálló hibajavításra képes/nem képes. 

 

Matematika 

 

Számfogalom 

 

Az ezres számkörben számfogalma kialakult. A számokat helyesen olvassa, írja, 

csoportosítja és rendezi. Pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és meg tudja nevezni a 

számok tulajdonságait. 

Az ezres számkörben számfogalma kialakulóban van. A számokat kevés hibával olvassa, 

írja, csoportosítja és rendezi. Kevésbé pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és 

bizonytalanul tudja megnevezni a számok tulajdonságait. 
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Az ezres számkörben számfogalma még nem alakult ki. A számokat több hibával olvassa, 

írja, csoportosítja és rendezi. Nagyon pontatlanul jelöli helyüket a számegyenesen, és 

bizonytalanul tudja megnevezni a számok tulajdonságait. 

 

Számolási készség 

 

Az egyszerűbb/összetett számfeladatokat meg tudja oldani önállóan, eszköz nélkül, 

hibátlanul/kevés hibával , eszköz segítségével/sok hibával. 

Fejszámolása gyors és pontos, átlagos, lassú, pontatlan. 

A négy alapműveletet hibátlanul/kevés hibával/sok hibával végzi. 

Az írásbeli alapműveleteket hibátlanul/kevés hibával/sok hibával végzi. 

A tanult relációkat helyesen/kevés/sok hibával alkalmazza. 

A mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket jól, hibátlanul/kevés/sok hibával ismeri és 

alkalmazza.  

Számok helyiértékének ismerete biztos/bizonytalan/nagyon hiányos. 

Érti/kevésbé érti/nem érti az egész és törtrész kapcsolatát; képes/kevés hibával képes/nem 

képes a törtrészek összehasonlítására, műveletek végzésére. 

Képes/nem képes a természetes számok és a negatív egész számok nagyság szerinti 

összehasonlítására. 

 

Összefüggések felismerése 

 

A szöveges feladatokat a tanult algoritmus alapján önállóan, hibátlanul/segítséggel, kevés 

hibával/ sok hibával oldja meg. 

Önállóan/segítséggel képes halmazba tartozó elemek beazonosítására és 

halmazműveletekre. 

Matematikai állítások igazságtartalmának eldöntése: helyes/többnyire helyes/helytelen. 

Táblázatokat, grafikonokat jól/ kevés hibával/ sok hibával/ értelmez. 

Sorozatok szabályait önállóan, biztosan/segítséggel, kevés/sok hibával ismeri fel és 

folytatja. 

 

Geometria 

 



174 
 

A síkidomokat és tulajdonságaikat: biztosan/bizonytalanul, sok hibával ismeri fel és 

nevezi meg. 

A tanult alakzatok megnevezésében biztos/bizonytalan, a tükrösség és egyéb 

tulajdonságok megállapítására önállóan képes/még nem képes. 

 

Ének-zene 

 

A tanult dalokat önállóan, hibátlanul/segítséggel, kevés hibával tudja elénekelni  

A tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, aktívan/kevésbé aktívan részt vesz. 

A tanult elméleti fogalmakat kiválóan/jól/ megfelelően alkalmazza a gyakorlatban. 

 

Vizuális kultúra 

 

Élményeket, érzéseket, történeteket, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

ügyesen/ötletesen/egyszerűen/visszafogottan jeleníti meg. 

Biztosan/bizonytalanul alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit. 

Munkáiban a térviszonyok érzékeltetése kiváló/jó/fejlesztésre szorul. 

Emberábrázolása életkorának megfelelő/az átlagosnál gyengébb. 

Színek és formák változatossága, használata: kreatív, gazdag, ötletes, egyéni, visszafogott. 

A rajzfelületet esztétikusan tölti ki/ törekszik esztétikusan kitölteni 

 

Technika és tervezés 

 

A tanult technikákat életkorának megfelelően biztosan/bátortalanul alkalmazza. 

Az elkészített munkadarabjai szépek, pontosak, igényesek, pontatlanok, elfogadhatatlanok. 

Eszközhasználata fejlett/jó/fejlesztésre szorul. 

Tárgykészítés közben önállóan, pontosan, segítséggel, pontatlanul dolgozik. 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

 

A kötelező szabályokat mindig/általában/nem tartja be. 

