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1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
Mottó:
“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)

1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,
CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
1.1.1. Pedagógiai alapelvek
(az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása)
Az iskolánkban tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alábbi
pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.
1. Az iskolában olyan pozitív légkör megteremtése szükséges, ahol a tanulók jól érzik
magukat.
Ennek érdekében:
 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 támasztott követelményeket,
így tudhatják, mit várunk el tőlük;
 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi
munkájában és életének egyéb problémáiban.
2. Személyiségfejlesztés a nevelés-oktatás tevékenységrendszerével történik.
Ennek érdekében:
 fontosnak tartjuk, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit;
 a képességek és készségek kialakítása során a mindennapi életben
hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtunk;
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a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre törekszünk;
segítjük a gyereket abban, hogy meggyőződve saját értékeiről megtanulja
elfogadni és becsülni önmagát és másokat;
 arra törekszünk, hogy rövidtávon is olyan sikereket érjenek el
tevékenységeikben, amelyek örömet jelentenek számukra, és felkeltik
érdeklődésüket.
 a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának ellátását biztosítjuk
3. Az iskola folyamatosan részt kíván venni a lakóhely életében.
Ennek érdekében:
 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal;
 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből,
tevékenységéből, eredményeiből minél többet megismertessünk a szülőkkel, a
település érdeklődő polgáraival;
 tovább ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a településen található
közművelődési intézményekkel;
 fontosnak tartjuk, hogy iskolánk részt vegyen a különféle városi
rendezvényeken.
Az iskola működését meghatározó értékek a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tehetséggondozás.
A felzárkóztatás.
A természeti környezet megóvása.
Az ember testi és lelki egészsége.
A szülőföld szeretete.
Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben.
Az emberi jogok tisztelete.

1.1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai és feladatai
Általános célkitűzéseink
 Célunk, hogy biztosítsuk a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges, szép,
otthonos környezetet.
 Kreatív gondolkodású, biztos tudású gyerekek tanítása, nevelése, akik a választott
középfokú intézményekben megállják a helyüket.
 A gyenge képességű tanulók is jussanak el általános iskolai tanulmányaik sikeres
befejezéséhez. Természetesen elsődleges cél, hogy minél több diák (az egyéni
képességei alapján) a legmagasabb szinten feleljen meg az iskola helyi tantervében
megfogalmazott magasabb szintű követelményeknek is.
 A sajátos nevelési igényű tanulók képességeinek fejlesztése
 A kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása
 Váljanak nyitottá és megértővé a különböző kultúrák, életmódok, vallások, a másság
iránt.
 Sajátítsák el az emberek közötti érintkezés és kommunikáció elfogadott normáit, a
kulturált viselkedés szabályait.
 Tiszteljék és ápolják a nemzeti emlékeinket, hagyományainkat, jelképeinket.
 Alakuljon ki bennük határozott elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és
sorsukat illetően.
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 Váljék igényükké az egészséges életmód, a mozgás és a sport.
 Környezetkímélő magatartás elsajátíttatása.
 A népművészet ágainak, értékeinek megismertetése.
 Kapcsolataink ápolása és bővítése a közművelődési intézményekkel.
 Kötődjenek iskolájukhoz; az iskolaközösség által megfogalmazott értékeket fogadják
el, azokat tudatosan vállalják.

Feladataink
A célok megvalósulása érdekében az iskolában folyó nevelés-oktatás fő feladata, hogy a
gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a
következő képességeket, készségeket és tulajdonságokat alakítsa ki és fejlessze a
tanulókban:
- az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz
szükséges alapvető készségeket és képességeket (gondolkodási képesség, beszéd,
írás, olvasás, matematikai képesség);
- az egyéni tanulás hatékony módszereit;
- a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az
együttműködés helyes normáit és módszereit;
- a kommunikáció elfogadott formáit, különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd
használatára;
- az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat;
- nemzeti értékek, hagyományok valamint az anyanyelv ismeretét, megbecsülését és
tiszteletét;
- a természet szeretetét, a természettudományos gondolkodásmódot;
- más népek, etnikumok elfogadását;
- a gyermekek erkölcsi és akarati tulajdonságait.
Olyan korszerű ismereteket és alapkészségeket kívánunk tanulóinknak nyújtani, amelyek
birtokában képesek lesznek a következő iskolafokozaton továbbtanulni, valamint megérteni a
természet, a társadalom és a művészetek szerepét az ember életében.
Fontosnak tartjuk a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését.

Kiemelt kompetenciafejlesztési területek:









A tanulás kompetenciái
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
A digitális kompetenciák
A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A természettudományos kompetenciák
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák

Kiemelt fejlesztési feladatok:
 Az erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Gazdasági és pénzügyi nevelés
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Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása
A testi és lelki egészségre nevelés
A családi életre nevelés

Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai:
Az alapfokú oktatásnak 2 szakasza van.
- 1-4. évfolyam: alsó tagozat
- 5-8. évfolyam: felső tagozat
A célokat, feladatokat és tevékenységeket is e szakaszok szerint tervezzük.
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Alsó tagozat (1-4.évfolyam )


Célok
Zökkenőmentesen térjen át az óvoda
játékközpontú tevékenységéből az iskolai
tanulás tevékenységébe a játékosság
elvének szem előtt tartásával.

Feladatok
Jól működő kapcsolat kialakítása a két
intézmény között. Az óvodában használt
játékos módszereket vegye át és alkalmazza
a pedagógus.
Nagyobb figyelmet fordítunk az iskolai
szokás- és munkarend megismertetésére,
kialakítására.



A tanuló váljon érdeklődővé a megismerés
folyamatában.

A pedagógiai munka folyamán érdeklődést
keltő, személyre szóló feladatok
megoldására törekszünk.



Az elemi ismeretek közvetítése során a
tanulók alapvető képességeinek és
készségeinek fejlesztése elemi ismeretek
eszközszintű alkalmazásával.

A pedagógus adjon mintákat az
ismeretszerzéshez, a feladatok és
problémák megoldásához.
Az egyéni képességek kibontakozását
tegye lehetővé.
A tanulási nehézségekkel küzdő
tanulóknak adjon segítséget.

Tevékenységek (módszerek)
- tavasszal a leendő elsős pedagógus
meglátogatja az óvodás csoportokat,
- az óvodások szüleinek értekezletet tart,
- óvodások látogatása az iskolában (tanóra)
- iskolások látogatása az óvodában,
- a tanulási folyamat során sok
eszközhasználat,
- óra közben mozgásos játékokkal lazítás
(mondókák, énekek),
- órai szituációs játékok,
- bábozás
- szemléltetés,
- játékos tevékenykedtetés,
- folyamatos megerősítés (helyeslés,
dicséret, jutalom),
- differenciálás
- szótárhasználat megtanítása és
alkalmazása,
- anyaggyűjtés a különböző természeti és
társadalmi témákhoz otthon és könyvtárban,
- korrepetálások,
- logopédiai foglalkozások,
- nyomtatásban megjelent gyakorló
feladatlapok ajánlása otthoni gyakorlásra,
- a könnyebb megértéshez
szemléltetőeszközök, segédeszközök,
tanulókísérletek alkalmazása
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Az olvasás és írás megtanulása és
használatának eszközzé fejlesztése.



Ismerjék meg a gyerekek a helyes tanulási
technikákat.



Alakuljon ki bennük a felelősségtudat, a
kitartás képessége.



Váljon fogékonnyá a tanuló saját
környezete, a természet értékei iránt.



Tisztelettudó és udvarias viselkedés
kialakítása társakkal és felnőttekkel
szemben.
Normakövető magatartás.



Jellemformálás: a tanulók pozitív
magatartásformáinak kialakítása,

A nyelvhasználati módok megtanítása,
fejlesztése.

- irodalmi szövegek feldolgozása,
- ismeretközlő szövegek feldolgozása,
- differenciált fejlesztés,
- a számítógép elemi szintű kezelése
Alapozza meg a tanulási szokásokat, majd - tanulás tanítása: az adott témában
ismertesse és gyakoroltassa az egyéni
legalkalmasabb tanulási módszerek
tanulás hatékony módszereit.
megismertetése és alkalmaztatása
A tanulói kíváncsiságra épített, és ez által
- önellenőrzés,
motivált munkában fejlessze a pedagógus a - csoportmunka,
kisgyermekben a felelősségtudatot, a
- tanulópárok kialakítása,
kitartás képességét.
- gyűjtőmunka (szorgalmi feladatok)
Tudatosítsa a pedagógus a gyermekekben a - séták a településen (nevezetességek
szűkebb és a tágabb környezetből
megtekintése, megismerése),
megismerhető értékeket.
- kirándulások a környéken,
Vonja be őket azok megőrzésébe és
- az iskolai környezet tisztaságának
gyarapításába.
megóvása,
- nem szemetel az iskolában és az utcán,
- vigyáz öltözéke, eszközei tisztaságára
A tanulók erkölcsi és akarati
- a helyes magatartásminták bemutatása,
tulajdonságainak fejlesztése.
gyakoroltatása játékos formában,
A humánus magatartásminták begyakorlása, - irodalmi művek szereplőinek,
fejlesztése.
magatartásának megismerése, értelmezése,
állásfoglalás- követendő példák kiemelése,
- a napszaknak megfelelő helyes köszönési
formák megismertetése és alkalmaztatása
(felnőtteknek, társaknak),
- perifériára szorult gyerekek bevonása a
közösségbe (közösségi feladatok,
megbízások)
A pedagógus a tanulók értelmi szintjén a
- konfliktushelyzetek elemzése,
tanulókkal közösen elemezze az adott
- irodalmi szemelvények elemzése,
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kudarctűrő-képességük fejlesztése.

helyzeteket és késztesse állásfoglalásra a
tanulókat.
Ismerjék meg a körülöttünk élő népeket,
szokásaikat, kulturális értékeiket.



A másság elfogadása, a másság iránti
tisztelet.



A hazaszeretet erősítése.

A nemzeti kultúra értékeinek
megismertetése, a nemzeti hagyományok
ápolása.
Kiemelkedő magyar történelmi események,
személyek, tudósok, művészek bemutatása.



A sportolás igényének felkeltése.
Váljanak edzetté, legyen jó szervezetük
ellenálló-képessége.

Olyan környezet kialakítása az iskolában,
ahol a gyerekek tudnak mozogni, játszani és
sportolni.
Az egészséges életmódhoz kapcsolódó
szokások ismertetése, gyakoroltatása.
Iskolánk lehetőséget és helyet biztosít az
iskolai és iskolán kívüli sporttevékenységek
számára.

- kialakult szituációk elemzése,
- versenyhelyzet kialakítása játékok során
- olvasmányok
- könyvtári anyaggyűjtés,
- meghatározott online felületek
figyelemmel kísérése, a látottak
megbeszélése
- olvasmányok tartalmának megbeszélése,
- közös éneklés,
- zenehallgatás,
- képzőművészeti alkotások elemzése,
- a médiában látott élmények megbeszélése,
- a figyelem ráirányítása ilyen jellegű
adásokra
- gyógytestnevelés
- mindennapos mozgás biztosítása,
- iskolai és iskolán kívüli sporttevékenységek: futball, tenisz, asztalitenisz, atlétika, néptánc,
körjátékok, labdajátékok, stb.,
- játék a szabadidős foglalkozásokon
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Felső tagozat (5-8. évfolyam)









Célok
A tanulók 5. osztályba lépve törés nélkül
folytassák tanulmányaikat.
Az eddig már megismert tanulási módszerek
közül a számukra legmegfelelőbbet (adekvát
módszerek) tudják a tanulók kiválasztani és
alkalmazni.

Tevékenységek
- hospitálások,
- tapasztalatcsere,
- a tanítási tanulási folyamatban minél
többféle módszert ismerjenek meg
(könyvtárhasználat, lexikonok, kézikönyvek
használata; kiselőadások tartása),
- szakköri munka,
- tantárgyi specifikumoknak megfelelő
módszerek bemutatása,
- kutatómunka tanítása, tanulása,
- online felületek használata
Az információs és kommunikációs kultúra
Az anyanyelv tudatos és igényes használata. - online felületek használata,
fejlesztése.
A kritikai és kreatív olvasási képesség
- könyvtárhasználat,
fejlesztése.
Az információk szelektív használatának
gyakorlása.
Korukhoz képest legyen fejlett a tanulók
A tanulási-és közösségi tevékenységek
- önértékelés,
önismerete, önértékelése.
közben a tanulók önismeretének,
- tanári értékelés,
önértékelésének fejlesztése.
- szerepjátékok,
Olyan szituációk teremtése, ahol a
- versenyek szervezése
gyermekek saját teljesítőképességükkel
szembesülnek.
Legyenek segítőkészek, tisztelettudóak,
A tanulási-és közösségi tevékenységek
- a gyermeki jogok és kötelességek
toleránsak. A jogaikat és kötelességeiket
közben fejlessze a pedagógus a tanulók
ismertetése, gyakorlása,
ismerve erősödjenek kapcsolataik társaikkal együttműködési készségét, társak iránti
- csoportmunka szervezése,
és a felnőttekkel.
toleranciát, akaratát, segítőkészségét.
- tanulópárok kialakítása,
Feladatok
A tanítók és szaktanárok ismerjék meg
egymás módszereit és munkáját.
Az előző szakaszban megismert tanulási
technikák bővítése, és minél önállóbb
alkalmaztatása.
/egyéni és csoportos tanulási módszerek/
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Ismerjék és becsüljék meg más népek
kultúráját.
Az Európához való tartozás tudatának,
erősítése.

Más népek hagyományainak, szokásainak,
kultúrájának, életmódjának megismerése és
megbecsülésének kialakítása.
Ismeretek nyújtása az Európai Unióról.



Környezetkímélő magatartás kialakítása.

A környezet minőségi változásainak
megismertetése, az értékek felismerése és
megőrzése.



Váljék igényükké az egészséges életmód, a
rendszeres mozgás, a testedzés.
Váljanak edzetté.



Zamárdi történetének, és hagyományainak
megismerése.

Az alapvető higiéniai szabályok,
az egészséges táplálkozás és életmód
alapelveinek megismertetése.
Kapcsolat tartása a védőnővel, fogorvossal,
iskolaorvossal.
Mozgásos játékok és versenyek szervezése a
tanulók számára.
Az egészségre káros szokások
megismertetése.
A település történetének, hagyományainak
megismertetése és ápolása.
A már kialakult kapcsolat ápolása a
Közösségi Házzal.



Szeressék hazájukat!

Hazánk földrajzának, történelmének,
kultúrájának és hagyományainak
megismertetésével segítjük a nemzeti
önbecsülés és hazaszeretet kialakulását.

- a témához kapcsolódó irodalmi alkotások
megismerése, elemzése
- a tanulók figyelmének ráirányítása a
médiában e témában megjelenő
eseményekre, dokumentumfilmekre, majd
ezek megbeszélése,
- a tananyagban szereplő alkotások elemzése
- a település környezetének, tisztaságának
óvása,
- részvétel a szemétgyűjtési munkában,
- az iskola berendezéseinek, környezetének
tisztán tartása
- ismeretterjesztő előadások szervezése,
- higiénikus szabályok ismertetése,
- csapatjátékok, versenyek szervezése,
- táplálkozási szokások ismertetése,
- mindennapos testedzés lehetősége

- rendezvényeken való közreműködés,
- népi hagyományőrző szokásokban való
részvétel,
- népi játékok (betlehemezés, regölés stb.),
- tájház látogatása
- tantárgyi ismeretszerzés,
- szemléltetés: képekkel,
dokumentumfilmekkel, filmekkel — azok
elemzése
- múzeumok, képtárak, nemzeti
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8. osztály végén minél több tanuló legyen
képes elvont fogalmi és elemző
gondolkodásra.



8. osztály végére érjék el azt a szintet, hogy
tanulmányaikat sikeresen folytathassák az
általuk választott iskolában.

emlékhelyek, kiállítások látogatása,
osztálykirándulás
- a legnagyobb magyarok megismerése,
- a város rendezvényein való részvétel
- A 10-12 éves tanulók konkrét
- szemléltetés,
gondolkodásának fejlesztése érzékelés útján - cselekedtetés,
szerzett tapasztalatokkal is.
- kísérletek végzése (eszközhasználat),
- A 12-14 éves kortól pedig az
- gondolkodtató feladatok megoldása,
ismeretszerzési folyamatban kerüljön
- kísérletek elemzése adott szempontok
előtérbe az elvont fogalmi és elemző
alapján,
gondolkodás.
- ok-okozati összefüggések keresése
- kreativitás
Építve fejlődő önállóságukra kialakítjuk a
- differenciálás,
kitartó munkához való helyes viszonyt
- korrepetálás (hátrány kompenzálása),
(szorgalom, akarat erősítése, önismeret
- tehetséggondozás,
fejlesztése).
- középiskolai előkészítők,
Érdeklődésüknek, képességüknek és
- tanulmányi versenyek,
tehetségüknek megfelelően felkészítjük
- pályázatokon való részvétel,
tanulóinkat a továbbtanulásra.
- nyílt napokon való részvétel.
A legfontosabb pályák, foglalkozások
megismertetése.
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1.1.3. Alapfokú művészetoktatás céljai, funkciója
Néptánc tanszak
Oktatása lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának a
sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának,
ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. A
növendékeket egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra
neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó
tevékenység és művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs
képességét, készségét.
A táncművészeti oktatás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést
elmélyítse a tanulókban.
A táncművészeti ágon belül a táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar
nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
Készítse fel, és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve amatőr
táncéletre.

1.1.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaeszköz- és eljárásrendszere
A nevelés eszközei, eljárásai valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat (egymással
összefüggő) elemei, tényezői.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Kiválasztásuk függ: a) a tanulók: - életkori sajátosságaitól,
- értelmi fejlettségétől,
- képességeitől,
b) a nevelő: - személyiségétől,
- pedagógiai kulturáltságától,
- felkészültségétől,
- vezetői stílusától.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók:
- Közvetlen (direkt) módszerek: azok, amelyek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
- Közvetett (indirekt) módszerek: azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Új módszertani eljárások:
- aktív tanulás, tanulói kompetenciafejlesztés
- egyénre szabott tanulási lehetőségek
- tanulói együttműködésen alapuló tanulás
- multidiszciplináris órák
- digitális technológiák alkalmazásával támogatott oktatási módszerek.

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
1. Az ismeretszerzés módszerei:
a)
közvetlen módszerek: az oktatás módszerei, beszélgetés, szemléltetés,
felvilágosítás, bírálat-önbírálat, előadás,
b)
közvetett módszerek: bírálat, vita, példakép állítása.
2. Szokások kialakításának módszerei:
a)
közvetlen módszerek: bemutatás, magyarázat, játékos módszerek, gyakoroltatás,
segítségadás, ellenőrzés, követelés,
b)
közvetett módszerek: szervezés, hagyományok, modellnyújtás.
3. A kulturált viselkedés fejlesztésének módszerei:
a)
közvetlen módszerek:
ösztönző módszerek- (elbeszélés, bemutatás, elismerés, bíztatás dicséret,
osztályozás, jutalmazás, személyes példa),
kényszerítő módszerek- (felszólítás, követelés, parancs, büntetés),
gátlást kiváltó módszerek- (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, tilalom,
átterelés, elmarasztalás),
b)
közvetett módszerek: tevékenységekben való részvétel, minta- és modellnyújtás,
szerepjátékok.
4. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési módszerei:
a)
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében alkalmazott módszerek az
irányelvekkel összhangban igazodnak a tanuló sajátos nevelési igényéhez,
fejlettségéhez, állapotához, adott képességi szintjéhez.