A sport- és népi játékokban szívesen/változó kedvvel vesz részt. 

A megismert gimnasztikai gyakorlatokat, tornaelemeket, mozgásformákat önállóan, 

pontosan/kevés hibával/ sok hibával hajtja végre. 
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Az atlétikai elemeket pontosan, hibátlanul, kevés hibával, sok hibával hajtja végre. 

Vízbiztonsága kiemelkedő/átlagos/gyenge. 

 

Etika 

 

Az órákon szívesen és aktívan részt vesz, együtt működik társaival. 

Az órákon kevésbé aktív, bátortalanul nyilvánul meg. 

Az órákon visszahúzódó, nagyon bátortalan. 

 

Hit- és erkölcstan 

 

Az órákon szívesen és aktívan részt vesz, együtt működik társaival. 

Az órákon kevésbé aktív, bátortalanul nyilvánul meg. 

Az órákon visszahúzódó, nagyon bátortalan 

 

Természettudomány/Környezetismeret 

 

A tanult fogalmakat, alapismereteket hibátlanul/kevés hibával/sok hibával tudja és 

alkalmazza. 

Az összefüggések felismerésében önálló/segítséget igényel/tájékozatlan. 

Megfigyelései, mérései pontosak/ kevésbé pontosak/ pontatlanok. 

Az élettelen környezet kölcsönhatásait ismeri/ kevésbé ismeri/nem ismeri. 

A megismert növények részeit önállóan/kis segítséggel/segítséggel sem tudja nevezni. 

Az időjárás tényezőit képes önállóan/kis segítséggel/csak hiányosan tudja felsorolni. 

Tájékozottsága időben/térben pontos/kevésbé pontos/pontatlan. 

Ismeretei hazánkról alaposak/kevésbé alaposak/hiányosak. 

Ismeretei az életközösségekről alaposak/kevésbé alaposak/hiányosak. 

Ismeretei a testünkről: pontosak/kevésbé pontosak/hiányosak. 

 

Digitális kultúra 

 

A megismert informatikai eszközöket önállóan/segítséggel/nem tudja megnevezni és 

jellemezni. 
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Egyszerű/összetett feladatokat önállóan/kis segítséggel/sok segítséggel/segítséggel sem 

old meg informatikai eszközökkel. 

Grafikai alkalmazással egyszerű dokumentumot hoz létre önállóan/kis segítséggel/sok 

segítséggel/segítséggel sem. 

Önállóan/segítséggel/nem képes hétköznapi problémák értelmezésére, megoldására, 

algoritmus elemi lépésekre bontására és végrehajtására. 
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4. évfolyam 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Kommunikáció 

 

Szóbeli kifejezőképesség 

 

Szóbeli kifejezőképessége kiváló/jó/ megfelelő/nehézkesen fejezi ki magát. 

Memoritert/verset könnyen/nehezen tanul. 

Önállóan/segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset, 

mondókát, versrészletet, népköltészeti alkotást, prózai és dramatikus szöveget, 

szövegrészletet. 

 

Olvasás 

 

Felkészülés utáni hangos olvasás 

 

Felkészülés utáni hangos olvasása: hibátlan, nincs olvasástechnikai hibája/kevés/sok 

olvasástechnikai hibát vét. 

Olvasási tempója: kiváló, gyors, ütemes, jó, megfelelő, lassú. 

Hangos olvasás közben törekszik a helyes hangsúlyozásra és hanglejtésre, figyelembe 

veszi a mondatvégi írásjeleket. 

Nem tudja érzékeltetni a mondatfajtának megfelelő hanglejtést és hangsúlyt. 

 

Szövegértés bizonyítása szóban 

 

Az olvasottak tartalmáról pontos/pontatlan információi vannak. 

Szóban ügyesen/pontosan/pontatlanul/hiányosan számol be az olvasottak tartalmáról. 

 

Szövegértés bizonyítása írásban 

A szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban önállóan, hibátlanul/ segítséggel, kevés 

hibával/sok hibával oldja meg. 

A szöveghez kapcsolódóan önállóan/segítséggel tud vázlatot készíteni. 
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Szövegből adatok, információk gyűjtését hibátlanul/kevés hibával/sok hibával végzi. 

Lényegkiemelésre képes/nem képes. 

Dramatikus játékokban aktívan, szívesen/kevésbé aktívan vesz részt. 

 

Írás, íráshasználat 

 

Írás, Íráskép 

 

Írása lendületes, egyenletes és jól olvasható/egyéni/ egyenetlen és nehezen olvasható. 

 

Füzetvezetés 

 

Füzete: tiszta, rendes, áttekinthető/maszatos, rendezetlen, igénytelen. 

 

Helyesírás 

 

Másolás: hibátlan írástechnikával ír/ kevés/sok írástechnikai hibát vét. 

Tollbamondás után hibátlanul, kevés hibával, sok hibával ír. 

Emlékezetből hibátlanul, kevés hibával, sok hibával ír. 

Gyakori hibái másoláskor:………….; tollbamondásra  íráskor:……………; emlékezetből 

íráskor:……………. 

A mondatvégi írásjeleket helyesen/helytelenül alkalmazza. 

A begyakorolt szókészlet körében biztos/bizonytalan a j és az ly hangok jelölésében. 

A hangok időtartamát hibátlanul/kevés hibával/sok hibával jelöli. 

 

Nyelvtan 

 

Elválasztáskor, szótagoláskor biztos/bizonytalan a tudása. 

A kiejtéssel megegyező szavak leírásában biztos/bizonytalan. 

A kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával 

helyesen/kevés hibával/sok hibával írja le/sem tudja leírni. 

A mondatkezdő nagybetűket és a mondatvégi írásjeleket helyesen/helytelenül alkalmazza. 

Szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat megfigyelés és/vagy diktálás alapján 

helyesen/kevés hibával/sok hibával ír. 
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A mondatfajtákat felismeri/segítséggel ismeri fel/nem ismeri fel. 

A tanult szófajokat önállóan, biztosan/bizonytalanul/ segítséggel/nem ismeri fel. 

Tulajdonnevek helyesírásában biztos/bizonytalan/kevés/sok hibát vét. 

A tanult szófajok és toldalékolt alakjaik helyesírásában biztos/bizonytalan//kevés/sok hibát 

vét. 

 

Fogalmazás 

 

Előkészítés után önállóan/segítséggel képes rövid elbeszélés megírására. 

Előkészítés után önállóan/segítséggel képes leíró fogalmazás készítésére. 

A tanult elméleti ismereteket biztosan/bizonytalanul/nem tudja. 

 

Matematika 

 

Számfogalom 

 

A tízezres számkörben számfogalma kialakult. A számokat helyesen olvassa, írja, 

csoportosítja és rendezi. Pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és meg tudja nevezni a 

számok tulajdonságait. 

A tízezres számkörben számfogalma kialakulóban van. A számokat kevés hibával olvassa, 

írja, csoportosítja és rendezi. Kevésbé pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és 

bizonytalanul tudja megnevezni a számok tulajdonságait. 

A tízezres számkörben számfogalma még nem alakult ki. A számokat több hibával 

olvassa, írja, csoportosítja és rendezi. Nagyon pontatlanul jelöli helyüket a 

számegyenesen, és bizonytalanul tudja megnevezni a számok tulajdonságait. 

 

Számolási készség 

 

Az egyszerűbb/összetett számfeladatokat meg tudja oldani önállóan, eszköz nélkül, 

hibátlanul/kevés hibával , eszköz segítségével/sok hibával. 

Fejszámolása gyors és pontos, átlagos, lassú, pontatlan. 

A négy alapműveletet hibátlanul/kevés hibával/sok hibával végzi. 

Az írásbeli alapműveleteket hibátlanul/kevés hibával/sok hibával végzi. 

A tanult relációkat helyesen/kevés/sok hibával alkalmazza. 
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A mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket jól, hibátlanul/kevés/sok hibával ismeri és 

alkalmazza.  

Számok helyiértékének ismerete biztos/bizonytalan/nagyon hiányos. 

Érti/kevésbé érti/nem érti az egész és törtrész kapcsolatát; képes/kevés hibával képes/nem 

képes a törtrészek összehasonlítására, műveletek végzésére. 