1.2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK
Az ismeretanyag tanításával egy időben közvetít a pedagógus értelmi, érzelmi, erkölcsi,
mintákat, melyek meghatározó módon épülnek be a gyermek személyiségébe. A
pedagógusnak vezető, szervező, mintaadó szerepet kell betölteni.
A pedagógiai hatást a gyermek személyiségfejlesztésében a pedagógus személyiségén túl a
gyakorlatban a következő feltételek segítik:
- minél kevesebb pedagógus vegyen részt a 7-10 éves kisgyermekek nevelésében,
- minél több időt töltsön tanítványaival a pedagógus,
- minél hosszabb ideig érvényesüljenek az azonos pedagógiai elvárások.
Az azonos gyermekcsoportban dolgozó nevelők együttműködően építsenek egymás
munkájára.
A különböző ismeretek elsajátítása során a következő területeken törekszünk a képességek
kialakítására és fejlesztésére:
- értelem kiművelése,
- segítő életmódra nevelés,
- egészséges és kulturált életmódra nevelés,
- speciális kompetenciák fejlesztése,
- a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése.
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Pszichikus
rendszerek,
komponensek

FELADATOK SZÍNTEREKHEZ KAPCSOLÓDÓAN
Évfolyam

1-4

Az értelem
kiművelése

tanórai feladatok
- a megismerés iránti vágy felkeltése,
- az érdeklődés fejlesztése,
- a megfigyelés fejlesztése,
- kognitív rutinok (felismerés,
összehasonlítás, sorrendfelismerés,
összefüggés-felismerés, tapasztalati
következtetés),
- az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek fejlesztése,
- értő olvasás, szövegfeldolgozás,
fogalmazási képesség fejlesztése,
- tanulási módok megismertetése,
- a kitartás, a szorgalom fejlesztése,
- a szülőhely és a haza múltjával és
jelenével való ismerkedés,
--a könyvtár használatának
megismertetése,
- az alapvető erkölcsi értékek
megismertetése

tanórán kívüli feladatok

iskolán kívüli feladatok

- önálló gyűjtőmunkával a
könyvtárhasználat gyakorlása,
- versenyeken és vetélkedőkön
való részvétel,
- szakkörök,
- a tanulási módok gyakoroltatása
- önfegyelem fejlesztése
(szabályok betartatása játék
közben),
- logopédiai foglalkozások
szervezése,

- a környezet megismerésére való
igény kialakítása
(a tájház látogatása,
séták a településen és
környékén, kirándulások,
történelmi emlékhelyek
megtekintése, színházlátogatások,
múzeumlátogatások,
olvasmányok ajánlása)

5-8

Az értelem
kiművelése

- a világ megismerésére való törekvés
igényének fejlesztése,
- az önismeret fejlesztése,
- a céltudatosság, az elkötelezettség
kialakítása,
- a szülőhely és a haza múltjának és
jelenének megismertetése,
- a nemzeti hagyományok, a nemzeti
kultúra megismertetése,
- a nemzeti hagyományok és kultúra
megismertetése, emlékeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése,
- alapvető állampolgári jogok és
kötelességek megismertetése,
- az érdeklődés felkeltése a társadalmi
jelenségek és problémák iránt,
- a gondolkodás (viszonyítás,
általánosítás, problémamegoldás)
fejlesztése,
- ábraolvasás és ábrázolás képességének
fejlesztése,
- értő olvasás, szövegfeldolgozás,
fogalmazási képesség fejlesztése,
- az önálló tanulás képességének
kialakítása,
- a továbbtanulási szándék segítése,
ösztönzése

- önálló gyűjtőmunkával a
könyvtárhasználat gyakorlása,
- versenyek és vetélkedők
szervezése, azokon való
részvétel,
- nemzeti kultúra megismertetése
(történelmi filmek megtekintése),
- az optimális tanulási módszer
kiválasztása és alkalmazása,
- értelmező tanulás alkalmazása,
- kutatómunka végeztetése adott
témában,
- az iskolai közéletben való
részvétel szervezése,
- az alkotásvágy felkeltése
(szakkörök),
- középiskolai előkészítő
foglalkozások szervezése

- a világ megismerésére való
törekvés igényének kialakítása (a
helyi közéletben való részvétel
lehetősége,
a népi hagyományokban való
részvétel,
múzeumlátogatások,
színházlátogatások,
kirándulások, történelmi
emlékhelyek megtekintése),
- a középiskolák által szervezett
nyílt napokon való részvétel

17

1-4.

Segítő
életmódra
nevelés

- igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre,
- a közösségi viselkedés alapvető
szabályainak megismertetése és
elsajátítása,
- a felelősségtudat fejlesztése,
- egyéni értékrend fejlesztése közvetett
módszerekkel (élő és történelmi
személyek irodalmi hősök, csoportok,
nemzetek kölcsönhatásainak
megismerése),
- következetesség megtartása a
pedagógusok részéről a magatartási
szabályok alkalmazásakor,
- pozitív szociális szokások kialakítása,
bővítése – pozitív minták (személyes
példamutatás, irodalmi, történelmi hősök
tettei) nyújtása,
–negatív minták elemzése,
- szociális készségeket fejlesztő
gyakorlatok alkalmazása,
- pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és
fenntartása az egész iskolában,
- a pedagógusok rendszeresen éljenek a
segítő együttműködés változatos
formáival (közös feladatmegoldások)

- a szabálytudat fejlesztése
(közösségi játékok),
- olyan légkör kialakítása, ahol az
egyén és közösség
egymásrautaltsága szemléletes
(műsorok szervezése,
csapatjátékok, vetélkedők),
- segítőkészség fejlesztése és
gyakoroltatása (tanulópárok,
közös kirándulások),
- a felelősségtudat, a
csapatszellem erősítése
(csapatversenyek, vetélkedők)

- a közösségi viselkedés
szabályainak alkalmazása
(színházlátogatás - a pozitív és
negatív szereplők tetteinek
elemzése);
- együttműködés, a közösséghez
tartozás pozitív érzésének
nyújtása (papírgyűjtés);
- a kulturált magatartás és
kommunikáció elsajátítása
(könyvek és filmek ajánlása);
- partnerkapcsolat kialakítása a
családokkal
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5-8.

Segítő
életmódra
nevelés

- az iskolai és a helyi közéletben való
részvétel,
- igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre,
- a közösségi viselkedés alapvető
szabályainak gyakoroltatása,
- a felelősségtudat fejlesztése,
- egyéni szociális értékrend fejlesztése (a
szociális hajlamok – kötődés, birtoklás,
párképzés és szexualitás, családi lét és
utódnevelés – önkéntelenül is
befolyásolják döntéseinket),
- következetesség megtartása a
pedagógusok részéről a magatartási
szabályok alkalmazásakor,
- pozitív szociális szokások bővítése
– pozitív minták (személyes
példamutatás, irodalmi, történelmi hősök
tettei, csoportok, nemzetek
kölcsönhatásainak megismerése),
nyújtása,
–negatív minták elemzése,
- szociális készségeket fejlesztő
gyakorlatok alkalmazása,
- pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és
fenntartása az egész iskolában,
- a verbális eszközök gyarapítása az
önkifejezés érdekében,
- a pedagógusok rendszeresen éljenek a
segítő együttműködés változatos
formáival (közös feladatmegoldások),

- a szabálytudat fejlesztése
(közösségi- és sportjátékok),
- olyan légkör kialakítása, ahol az
egyén és közösség
egymásrautaltsága szemléletes
(műsorok szervezése,
csapatjátékok, vetélkedők),
- segítőképesség fejlesztése és
gyakoroltatása (tanulópárok,
közös kirándulások),
- a felelősségtudat, a
csapatszellem erősítése,
(csapatversenyek, vetélkedők),
- olvasási és filmélmények
megbeszélése, elemzése,
- könyvtárhasználat
gyakoroltatása (szókincs
fejlesztése),
- vezetési képesség fejlesztése,
- érdekérvényesítő képesség
fejlesztése

-- a kulturált közösségi
magatartás és kommunikáció
alkalmazása (részvétel a községi
rendezvényeken,
színházlátogatás (a pozitív és
negatív szereplők tetteinek
elemzése,),
- partnerkapcsolat ápolása a
családokkal,
- együttműködés, a közösséghez
tartozás pozitív érzésének
nyújtása (papírgyűjtés, gesztenye
gyűjtése, stb.),
- pozitív minták nyújtása
(könyvek és filmek ajánlása)
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1-4.

Egészséges és
kulturált
életmódra
nevelés

- a testi képességek fejlesztése és
folyamatos karbantartása,
- a tanulók mozgásigényének kielégítése
(tanórai játékos mozgások beépítése),
- kézügyesség fejlesztése (manuális
tevékenységek),
- önellátási képesség, viselkedés
tevékenységformáinak megismerése,
gyakoroltatása, tudatosítása: - egészséges
és kulturált étkezés, tisztálkodás,
testápolás, rendszeretet, az osztályterem
berendezéseinek rendben tartási igénye, a
háztartási és ház körüli munkák, a
közlekedés, a vásárlás szokásai,
- egészségvédő képességek fejlesztése: az
egészséges életmód fogalmának
megismertetése, az alapvető szokások
folyamatos gyakorlása (sérüléselhárító
esések, önvédelmi fogások,
balesetvédelmi szokások),
- a vizuális befogadóképesség fejlesztése
az életkornak megfelelő szinten
(műalkotások elemzése),
- az önkifejezési képesség fejlesztése:
formáinak bemutatása gyakorlása,
tudatosítása (előadói képesség,
szövegalkotó képesség, versíró és vizuális
önkifejező képesség)

- kézügyesség fejlesztése
(rajzolás, festés, gyurmázás,
papírmunkák, bábkészítés, stb.),
- önellátási képesség, viselkedés
tevékenységformáinak
gyakoroltatása, tudatosítása: egészséges és kulturált étkezés,
rendszeretet, az osztályterem
berendezéseinek rendben tartási
igénye,
- az önkifejezési képesség
fejlesztése: formáinak
gyakorlása, tudatosítása
(versenyek, vetélkedők,
szakkörök)

- a testi képességek fejlesztése (a
település sportolási
lehetőségének optimális
kihasználása (úszás,
sportegyesületi tagság, stb.),
- kondicionálási és koordinálási
képességek fejlesztése (különféle
táncok tanulása),
- önellátási képesség, viselkedés
tevékenységformáinak
megismerése, gyakoroltatása,
tudatosítása (egészséges és
kulturált étkezés, tisztálkodás,
testápolás, rendszeretet),
- egészségvédő képességek
fejlesztése
(háztartási és ház körüli munkák,
közlekedés, vásárlások)
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5-8.