Képes/nem képes a természetes számok és a negatív egész számok nagyság szerinti 

összehasonlítására, műveletek végzésére. 

 

Összefüggések felismerése 

 

A szöveges feladatokat a tanult algoritmus alapján önállóan, hibátlanul/segítséggel, kevés 

hibával/ sok hibával oldja meg. 

Önállóan/segítséggel képes halmazba tartozó elemek beazonosítására és 

halmazműveletekre. 

Matematikai állítások igazságtartalmának eldöntése: helyes/többnyire helyes/helytelen. 

Táblázatokat, grafikonokat jól/ kevés hibával/ sok hibával/ értelmez. 

Sorozatok szabályait önállóan, biztosan/segítséggel, kevés/sok hibával ismeri fel és 

folytatja. 

 

Geometria 

 

A síkidomokat és tulajdonságaikat: biztosan/bizonytalanul, sok hibával ismeri fel és 

nevezi meg. 

Sormintát, síkmintát szabályosan/helyesen/segítséggel/szabálytalanul/hibásan tud 

folytatni. 

Szimmetrikus és tükrözött alakzatok létrehozására képes/kevésbé képes/nem képes. 

A tanult alakzatok megnevezésében biztos/bizonytalan, a tükrösség és egyéb 

tulajdonságok megállapítására önállóan képes/még nem képes. 

 

Ének-zene 

 

A tanult dalokat önállóan, hibátlanul/segítséggel, kevés hibával tudja elénekelni  

A tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, aktívan/kevésbé aktívan részt vesz. 

A tanult elméleti fogalmakat kiválóan/jól/ megfelelően alkalmazza a gyakorlatban. 
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Vizuális kultúra 

 

Élményeket, érzéseket, történeteket, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel 

ügyesen/ötletesen/egyszerűen/visszafogottan jeleníti meg. 

Biztosan/bizonytalanul alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit. 

Munkáiban a térviszonyok érzékeltetése kiváló/jó/fejlesztésre szorul. 

Emberábrázolása életkorának megfelelő/az átlagosnál gyengébb. 

Színek és formák változatossága: kreatív, gazdag, ötletes, egyéni, visszafogott. 

A rajzfelületet esztétikusan tölti ki/ törekszik esztétikusan kitölteni 

 

Technika és tervezés 

 

A tanult technikákat életkorának megfelelően biztosan/bátortalanul alkalmazza. 

Az elkészített munkadarabjai szépek, pontosak, igényesek, pontatlanok, elfogadhatatlanok. 

Eszközhasználata fejlett/jó/fejlesztésre szorul. 

Tárgykészítés közben önállóan, pontosan, segítséggel, pontatlanul dolgozik. 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

 

A mozgásos feladatokat mindig szívesen/változó kedvvel végzi. 

Mozgása összerendezett/ összerendezettlen. 

A kötelező szabályokat mindig/általában/nem tartja be. 

A megismert gimnasztikai gyakorlatokat, tornaelemeket, mozgásformákat önállóan, 

pontosan/kevés hibával/ sok hibával hajtja végre. 

A testnevelési, népi és szabadtéri játékokban aktívan/kevésbé aktívan/visszahúzódóan 

vesz részt. 

Az atlétikai elemeket pontosan, hibátlanul, kevés hibával, sok hibával hajtja végre. 

Vízbiztonsága kiemelkedő/átlagos/gyenge. 

 

Etika 

 

Az órákon szívesen és aktívan részt vesz, együtt működik társaival. 

Az órákon kevésbé aktív, bátortalanul nyilvánul meg. 
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Az órákon visszahúzódó, nagyon bátortalan. 

 

Hit- és erkölcstan 

 

Az órákon szívesen és aktívan részt vesz, együtt működik társaival. 

Az órákon kevésbé aktív, bátortalanul nyilvánul meg. 

Az órákon visszahúzódó, nagyon bátortalan 

 

Természettudomány/Környezetismeret 

 

A tanult fogalmakat, alapismereteket hibátlanul/kevés hibával/sok hibával tudja és 

alkalmazza. 

Az összefüggések felismerésében önálló/segítséget igényel/tájékozatlan. 

Megfigyelései, mérései pontosak/ kevésbé pontosak/ pontatlanok. 