Egészséges és
kulturált
életmódra
nevelés

- a testi képességek fejlesztése és
folyamatos karbantartása,
- kézügyesség fejlesztése (manuális
tevékenységek)
- önellátási képesség, viselkedés
tevékenységformáinak gyakoroltatása,
tudatosítása: - egészséges és kulturált
étkezés, tisztálkodás
- rendszeretet, az osztályterem
berendezéseinek rendben tartási igénye,
- zenei befogadóképesség fejlesztése
(zeneművek rendszeres hallgatásával),
- a vizuális befogadóképesség fejlesztése
(a kompozíciók, műalkotások elemzése),
- az önkifejezési képesség fejlesztése,
formáinak bemutatása, gyakorlása,
tudatosítása (előadói képesség,
szövegalkotó képesség, versíró és
műértelmező képesség, improvizációs
képesség, vizuális önkifejező képesség),
- egészségvédő képességek fejlesztése: az
egészséges életmód fogalmának
megismertetése, az alapvető szokások
folyamatos gyakorlása (sérüléselhárító
esések, önvédelmi fogások,
- balesetvédelmi szokások)
- az önértékelő képesség fejlesztése, az
önmegismerő képesség folyamatos
fejlesztése,
- az önfejlesztő képesség alapozása, a
tehetség felismerése (szituációk, helyzetek
beszélgetések szervezése)

- kézügyesség fejlesztése –
szakkör (rajzolás, szövés,
batikolás, stb.),
- önellátási képesség, viselkedés
tevékenységformáinak
gyakoroltatása, tudatosítása
(sport): egészséges és kulturált
étkezés, tisztálkodás,
- rendszeretet, az osztályterem
berendezéseinek rendben tartási
igénye,
- zenei befogadóképesség
fejlesztése zeneművek
hallgatásával,
- az önkifejezési képesség
fejlesztése: formáinak
gyakorlása, tudatosítása (néptánc,
versenyek, vetélkedők),
- egészségvédő képességek
fejlesztése: az alapvető szokások
folyamatos gyakorlása,
gyógytestnevelés

- a testi képességek fejlesztése a
település sportolási
lehetőségének optimális
kihasználása (úszás,
sportegyesületi tagság, stb.),
- kondicionálási és koordinálási
képességek fejlesztése (különféle
táncok tanulása),
- önellátási képesség, viselkedés
tevékenységformáinak
gyakoroltatása (család:
egészséges és kulturált étkezés,
tisztálkodás, testápolás,
rendszeretet),
- egészségvédő képességek
fejlesztése (háztartási és ház
körüli munkák, a közlekedés, a
vásárlás szokásai),
- részvétel a városi
rendezvényeken
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1-8.

Speciális
kompetenciák
fejlesztése

- az általános alapok fejlesztése,
- tehetségek felismerése,
- szaktárgyak keretében az aktuális
képességek fejlesztése

- a tehetséges tanulók adott
- tehetséges tanulók magasabb
képességeinek fejlesztése
szintre irányítása
(szakkör, tehetséggondozó
foglalkozás, sport, néptánc,)
- ünnepélyeken való szerepeltetés
szervezése,
- művészeti iskola fejlesztése
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1.3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK
A mindenkori felnövekvő nemzedék egészség-magatartásának formálása, a jövő
egészséges felnőtt társadalmának nevelése stratégiai fontosságú feladat. Az egészséges
életmód és magatartásformák (az egészséges táplálkozás, a drog-, alkohol-, dohányzásmentes
életmód, a stressz tudatos feldolgozása, a szabadidősport feltételeinek biztosítása) kialakítását
az oktatás valamennyi szintjén érvényesíteni kell. Az egészséges életmódra történő nevelést
már iskolás korban el kell kezdeni, hiszen csak a folyamatos ismeretbővítéssel tudjuk
felnőttkorra elérni az egészségtudatos gondolkodást.
Az iskolai egészségfejlesztés célja, hogy példával, ráutaló magatartással, közös
ténykedéssel megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét megszerezniük,
megőrizniük, védeniük és fejleszteniük. Segítségével megtanulhatják a tanulók, hogy miként:
- ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait;
- legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával;
- tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatását;
- legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni;
- ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását;
- érjék el személyiségük fejlettségének lehetséges felső határát.
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének,
magatartásainak, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
minden tagja képes legyen arra, hogy
- folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát,
- érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi
állapotot érintő hatásokat,
- és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások
csökkentésére.
A WHO meghatározása szerint:
„Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki, szociális jólét állapota.”

1.3.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai
1.3.1.1. Egészségnevelési helyzetkép
A; A tanuló ifjúság helyzete
Iskolánkban a tanulók edzettsége közepes. Nagyobb mozgásigény főleg az alsósoknál
jelentkezik, a felsőbb korosztály kevésbé mozgatható. Az edzettségi szintet NETFIT – teszttel
mérjük.
Testi fejlettségük koruknak megfelelő, de egyre több a túlsúlyos gyerek, akiknek az
átlagkövetelmények teljesítése is nehezen megy. Az iskolaorvos szűri ki a gerincferdüléses és
/illetve lúdtalpas gyerekeket. Asztmás tanulóink is vannak. Számukra hetente egyszer
gyógytestnevelést biztosítunk, illetve testnevelés órákon külön figyelünk rájuk.
Szenvedélybetegségek terén iskolánkban nagyon jó a helyzet, hiszen kábítószer és alkohol
nem fordul elő, cigarettázáson is csak elvétve kapunk évente 1-1 tanulót. A táplálkozási
szokások nem megfelelőek, sokan jönnek el otthonról reggelizés nélkül, tízórai nélkül. A
gyerekek hetente 4 nap kapnak ingyenes iskolatejet vagy ennek megfelelő tejterméket, ezen
kívül menza működik iskolánkban, tízórait, ebédet, uzsonnát fizethetnek elő a tanulók. A
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szociálisan rászorulók 50 vagy 100 %-os anyagi támogatásban részesülnek. Büfé nem
működik az iskolában, de bolt is van az iskola mellett, sokan ott vásárolják meg reggelijüket
vagy tízóraijukat, főleg péksüteményeket, édességeket, üdítőitalokat. Nagyon kevesen
vesznek vagy hoznak otthonról tejterméket és gyümölcsöt.
A gyerekeknek általában jól kialakult napirendjük van, erre már óvodában is nagyon
ügyelnek, az alsóbb osztályokban pedig további fontos szabályokat tanulnak meg.
Sajnos kevesen töltik a szabadidejüket hasznosan, kirándulással, játékkal vagy sporttal, egyre
inkább szokássá válik órákat üldögélni a számítógép vagy a TV képernyője előtt.
Tanulási problémák is akadnak, évfolyamonként egyre több lesz a tanulási téren
nehézségekbe ütköző fiatal.
Különösen odafigyelünk a testi higiéniára, hiszen a családok anyagi helyzete átlagában
egyre romlik, ezzel szociális körülményeik is rosszabbak lesznek. A gyerekek figyelmét
felhívjuk a helyes és rendszeres tisztálkodásra, fogápolásra, öltözködésre, stb.
A tanulók között szinte minden évfolyamon találkozunk 1-2 nehezen nevelhető gyermekkel.
Ők speciális foglalkozást igényelnek. A gyerekek átlagos neveltségi szintje egyébként évrőlévre romlik, ez összefügg a család szociális és kulturális igényének csökkenésével.
A gyerekek szexuális érdeklődése egyre fiatalabb korban jelentkezik, bizalommal
fordulhatnak ilyen kérdésekben pedagógusaikhoz.
B.; Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek helyzete
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
 Az első-negyedik évfolyamon:
- kötelező testnevelés óra,
- 3 - 4. évfolyamon úszásoktatás (10-10 órában a Hotel Famíliában)
- az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai,
- gyógytestnevelés,
- néptánc.


Az ötödik-nyolcadik évfolyamon:
- kötelező testnevelés óra,
- az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai,
- gyógytestnevelés,
- néptánc.



A napköziben:
- a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.

Egyéb sportolási lehetőségek
 Zamárdi PSE szakosztályai,
 különböző házibajnokságok, versenyek,
 iskolai rendezvények.
Tanulóink a tantervben meghatározott óraszámban vesznek részt testnevelés órákon. Ezen
kívül délután tömegsport és versenysport – foglalkozásokat tartanak testnevelő tanáraink 1-8.
évfolyamon. Rendszeresen rendezünk házibajnokságokat (asztalitenisz, foci, kézilabda,
kosárlabda, atlétika, váltójátékok), nagyon szép eredményeink vannak Diákolimpiai
rendezvényekről és kistérségi versenyekről.
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A helyi sportegyesületben (Zamárdi Petőfi SE) is tevékenykednek diákjaink (tenisz,
asztalitenisz, foci, atlétika).
Úszásoktatást szervezünk tanulóinknak, melyek helyszíne a Hotel Família uszodája
Zamárdiban (testnevelés órakereten belül).
A tanárok és a szülők közül néhányan gyakran visznek gyerekeket túrázni, kerékpározni, télen
szánkózni és korcsolyázni a Balatonra.
Környezetismeret, természetismeret, biológia és osztályfőnöki órákon a tanmenetekben
meghatározott módon juthatnak megfelelő információhoz a gyerekek egészségük
megőrzéséről. Az iskola egészségügyi szolgálata (iskolaorvos, védőnő, fogorvos) az
egészségügyi munkaütemtervben meghatározottak szerint alaposan és körültekintően végzi a
munkáját (kondíció-felmérések, állapotfelmérések, szűrések, védőoltások, tisztasági
ellenőrzések, fogászati kezelések, pályaalkalmassági vizsgálatok, felvilágosítás).
Az intézményben 2 takarítónő dolgozik, hogy megfelelő tisztaságot biztosítsanak.
Körzeti megbízottunk meghívásra (a megfelelő időszakban) előadást tart a petárdázás
veszélyeiről, a téli és a nyári Balaton veszélyeiről.