Az élettelen környezet kölcsönhatásait ismeri/ kevésbé ismeri/nem ismeri. 

A megismert növények részeit önállóan/kis segítséggel/segítséggel sem tudja nevezni. 

Az időjárás tényezőit képes önállóan/kis segítséggel/csak hiányosan tudja felsorolni. 

Tájékozottsága időben/térben pontos/kevésbé pontos/pontatlan. 

Ismeretei hazánkról alaposak/kevésbé alaposak/hiányosak. 

Ismeretei az életközösségekről alaposak/kevésbé alaposak/hiányosak. 

Ismeretei a testünkről: pontosak/kevésbé pontosak/hiányosak. 

Gyűjtőmunkában aktívan/kevésbé aktívab vesz részt. 

 

Digtális kultúra 

 

A megismert informatikai eszközöket önállóan/segítséggel/nem tudja megnevezni és 

jellemezni. 

Egyszerű/összetett feladatokat önállóan/kis segítséggel/sok segítséggel/segítséggel sem 

old meg informatikai eszközökkel. 

Grafikai alkalmazással egyszerű dokumentumot hoz létre önállóan/kis segítséggel/sok 

segítséggel/segítséggel sem. 

Önállóan/segítséggel/nem képes hétköznapi problémák értelmezésére, megoldására, 

algoritmus elemi lépésekre bontására és végrehajtására. 

Egyszerű prezentációt, ábrát tud készíteni önállóan/segítséggel/segítséggel sem. 
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Idegen nyelv/Angol nyelv 

 

A tanult szavakat hibátlanul/kevés hibával/sok hibával ejti ki és írja le. 

A tanár utasításait megérti/nem érti meg. 

Az utasításokat végrehajtja/nem hajtja végre. 

Az olvasott szöveget jól megérti/kevésbé érti meg/nem érti meg. 

Ismeri/kevésbé ismeri/nem ismeri a színeket, számokat (1- 20-ig)  

Beszédkészsége: kiváló, jó, megfelelő 

Ismeri/hiányosan ismeri/nem ismeri és nevezi meg a testrészeket. 

Ismeri és használja/kevésbé ismeri és használja/nem ismeri a köszönési és megszólítási 

formákat. 

A tanult dalokat, verseket önállóan/segítséggel/segítséggel sem tudja elmondani. 

Íráskészség: kiváló   jó   megfelelő   gyenge. 

 

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK VIZSGASZABÁLYZATA 

 

A VIZSGASZABÁLYZAT CÉLJA 

Vizsgaszabályzatunk célja a 2062012.(VIII.31.)EMMI rendelet 64§-78§-ig terjedő 

bekezdésében valamint a Nemzeti köznevelési törvény 55§ (1),(2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint  

 tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, 

gyakorlati vizsga)  

 és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján 

határozza meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek 

félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a 

jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni  

A pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) 

szeretné a követelményeket teljesíteni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
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Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra 

 különbözeti vizsgákra 

 javító vizsgákra  

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

 aki egyéni tanrend szerint teljesíti tankötelezettségét 

 aki tanév közben mentesítve volt a készségtárgyak tanulása alól  

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

A vizsgaszabályzat hatálybalépése a 2013/2014-es tanév félévétől megszervezendő 

vizsgáktól érvényes, és határozatlan időre szól. 

Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola 

Pedagógiai Programja alapján. 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

Az Intézményi osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben 

kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási 

év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött 

össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.  

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a 

tanítási órák több mint 30 % - a.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben, ha  

- felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a 

Kn.tv.55§ (1),(2) bekezdése szerint sajátos helyzete miatt;  

- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb 

három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.  
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A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a 

vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 

hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja 

elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből 

kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett 

évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele 

a sikeres tovább haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 

az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

 

JAVÍTÓVIZSGA  

Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kap, 

javítóvizsgát tehet.  

Június 20-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni. 

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. közötti időpontban szervezhető. 

A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára 

utasító kolléga legyen.  

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB 

ALAPELVEI 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok: 

 elnök 

 kérdező tanár 

 ellenőrző tanár 

Az elnök: 

 felel a szabályok betartásáért,  
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 ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 ha kell szavazást rendel el. 