1.3.1.2. Erőforrások
A. Belső
Humán erőforrás
Iskolavezetőség
(igazgató,
igazgatóhelyettes)

Nevelőtestület

Néptánc oktató
Osztályfőnökök

Feladat, szerepkör
Támogatja a környezeti és egészségnevelési programokat.
Anyagi forrásokat teremt.
Hasznos kapcsolatrendszert épít ki és tart fent.
Ösztönzi a munkatársakat a programokban való aktív részvételre,
ők is aktívan részt vesznek a megvalósításban.
Példamutató magatartás a pedagógusok és a tanulók számára.
Környezettudatos magatartásával és egészséges életmódjával példát
mutat az osztályközösségnek, ösztönző erő.
Kidolgozzák és a tananyagba beépítve tanítják az egyes környezeti
és egészségnevelési tartalmakat, korosztálynak megfelelően.
Felhívják a figyelmet a globális környezeti problémák helyi
hatásaira. Az aktuális környezeti és egészségnevelési problémák
azonnali megbeszélése osztályközösségi és egyéni szinten is
megvalósul.
A tantárgyakhoz kapcsolódva versenyeket, kiállításokat szerveznek
jeles alkalmakra. Osztályok és folyosó dekorációja.
A szabadidős – tevékenység megszervezésében nagy hangsúlyt
helyeznek a szabad levegőn való mozgásos játékokra.
Figyelmeztetnek
a
környezet
védelmére,
tisztaságának
megőrzésére. Nagy gondot fordítanak a személyi higiénia
betartására (kézmosás, kulturált étkezés, öltözködés, a környezet
tisztántartása).
A népi hagyományok tiszteletére nevel. A rendszeres mozgás
fejleszti a koordinációt és a testi erőnlétet is.
Felismeri és feltárja a tanulók problémáit, megkeresi azok okait.
Segítséget nyújt a problémák megoldásához.
Együttműködik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
szakembereivel.
Családlátogatásokon vehet részt, gyermekvédelmi támogatás
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Iskolatitkár

Technikai dolgozók

Diákok

megállapítását kezdeményezi.
Tájékoztatást nyújt a szabadidős programokról. (részletesen lásd:
Pedagógiai Program)
Támogatja a tanári munkát az egyes programok hátterének
biztosításával, dokumentáció elkészítésével.
Részt vállal a papírgyűjtés lebonyolításában, a takarékosságban.
Figyeli az Interneten és a Magyar Közlönyben megjelenő
pályázatokat és felhívja azokra a figyelmet.
A programok tárgyi feltételeit biztosítják. Karbantartanak,
takarítanak.
Részt vállalnak a papírgyűjtés lebonyolításában, a takarékosságban,
a növények gondozásában.
Életkornak megfelelő érdeklődést mutatnak a programok és a
felmerülő környezeti problémák iránt.
A programokban részt vesznek önálló és csoportos munkával.
Együttműködnek a felnőttekkel.
Ügyelnek az iskola és közvetlen környezete tisztaságára. Szebbé
teszik a belső és a külső környezetet. Részt vesznek a szelektív
hulladékgyűjtésben, a község által szervezett tisztasági akciókban.
Előadásokra járnak, foglalkozásokon vesznek részt. Szüleiket is
bevonják a programba.
Betartják a kulturált viselkedés szabályait egymás között és a
felnőttek felé.
Toleránsak.

B. Külső
Humán erőforrás
Szülők

Feladat, szerepkör
Részt vesznek a közös programokban.
Anyagi támogatást nyújtanak.
Gazdagítják a szemléltetőeszközöket.
Környezettudatos magatartásukkal és egészséges életmódjukkal
példát mutatnak a gyerekeknek.
Szülői Munkaközösség Az iskola által szervezett programokat támogatják, megismertetik
a szülőkkel. Rendszeres kapcsolatban állnak az iskolával,
közvetítenek a szülők felé.
Önkormányzat
Kölcsönösen együttműködik az iskolával a programok
megvalósításában.
Nevelési tanácsadó
Magatartási és tanulási zavarokkal rendelkező gyermekek
kivizsgálása.
Lakásotthon
Nevelőik személyes példát mutatnak az ott nevelkedő
gyermekeknek. Rendszeres kapcsolatot tartanak az iskolával.
Gyermekjóléti
és Az iskola felkérésére kivizsgálja a problémás gyerekek
Családsegítő Szolgálat körülményeit, megpróbálja az okokat megszüntetni.
Rendszeres kapcsolatban áll az iskola vezetőségével és az
osztályfőnökökkel.
Iskolaorvos,
védőnő, Az iskola egészségügyi munkaütemtervében meghatározott
fogorvos
feladatokat végzi.
Felkérésre felvilágosító órát tart.
A védőnő rendszeres tisztasági ellenőrzést végez.
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Zamárdi GAMESZ

Biztosítja a gyermekek és dolgozók étkezését. Rendben tartják az
iskola környezetét. Segítenek a karbantartási munkákban, a
rendezvények megszervezésében.
Óvoda
Rendszeres kapcsolatot tart az iskolával. Környezeti nevelési és
egészségnevelési programot dolgoz ki és folytat.
Zamárdi
Tourinform Ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat, versenyeket
Iroda, Közösségi Ház és szervez a város és az iskola számára is.
Városi Könyvtár
Nagyobb rendezvényekhez helyszínt biztosít. Nagyobb szabású
közösségi rendezvényeket szervez, amelyben az iskola is részt
vesz.
Ismeretterjesztő irodalmat biztosít.
Rendőrség
Felkérésre előadás tartása, rendezvények biztosítása.
Polgárőrség
Felkérésre rendezvények biztosítása
ÁNTSZ
Annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi
szempontból megfelelően működik – e az iskola.
Iskolapszichológus
Segít a gyermekek lelki nevelésében.
Nők
a
Balatonért Szakmai ismeretekkel és programokkal segíti környezeti nevelési
Egyesület
munkánkat. Pályázatokat ír ki, előadásokat szervez. Nagyobb
(NABE)
közösséget érintő szemléletformálást végez.
Rendszeres kapcsolatot tart az iskolával.
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1.3.1.3. Az egészségfejlesztés technikai feltételei









Tágas iskolaudvar
Modern tornacsarnok és műfüves sportpálya
Jól felszerelt táncterem
Osztálytermekben nagy ablakok, korszerű, szemkímélő fénycsöves világítás
Felújított vizesblokkok
Tágas étkező
Megfelelő számú szemetes edény
Beépített váltócipő-szekrények

1.3.1.4. Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok
Rövid távú célok
Feladatok
A tanulóknak váljon igényévé Diáksportköri foglalkozások
a rendszeres testmozgás.
szervezésének folytatása.
Új sportköri foglalkozások
beállítása.
Napközben több mozgásos
játék.
Sajátítsák el az életkornak Egészségügyi
–
megfelelő
egészség- elsősegélynyújtó
ismeretek
megőrzési ismereteket.
beépítése a tanmenetekbe.
Szakkör szervezése.
Versenyeken való részvétel.
Legyenek tisztában saját Osztályfőnöki, egészségtan és
értékeikkel, ismerjék fel természetismeret
órákon
problémáikat,
tegyenek önmegismerési foglalkozások
lépéseket ezek leküzdésére!
szervezése.
Egyéni
és
csoportos
beszélgetések,
szituációs
játékok.
Tiszteljék a másságot!
Kulturáltan viselkedjenek!

Szituációs
játékok
és
problémamegoldások
osztályfőnöki órákon.
A
felmerülő
problémák
azonnali megbeszélése.
Vitapercek szervezése.

Váljon a tanulók és a
dolgozók igényévé a tiszta és
barátságos belső és külső
környezet
/pl.
padok
kiürítése/.

Rendszeres szellőztetés és
takarítás.
Tanítás után a szemét
összegyűjtése, rendteremtés,
az osztálytermek alkalomhoz
illő dekorációja.
Szobanövények beállítása és
ápolása.

Sikerkritériumok
A foglalkozásokon és a
játékokban
részt
vevő
tanulók
létszáma
nem
csökkent.
A szakkör beindulása és
működése.
Versenyeken való részvétel.
Az
önkritika
helyes
irányban
fejlődik.
A
gyerekek
értékrendjének
pozitív változása.
Őszintén
beszélnek
problémáikról.
Bizalommal fordulnak az
osztályközösséghez
és
pedagógusaikhoz
A gyerekek toleránsabbak
lesznek, egyre kevesebb az
összeütközés.
Meghallgatják a másik
véleményét.
Egyre kevesebb a csúnya
beszéd, a tiszteletlenség.
A heteseket nem kell
figyelmeztetni
a
szellőztetésre.
Az osztálytermek tisztasága
rendezettsége javul.
A nevelői szobákban a
munka végeztével rend van.

28

A tanulóknak váljon igényévé Minél több nyers zöldség,
az egészséges táplálkozás!
gyümölcs,
joghurt,
gabonapehely szerepeljen az
iskolai étkezésben.
Bemutatók szervezése az
egészséges táplálkozásról.
A tanórákon is megfelelő
súlyban
szerepel
az
egészséges táplálkozás, a
rendszeres
étkezés
jelentősége.
A tanítás – nevelés legyen Az
iskola
egyre
inkább eszközellátottságának
élményközpontú, fejlessze az növelése.
esztétikai érzéket, alakítson ki Szemléltetőanyagok
egészséges személyiséget!
beszerzése és rendszeres
használata.
Megfelelő
eszközök
használatának elsajátítása.
Folyóiratok
és
ismeretterjesztő
irodalom
felhasználása tanórákon és
szakkörökön.
Szabadban
tartott
órák,
tanulmányi séták.

A
gyerekek
szívesen
fogyasztják az egészséges
ételeket.
Rendszeresen
étkeznek,
nem indulnak el reggeli
nélkül iskolába.
Kevesebb édességet és
cukros üdítőt fogyasztanak.
Kevesebb lesz a túlsúlyos
gyerek.
Egyre
több
szemléltetőeszköz
használata a tanórákon.
A gyerekek igénylik a
könyvtári munkát.
A lehetőségekhez képest
minél több időt töltenek a
szabad levegőn.
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1.3.1.5. Értékelés, ellenőrzés
Az ellenőrzés
tartalma

Az ellenőrzés
gyakorisága

Iskolai higiéné
betartása

Alkalomszerűen

Személyi higiéné
betartása

Alkalomszerűen

Osztálytermek
tisztasága

Rendszeresen

Tanulók fizikai és
motorikus
képességei

Év elején és év
végén

Szűrővizsgálatok

Iskolai étkeztetés

Az iskolaegészségügyi
munkaütemtervben
meghatározottak
szerint
Rendszeresen

Az iskola
pedagógusai által
Alkalomszerűen
szervezett
programok
Külső személy által
szervezett iskolai
Alkalomszerűen
programok
Iskolán belüli
sportprogramok
Alkalomszerűen

Az ellenőrzést végző
személyek
Az iskola vezetősége,
védőnő, ÁNTSZ
szakemberei
Osztályfőnökök,
napközis nevelők,
testnevelő tanárok,
védőnő, iskolaorvos
Osztályfőnökök

Az értékelés
formái
Szóban azonnal,
írásbeli jelentés

Testnevelő tanárok

Szóbeli és írásbeli

Iskolaorvos, védőnő,
fogorvos

Szóbeli és írásbeli

Élelmezésvezető
(GAMESZ), az iskola
vezetősége, ÁNTSZ
Az iskola vezetősége

Az iskola vezetősége
Az iskola vezetősége,
testnevelő tanárok

A tanulók
Alkalomszerűen
veszélyeztetettsége

Osztályfőnökök

Szülőkkel való
együttműködés

Az iskola vezetősége,
osztályfőnökök

Rendszeres

Szóbeli
Szóbeli

Szóbeli és írásbeli
Szóbeli beszámoló
értekezleteken,
írásbeli értékelés
évvégén
Szóbeli,
írásbeli értékelés
évvégén
Szóbeli,
írásbeli értékelés
évvégén
Írásbeli értékelés
Szóbeli (SZMértekezleteken, szülői
értekezleteken)
írásbeli értékelés
évvégén
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1.3.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki,
környezetismeret, természetismeret, biológia és testnevelés óra) valósul meg. Képzése 1.-8.
évfolyamon folyamatosan történik.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
 alapozza meg a tanulók felelősségteljes és szabálykövető magatartását, mivel a
balesetek legalább 50%- a emberi mulasztás miatt történik
 készítse fel a gyermekeket a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére,
megőrzésére, valamint az egészséges életvezetés kialakítására
 alakítsa ki a tanulókban a sürgősségi szemléletet, valamint a hirtelen bekövetkező
egészségkárosodás alapszintű ellátásának technikáját
 fejlesszen ki a tanulókban olyan lelki attitűdöt, amely képessé teszi őket az éles
helyzetben történő helytállásra, hogy hatékonyan merjenek és tudjanak segíteni a
bajba került embertársaikon
 tanulóink legyenek képesek a vészhelyzetet felmérni, a vészhelyzetben higgadtan,
logikusan cselekedni, biztosítani a helyszínt, értesíteni a mentőket, tűzoltókat,
rendőrséget, felismerni a figyelemfelhívó panaszokat, tüneteket, elsősegélyt nyújtani,
vérzéscsillapítási eljárást alkalmazni és elsődleges sebellátást végezni.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
 elméleti oktatás (osztályfőnök, biológiatanár vagy iskolaorvos vezetésével)
 gyakorlati oktatás (osztályfőnök, biológiatanár vagy iskolaorvos vezetésével)

1.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK
1.4.1. Az iskolai közösségfejlesztés fő területei
tanórák (osztályfőnöki, szaktárgyi)
tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások: séta, kirándulás,
szakkörök, diákkör, néptánc
- diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások
- szabadidős tevékenység.
-

Valamennyi terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai,
céljai azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak:
- az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához,
- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének kialakításához,
- a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),
- a másság elfogadásához,
- az együtt érző magatartás kialakításához,
- a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.
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 tanuló közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
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A tanulók közösségében, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.

1.4.2. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez)
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű
nevelői fejlesztése (osztályközösség, napközis közösség, szakköri közösség, néptánc
csoport).
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
A tanulói közösségek irányításánál módszerekben, az önállóság fokában a nevelőknek
alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek
heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú
alakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé
válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői
segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt
módon tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát értékelni.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
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 tapasztalatot gyűjthetnek.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása – az iskolai hagyományokat
és jövőképet figyelembe véve.
Váljanak rendszeressé a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi,
viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek.
6. Megismertetjük és gyakoroltatjuk a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait,
melyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.
- Azon ismeretek elsajátítása, egyéni és közösségi tevékenységek gyakorlása, amelyek
az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez,
az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek.
- Népünk kulturális örökségének, jellemző sajátosságainak, nemzeti kultúránk nagy
múltú értékeinek megismerése.
- Más népek szokásainak, életmódjának, kultúrájának, vallásának (a másságnak)
megismerése és tisztelete.
7. A környezet állapota iránti érzékennyé válás fejlesztése.
- A környezeti károk megelőzésére törekvés.
- A környezetben okozott károk felszámolásában való részvétel.
- A közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába való bekapcsolódás.
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8. Kommunikálás társaikkal és felnőttekkel adott témáról (anyanyelven, szabatosan).
- Az új audiovizuális környezet megértésének és szelektív használatának elsajátítása.
9. A környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőinek és ezek
elkerülési módjainak megismerése.
- Az egészséges és kulturált életvitel képességének kialakítása.
- Kellő segítség nyújtása a káros szokások kialakulásának megelőzéséhez.
10. A tanulók kezdeményezésének segítése, életkornak megfelelő közösségi megbízatások,
feladatok vállalása.
11. Különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált
csoportmunka, kísérlet, verseny…) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség
érzésének erősítése.
12. Az önellenőrzés, egymás kölcsönös segítésének és segítő szándékú ellenőrzés
képességének kialakítása.
13. Olyan nevelőkollektíva kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja.
14. Olyan osztályközösség kialakítása, amely befogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az iskola valamennyi dolgozójának
figyelembe kell vennie mindennapi munkája során.

1.4.3. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
1. A tanítási óra
A tanórán részt vevő tanulók egy osztályközösség tagjai. Az osztályközösség a tanulók fő
iskolai tevékenységének, tanulmányi munkájának színtere. Legfontosabb célunk ebből a
csoportból olyan valódi közösséget formálni, mely képes egy közös cél érdekében közös
értékrend elfogadásával az iskola szervezeti keretein belül (tanórán) tevékenykedni.
A pedagógus személyes példájával, útmutatásaival, elvárásaival azon munkálkodik, hogy az
iskola tanulói egy azonos mértéken nyugvó, de egyéniségükben és képességeikben eltérő,
egymást megbecsülő, segítő közösséggé formálódjon.
A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a
módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, aktivitását
biztosítják. Fontos a motiválás, olyan módszerek alkalmazása, melyekkel a tanulási kedvet, az
érdeklődést ösztönözni, fokozni lehet.
Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat az alaposság és a differenciált
bánásmód. 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.
E feladat megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák
segítik:
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 Első évfolyamon a legfontosabb feladat a tanulók iskolai beilleszkedésének segítése,
biztonságérzetük, tanítójuk iránti bizalom kialakítása, a biztos betűismeret megtanítása, a
matematikai műveleti fogalmak megértetése. Az egyéni fejlődési tempóhoz és az életkor
fiziológiai lehetőségeihez igazított tananyag az egyéni képességekhez mért értékelés segítik a
korai tanulói kudarcok elkerülését, lehetővé teszik a nyugodt légkörű fejlesztést. A biztosan
elsajátított, jól használható alapok a későbbi évek hatékonyságát, a gyerekek tanulási
teljesítményét növelik.
 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni
képességekhez igazodó munkaformákat, de – elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a
tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. A gyerekek meghallgatják egymás
ötleteit, gondolatait.
 Az 5-8. évfolyamon irodalmi műveket közösen dolgoznak fel, azok erkölcsi,
közösségfejlesztő tanulságait megbeszélik.
Ezek a tevékenységek az egymásra figyelő magatartás kialakulását segítik.

2. Osztályfőnöki tevékenység
Célja az osztály közösségi életének szervezése, tevékenységük irányítása, önállóságuk,
öntevékenységük fejlesztése.
 Az osztályfőnök feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályban uralkodó
értékrendet. Törekszik a tanulók családi és szociális körülményeinek, és a szülők iskolával
szembeni elvárásainak alapos megismerésére.
 Koordinálja, segíti a SNI tanulók ellátásában érintett szakemberek munkáját, a szülőkkel
való kapcsolattartást.
 Szükség és igény szerint családot látogat.
 A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart.
 Megtervezi a tanévre vonatkozó közös tevékenységeket (iskolai feladatok, kirándulások,
színházlátogatás, egyéb rendezvények.)
 Felkészíti osztályát az osztályközösségben tartandó rendezvényekre.

1.4.4. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
 Hagyományőrző tevékenységek: Minden tanév folyamán iskolai ünnepségeket,
megemlékezéseket tartunk, amelyek nagy közösségformáló erővel bírnak: Fekete István
emlékére, nemzeti ünnepeken és emléknapokon, karácsonykor, a magyar kultúra napján,
illetve a 8. osztályosok ballagásakor. A település rendezvényein felkérésre veszünk részt.

 Délutáni tevékenységek: Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban 1-8.
évfolyamon délutáni foglalkozásokat tartunk.
 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
foglalkozások segítik.
A nyolcadik évfolyamon a továbbtanulás, és a középiskolai felvétel elősegítése érdekében a
gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére
pedig készségfejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. További
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
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 Iskolai sportkör: Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója. Az iskolai
sportkör a tanórai testnevelés órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését,
valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli
sportversenyekre.
 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 figyelembe vételével – minden tanév elején
az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola
dolgozója.
 Versenyek, vetélkedők, 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 szaktanárok végzik.


Művészeti oktatás: Tanulóink szülői nyilatkozattal iratkozhatnak be a néptánc tanszakra.
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1.4.5. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
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, klubdélutánok, színház- és
múzeumlátogatások, néptáncos rendezvények, táborok, stb.). Siófok város közelsége
lehetőséget biztosít arra, hogy éves színházbérletünk legyen. A felsősök távolabbi
színházakba is ellátogatnak (Székesfehérvár, Kaposvár, Budapest).
A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek
kell fedezniük.

1.5. A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖK
FELADATAI
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza.

1.5.1. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban
határozzuk meg:























a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
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Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő
rendszer elvét figyelembe véve.