Kérdező tanár(ok): 

 csak megfelelő tanári végzettséggel lehet 

 lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

Ellenőrző tanár: 

 lehetőség szerint szakos tanár 

 felel a vizsga szabályszerűségéért 

 

ÍRÁSBELI VIZSGÁK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI: 

 a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

 a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot 

 a feladatlap megoldásának ideje 45 perc, kivétel a nyelvi előkészítő 

évfolyamon a célnyelv ahol 60 perc áll a tanuló rendelkezésére 

 a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a 

tanuló hozza magával 

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell 

biztosítani 

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak 

Az írásbeli vizsga javítása: 

 a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

 ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót 

 

A SZÓBELI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 egy napon három szóbeli vizsga tehető le 

 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

 a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell 

biztosítani. 

 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre 
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 a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési 

idő 

 a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja 

 a felelet maximum 10 percet tarthat 

 ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy 

alkalommal póttételt húz 

 két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet  

 Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság  dönt a szóbeli eredményéről 

 szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a 

törvények alapján dönt. 

 

GYAKORLATI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI: 

 a gyakorlati oktatás vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a 

gyakorlati vizsga rendjéről  

 a gyakorlati vizsgarészt a vizsga feladatok számától függetlenül egy 

érdemjeggyel kell értékelni 

 

AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI, KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDJE: 

A vizsgatárgyak követelményrendszere: 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában/helyi tantervben található követelményrendszerével. 

VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI 

Magyar irodalom     írásbeli + szóbeli vizsga 

Magyar nyelvtan     írásbeli + szóbeli vizsga 

Történelem      írásbeli + szóbeli vizsga 

Idegen nyelv      írásbeli + szóbeli vizsga 

Matematika      írásbeli + szóbeli vizsga 

Természettudomány/Környezetismeret  írásbeli + szóbeli vizsga 

Természettudomány     írásbeli+ szóbeli vizsga 

Fizika       írásbeli + szóbeli vizsga 

Földrajz      írásbeli + szóbeli vizsga 

Biológia      írásbeli + szóbeli vizsga 

Kémia       írásbeli + szóbeli vizsga 
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Hon- és népismeret     írásbeli + szóbeli 

Etika /hit-erkölcstan     szóbeli vizsga 

Digitális kultúra      gyakorlati vizsga 

Testnevelés és egészségfejlesztés    gyakorlati vizsga 

Vizuális kultúra     gyakorlati vizsga 

Ének-zene       írásbeli + szóbeli vizsga 

Technika és tervezés     szóbeli + gyakorlati vizsga 

Állampolgári ismeretek    szóbeli vizsga 

Dráma és színház     szóbeli vizsga 

 

VI. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok 

meghatározása 

 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi 

szabályok érvényesülnek: 

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség-és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

 az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), 

valamint a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) 

feladatokon túl -  nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi eladatot; 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot; 

 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot 

lehet íratni. 

 

VII. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

l. A tanulók fizikai állapotának mérését, a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon a NETFIT mérést, tanévenként 5-8.évfolyamon januártól májusig terjedő 

időszakban. 
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2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

VIII. A pedagógiai program és helyi tanterv végrehajtásához szükséges, a nevelő-

oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

Korszerű, a gyakorlatban valóban használható tudás megszerzéséhez a pedagógiai eszköztár 

mellett demonstrációs és manipulatív eszközállományra is szükség van az iskolákban. A 

tananyag feldolgozását segítő szemléltetést, valamint a tanulói tevékenységet az  

alapfelszerelések és eszközök szolgálják intézményünkben. 

A szükséges eszközök beszerzése különösen fontos az esélyegyenlőség, hátránykompenzálás, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, integrált oktatás eredményes megvalósításához, az egész 

életen át tartó tanulás képességének megalapozásához. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az SZMSZ részletesen tartalmazza. 

 

1. A tananyag feldolgozását segítő szemléltetést, valamint a tanulói tevékenységet két 

épületben az osztálytermekben és a szaktantermekben, a szertárban található 

alapfelszerelések és eszközök szolgálják: írásvetítők, diavetítő , CD-s magnók, fali 

vetítővászon, DVD , video lejátszó, televízió. 