1.5.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
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1.6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
1.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Tehetséges tanulóknak tekintjük az olyan speciális, mentális adottságokkal, képességekkel
rendelkező tanulókat, akik az életkori sajátosságoktól eltérően lényegesen magasabb szinten
teljesítenek egyes kategóriákban (pl.: nyelv, matematika-logika, zene, sport, kézügyesség,
tánc stb.).
A tehetséges gyermekek a normál iskolai oktatásban tanulnak, de a tanulás bizonyos idejében
differenciált, különleges tehetséggondozásban részesülnek, tanórán kívüli tehetséggondozó
foglalkozásokon vesznek részt.
A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek a következők:












az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
a nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokon való részvétel,
tehetséggondozó foglalkozások, előkészítők szervezése,
iskolai sportkör működtetése,
szakkörök működtetése,
versenyek, vetélkedők, bemutatók rendezése (szaktárgyi, sport, kulturális, stb.),
szabadidős foglalkozások szervezése (színház-, múzeumlátogatás, kirándulás, stb.),
a könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata,
a továbbtanulás segítése,
hagyományok ápolása (műveltségi versenyek, ünnepségek, stb.),
néptánc oktatása.

Évente helyi szaktárgyi versenyeket tartunk. Az eredményesen szereplő tanulókat területi,
megyei és országos versenyekre készítjük fel. Benevezünk más iskolák által meghirdetett
versenyekre is.
Tehetséggondozás (folyamatszabályozás)
Alkalmazási terület:
- az iskola valamennyi tanulója (tehetségek felismerése)
- a kiválasztott tanulók (tehetségek fejlesztése)
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A folyamat leírása
Tevékenység
1. Tehetségek
felismerése

2.Tehetségfejlesztés
(az iskolán
belül)

2.Tehetségfejlesztés
(iskolán kívül)
4. A fejlesztés
hatékonysága,
értékelés

Módszer

Felelős

Határidő

megfigyelés

tanító, szaktanár

házi versenyek
(szaktárgyak, különböző
művészeti ágak, kiállítás
stb.)
speciális képességeket mérő
tesztek
a tehetségek felismerését
szolgáló tudatos szituációk
tervezése, használata
(ünnepélyeken való
szereplés, stb.)
egyéni fejlesztés
differenciált tanóravezetés
szakkör
egyes tantárgy(ak)ból
évfolyamlépés
iskolán belüli művészeti
iskolai fejlesztés
sportkör
kapcsolatok különböző
szakmai szervezetekkel, a
tehetséges tanulók
irányítása „központi”
szakkörökbe, zeneiskolába,
sportegyesületekbe stb.
versenyeredmények
összegzése, értékelése
szakköri lemorzsolódás,
szakkörök megszűnése
a felhasznált összegek és a
megtérülés aránya

szaktanárok

Folyamatosan
I. félév

tehetségfejlesztő pedagógus,

tanév eleje

szaktanárok, osztályfőnökök

a fejlesztést végző pedagógus
minden pedagógus
szakkörvezetők
szaktanár
iskolavezetés, művészeti
iskola tanárai
testnevelő tanárok
minden pedagógus

folyamatos

folyamatos
folyamatos
folyamatos
tanév vége;
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

iskolavezetés, szakkörvezetők, félévkor és
szaktanárok stb.
tanév végén

1.6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő
tevékenységek
Minden felmerülő esetben fel kell tárni a kudarcok tényleges okát. Ehhez segítségül
kell hívni a témában illetékes szakembereket. Egyénre szabottan el kell készíteni a fejlesztési
terveket.
Kiemelten foglalkozunk a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel. A részképesség
zavarok (pöszeség, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, egyéb hangképzési problémák) javítása
érdekében kapcsolatban állunk az illetékes pedagógiai szakszolgálattal és a tankerülettel, akik
biztosítják számunkra a gyógypedagógust, a fejlesztőpedagógust és a logopédust.
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 Tevékenységek:
- egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
- délutáni tevékenységek,
- egyéni foglalkozások,
- felzárkóztató foglalkozások,
- beszédjavító foglalkozások,
- családlátogatások,
- konzultáció a szülőkkel,
- a könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata,
- továbbtanulás irányítása, segítése.

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők
segítése
Első lépés az okok feltárása, majd azok megszüntetése.
Amennyiben a pedagógus egy diáknál beilleszkedési, magatartási, vagy tanulási zavart
tapasztal, jeleznie kell az osztályfőnöknek. Az utóbbi feladata, hogy a szülők bevonásával a
szükséges vizsgálatokat a Nevelési Tanácsadóval, súlyosabb esetben a Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértői Bizottsággal elvégeztessék, s amennyiben a zavar fennáll, velük
együttműködve a szükséges terápiát kidolgozzák.
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók részére egyéni képességekhez igazodó tanórai és
tanórán kívüli tanulás lehetőségeit biztosítani kell:
- tanórai keretben a rendszeres differenciált feladatok, tevékenységek,
- felzárkóztató foglalkozások,
- délutáni tevékenységek,
- a könyvtár, és más iskolai létesítmények, eszközök egyéni vagy csoportos használata.
Ha a tanuló mentesítve van egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés
alól, akkor egyéni foglalkozás keretében kell segítséget nyújtani a felzárkóztatáshoz.
A fenti zavarok fennállása esetén kiemelt tennivalók, pedagógiai tevékenységek:









kapcsolattartás az óvodával, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti szolgálattal,
pszichológus segítségének igénybe vétele,
az egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése,
felzárkóztató jellegű foglalkozások,
délutáni tevékenységek biztosítása,
a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai,
családlátogatások – a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése,
fogadóórák biztosítása.

1.6.4 A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység helyi rendje
Az intézmény befogadó iskola, vállalja az integráltan oktatható-nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátást.
A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész nevelési-oktatási rendszerét,
kiemelt figyelmet fordítva a befogadó környezet kialakítására, az egyediséghez való
környezeti alkalmazkodásra. Pedagógiai szemléletét a sokszínűség felismerésére, elismerésére
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törekvés, a tanulók egyéni sajátosságihoz igazodó, az együttnevelést, a tehetséggondozást
szolgáló tanulásszervezési módok alkalmazása jellemzi.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének tervezésénél a pedagógusok figyelembe
veszik a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét.
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és
követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók sérülés-specifikus egyéni
adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, az Irányelvben megadott módosítások
figyelembevételével.
Az adaptációs folyamatban a pedagógusok - a fogyatékosság típusának megfelelően –
csökkentik a tananyagot, átütemezik a feldolgozást, speciális módszereket, technikák
alkalmaznak, speciális technikai eszközöket használnak, a tanuló számára előnyös
ismeretelsajátítási módszer preferálnak, az Irányelvekkel összhangban.
Adaptációs tevékenység:
Fogyatékos tanuló esetén:
 a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tantárgy(ak), tantárgyrész(ek)
értékelése alól mentességben részesülhet
 a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban
alkalmazott szakaszolással, indokolt esetben a bevezető szakasz, az első évfolyam
tananyaga két tanévre eloszlik.
Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók:
 a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban
rögzítettektől. Indokolt esetben az első évfolyam két tanévi időtartamra széthúzható
 speciális tanulásszervezési módok, eljárások, értékelés, eszközhasználat
 az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és
minősítés alól mentesítés
A sajátos eltérések a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben rögzítettek.

1.6.5 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
Iskolánkban olyan pedagógiai légkört alakítunk ki, amely kizárja annak lehetőségét,
hogy bármelyik tanulónk színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, vagy bármely
más ok miatt hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok összehangolásáért, működéséért az
igazgató a felelős.
A tanítók, osztályfőnökök, szaktanárok, napközis csoportvezetők a velük kapcsolatban lévő
tanulók megismerésével, a tapasztalatok alapján segítik a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a
gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden
pedagógus közreműködik gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését
veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 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.
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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.

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a
területileg illetékes:
 nevelési tanácsadóval,
 gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal,
 polgármesteri hivatallal,
 iskolaorvossal,
 védőnővel,
 szülői munkaközösséggel,
 gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel,
 lakásotthonnal.
Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
















felzárkóztató foglalkozások,
tehetséggondozó foglalkozások,
indulási hátrányok csökkentése,
differenciált oktatás és képességfejlesztés,
pályaválasztás segítése,
személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
családi életre történő nevelés,
délutáni tevékenységek,
iskolai étkezési lehetőségek biztosítása,
egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése,
tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek,
szünidei programok),
szülőkkel való együttműködés,
tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
rászoruló tanulók anyagi támogatása.

1.6.6 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők
gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben.
Megelőzéssel kapcsolatos tevékenységek:
 osztályfőnöki órákon való beszélgetések,
 meghívott szakemberek által tartott előadások,
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egészségügyi szűrővizsgálatok végzése (iskolaorvos, fogorvos, védőnő),
Nevelési Tanácsadó igénybevétele
szakemberek által tartott felvilágosító előadás szülők részére,
kiemelt figyelmet kell fordítani az egészséges életmódra, a drog káros hatásaira
(környezetismeret, biológia, osztályfőnöki órákon)

Először elemeznünk kell azokat a károsan ható tényezőket, amelyek hozzájárulnak a
hátrányos helyzet kialakulásához (családi környezet, családi házon kívüli környezet, iskolai
környezet).
A hátrányok enyhítését segítő tevékenységek:











az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (differenciálás),
felzárkóztató foglalkozások tartása,
délutáni tevékenységek (tanulási technikák, tanulópárok) szervezése,
a könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata,
szülők, családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése,
családlátogatások végzése,
diákétkeztetés (az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás mértéke 50 vagy 100%-os
lehet),
felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon,
családlátogatásokon, (értesítések – helyi Tv, Zamárdi Hírmondó, levél),
szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében,
hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek,
továbbtanulás irányítása, segítése.

1.7 AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI
RÉSZVÉTEL RENDJE
Intézményünkben diákönkormányzat nem működik. A tanulók kérdéseiket,
véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy csoportosan közölhetik az
iskola vezetőségével, a nevelőikkel vagy a nevelőtestülettel.

1.8 KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, TANULÓKKAL, AZ
ISKOLA PARTNEREIVEL
A szülőkkel való kapcsolattartás igen fontos, hiszen ideális esetben, ha az iskola és a
szülői ház nevelési alapelvei, pedagógiai céljai egybeesnek, egymást erősítik.