2. A tanórai oktató nevelőmunkát segítő taneszközök (különféle tárgyak, eszközök és 

információhordozók, valamint egyéni fejlesztést szolgáló eszközök: digitális táblák, 

projektorok, laptopok, táblagépek, asztali számítógépek, érintőképernyős panel, iskolai 

könyvtár könyvállománya. 

3. A tantárgyak tanításához szükséges felszerelések és taneszközök  megfelelően 

rendelkezésre állnak . (leltárív tartalmazza részletesen)  

IX. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával 

kapcsolatos egyéb intézkedések 

a) A pedagógiai program érvényességi ideje: 

 Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógia program alapján. 

 A pedagógiai programban található helyi tanterv 2020. szeptember 1. napjától az első 

és ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 A pedagógiai program érvényességi ideje nyolc tanévre - azaz 2020.szeptember 1. 

napjától szól. 
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 Ezen pedagógiai program módosítás a 2020. szeptember l-jén lép életbe a Jena  

Plan pedagógiai módszer bevezetésével- 1.-2. évfolyamon, majd ezt követően felmenő 

rendszerben. 

b) A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden 

tanév végén írásban értékelik a pedagógia programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

c) A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az iskola intézményvezetője;  

 a nevelőtestület bármely tagja,; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei; 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 

A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati képviselői útján 

javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával 

válik érvényessé. 

A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő, tanév szeptember első napjától kell 

bevezetni. 

d) A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola honlapján digitalizált formában. 

X. A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

A Nemzeti köznevelési törvény 26. § (1) A nevelő és oktató munka  az iskolában a pedagógiai 

program szerint folyik. 

 A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. 
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 A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

 A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

A pedagógiai programot és annak mellékleteit a nevelő testület a 2020.08.31-én tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

 

 

 

 

A módosítás először a 2020-2021-es tanévben szeptember 1-jén 1. és 5. évfolyamon lép 

életben.  

Az osztályfőnöki órák tekintetében 1. valamint 5.-8. évfolyamon lép életben. Az alsó 

tagozaton felmenő rendszerben. 

 

 

 

 

 

 

Az intézményvezető 2020. 08. 31-én  jóváhagyta. 

 

 

 

 

Tarnaméra, 2020.08.31. 

 

                                                                               Kassáné  Dér  Gizella 

                                                                                    intézményvezető 
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MELLÉKLET 

XI. Szülői nyilatkozat-minta 

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 

 

Alulírott,……………………………………… mint  szülő ezúton nyilatkozom gyermekem 

,………………………………név ……osztályos tanuló ügyében eljárva az iskola által 

szervezett egyéb foglalkozásra járással kapcsolatosan. 

 

 

A Nemzeti köznevelési törvény 55. § (1) bek. lehetővé teszi, hogy gyermekem számára 

felmentést kérjek a 16 óráig az  iskola által megszervezésre kerülő Egyéb foglalkozás(ok)  

látogatása alól. 

 

 

Élve ezzel a törvény adta jogommal kérem az iskola igazgatóját, hogy 

………………………………nevű……….osztályos gyermekemet mentse fel az iskola 

által szervezett Egyéb foglalkozás(ok) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….alól. 

 

Indok:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

Tarnaméra, …………………………….. 

                                   

                                                                   ……………………………… 

                                                                                       szülő 
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MELLÉKLET 

 

XII. Boldogságórák tematikus terve 

 

 

Téma Idő Felelős Határidő 

 

Boldogságfokozó 

hála 

szeptember osztályfőnök szeptember 30. 

 

Optimizmus 

gyakorlása 

október osztályfőnök október 31. 

 

Kapcsolatok 

ápolása 

november osztályfőnök november 30. 

 

Boldogító 

jócselekedetek 

december osztályfőnök december 20. 

 

Célok kitűzése és 

elérése 

január osztályfőnök január 31. 

 

Megküzdési 

stratégiák 

február osztályfőnök február 28. 

 

Apró örömök 

élvezet 

március osztályfőnök március 31. 

Megbocsátás 

 

április osztályfőnök április 30. 

 

Testmozgás május osztályfőnök május 31. 

 

Fenntartható 

boldogság 

június osztályfőnök június 15. 
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