1.8. 1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
Az együttműködés formái:
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
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 az iskola igazgatója hirdetőtáblán és online felületen keresztül folyamatosan,
 az osztályfőnökök folyamatosan (nem csak az osztályfőnöki órákon).
2. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
csoportosan közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az
SZM - mel.
3. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve online felületen) tájékoztatják.

1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák:
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Szülői értekezlet
b) Fogadóóra
c) Írásbeli tájékoztató, e-mail, e-ügyintézés
d) Közösségi média (iskolai honlap, facebook-oldal)


A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, illetve
közösségi médián keresztül egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik
útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az SzM - elnökkel.



A szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás eljárási rendje a Szervezeti és
Működési Szabályzatban rögzített.

1.9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA
Lásd 1. melléklet.
1.9.1. Az értékelés rendje
Megegyezik a helyi tantervben előírt követelményekkel.

1.9.2 A vizsgatárgyak részei és követelményei






Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Állampolgári ismeretek
Idegen nyelv

szóbeli és/vagy írásbeli
szóbeli és/vagy írásbeli
szóbeli és/vagy írásbeli
szóbeli és/vagy írásbeli
szóbeli és/vagy írásbeli
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Matematika
szóbeli és/vagy írásbeli
Fizika
szóbeli és/vagy írásbeli
Biológia
szóbeli és/vagy írásbeli
Kémia
szóbeli és/vagy írásbeli
Földrajz
szóbeli és/vagy írásbeli
Környezetismeret
szóbeli és/vagy írásbeli
Természetismeret/ Természettudomány
szóbeli és/vagy írásbeli
Etika/hit-és erkölcstan
szóbeli és/vagy írásbeli
Informatika/ Digitális kultúra
gyakorlati és szóbeli
Ének-zene
gyakorlati és szóbeli
Vizuális kultúra
gyakorlati és szóbeli
Hon- és népismeret
szóbeli és/vagy írásbeli
Dráma és színház
szóbeli és/vagy írásbeli
Technika
szóbeli és/vagy írásbeli
Testnevelés
gyakorlati

1.10 BEIRATKOZÁS, AZ ISKOLAVÁLTÁS, VALAMINT A TANULÓ
ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
Általános iskolába jelentkező tanulók felvétele

1.10.1

A tanulói jogviszony beiratkozással vagy átvétellel létesül.
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll, mely a beiratkozás napján jön
létre, s megszűnik, ha a tanulót másik iskola átvette – az átvétel napján – illetve
az utolsó évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításakor.
3.
Iskolánk a beiskolázási körzetéből (Zamárdi) minden jelentkező tanköteles korú
tanulót felvesz, valamint azt a sajátos nevelési igényű tanulót, akinek szakértői
határozatában előírták a kötelező felvételt.
4.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről (a szülők
kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és
szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók
létszámának figyelembevételével) az érintett osztályfőnök meghallgatásával
iskola igazgatója dönt az alábbi sorrend alapján:
 előnyt élveznek a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
 akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
 testvére az adott intézmény tanulója,
 munkáltatói igazolás alapján gondviselőjének munkahelye az iskola körzetében
található.
1.
2.

a). Intézménybe lépés az első évfolyamon:
A hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint történik.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
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b). Átvétel más iskolából:
A köznevelésről szóló törvény biztosítja a szabad iskolaválasztás lehetőségét
 A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételhez be kell
mutatni: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az általános iskolai
bizonyítványt.

c). Felvétel külföldi bizonyítvány alapján:
- Amennyiben a tanuló magyar anyanyelvű és rendelkezik volt iskolája bizonyítványával,
felvételt nyer a soros évfolyamra.
- Ha a tanuló nem beszéli a magyar nyelvet, úgy abba az évfolyamba kerülhet, amelyről
hazájában szerzett bizonyítvánnyal rendelkezik. A tanév végén nem kap osztályzatot, részére
iskolalátogatási bizonyítványt állítunk ki. Egyes tantárgyak kötelező tanórai foglalkozásai alól
a tantestület felmentheti.

d). Osztályváltás:
A párhuzamos osztályba való áthelyezést írásban kell kérelmezni. A kérelemről az érintett
osztályfőnökök meghallgatása és a körülmények elemzése után az igazgató dönt.

1.10.2

Művészeti iskolába jelentkező tanulók felvétele

A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A tanulót a szülő íratja be.
Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A
felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg.
Jogviszony megszűnése:
- összes évfolyam elvégzése esetén,
- megkezdett tanév végén szülői kezdeményezésre (írásban),
- orvosi javaslatra,
- ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, valamint a záróvizsga
letételének napján.
Jogviszony megszűnése év közben kizárólag:
- orvosi javaslatra,
- egyéb kizáró tényező miatt (költözés, baleset stb.),
- szülő írásbeli kérésére (a bejelentésben megjelölt napon),
- igazolatlan hiányzások esetében (10 tanóránál több hiányzás esetén,
feltéve, ha a szülőt erre az intézmény írásban figyelmeztette),
- a tandíj fizetésének elmulasztása esetén
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2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE
2.1 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE
Az új kerettantervek bevezetése (ÚJ2012) 2013. szeptember 1-jén kezdődik, felmenő
rendszerben 1. és 5. osztályban.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan/Hit-és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
7

2. évf.
7

3. évf.
6

4
1
1
2
2

4
1
1
2
2

4
1
1
2
2

4. évf.
6
2
4
1
1
2
2

1

1

1

1

5
2
25

5
2
25

5
3
25

5
3
27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan/Hit-és erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia és egészségtan
Földrajz
Ének-zene

5. évf.
4
3
4
1

6. évf.
4
3
3
1

7. évf.
3
3
3
1

8. évf.
4
3
3
1

2

2

2

2

2

2
2
1
2
1
1

1
2
1
2
1

1

1
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Dráma és tánc/Hon- és
népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1
1
1
5
1
2
28

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia és egészségtan
Ének-zene felső tagozat
Ének-zene alsó tagozat

1
1
1
5
1
3
28

1
1
1
5
1
3
31

1
1
5
1
3
31

Változat
A változat
A változat
B változat
B változat
A változat
A változat
A változat

2.2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV FELETTI ÓRASZÁM
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére
a következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi
óraszámokkal.
Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
1. évf.
2. évf.
3. évf.
Magyar nyelv és irodalom
7+1
7+1
6+2
Idegen nyelv
1
Matematika
4+1
4+1
4
Erkölcstan/Hit-és erkölcstan
1
1
1
Környezetismeret
1
1
1
Ének-zene
2
2
2
Vizuális kultúra
2
2
2
Technika, életvitel és
1
1
1
gyakorlat
Testnevelés és sport
5
5
5
Szabadon tervezett órakeret
0
0
0
Rendelkezésre álló órakeret
25
25
25

4. évf.
6+1,5
2+1
4+0,5
1
1
2
2
1
5
0
27
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan/Hit-és erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia és egészségtan
Mozgóképkultúra és médiaism.
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelezően választandó
tantárgy
Szabadon tervezett órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

5. évf.
4+0,5
3
4+0,5
1

6. évf.
4+1
3
3 +1
1

7. évf.
3+1
3
3+1
1

8. évf.
4+0,5
3
3+1
1

2

2

2

2

2

2+1
2
1
2

1
2
1
0,5
2
1

1
1
1
1
1
5
1

0
28

1

1
1

1
1
1
5
1

1
1
1
5
1

1
1

1

1

0
31

0
31

0
28

5
1
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2.3 A MÓDOSÍTOTT KERETTANTERV BEVEZETÉSE
2016. szeptember 1-től a következő változtatásokat vezetjük be (VÁLT2016):

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan/Hit-és erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia és egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezett órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

5. évf.
4+0,5
3
4+0,5
1

6. évf.
4+1
3
3 +1
1

7. évf.
3+1
3+1
3+1
1

8. évf.
4+0,5
3+1
3+1
1

2

2

2

2

2

2+1

1

1,5
1,5
1,5
1,5
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1

1
1
1
5
1
0
28

1
1
1
5
1
0
31

1
1

1
1
1
1
1
5
1
0
28

5
1+0,5*
0
31

A változtatások felsorolása:
 Mivel mozgóképkultúra és médiaismeret nem tartható az új kerettantervben, ezért
2016. szeptember 1-től ezt a tantárgyat a 8. osztályban megszüntetjük és helyette az
osztályfőnöki órák számát 0,5 órával megnöveljük (*).
 A természettudományos órák (fizika, kémia, biológia és egészségtan, földrajz)
óraszámát 2016. szeptember 1-től felmenő rendszerben 7. osztálytól visszaállítjuk heti
1,5 órára.
 A kötelezően választandó tantárgyat 2016. szeptember 1-től felmenő rendszerben 7.
osztálytól megszüntetjük (heti 1 óra).
 Az így felszabadult heti 1 órát az idegen nyelv (angol, német) heti óraszámának
növelésére használjuk fel 2016. szeptember 1-től felmenő rendszerben 7. osztálytól
(nem emelt szintű oktatás).
Az 1-4. évfolyam óraterve változatlan marad.
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2.4 A 2020/2021. TANÉVTŐL BEVEZETÉSRE KERÜLŐ TANTERV
A 2020/2021. tanévtől az 1. és az 5. évfolyamon bevezetésre kerül a 2020-as NAT-nak
megfelelő kerettanterv és innentől felmenő rendszerben. A választott kerettanterv tantárgyait
és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.
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Ennek megfelelően elkészítettük helyi tantervünket (NAT2020), amelyet az alábbi táblázatban
mutatunk be:
Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai
Heti óraszám/évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
Magyar nyelv és irodalom
7+1 7+1 5+2 5+1,5 4
Matematika
4+1 4+1
4 4+0,5 4
Történelem
2
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
1
Etika/hit és erkölcstan
1
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
Természettudomány
2
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első élő idegen nyelv
2
3
Ének-zene
2
2
2
2
2
Vizuális kultúra
2
2
2
1
1
Dráma és színház
Technika és tervezés
1
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
Kötelező alapóraszám
22
22
22
23
27
Szabadon tervezhető óra
2
2
2
2
1
Összes tervezett óraszám
22 2 22 2 22 2 23 2 27 1
Összesített óraszám
24
24
24
25
28
Maximális órakeret
24
24
24
25
28

6.
4+1
4
2

7.
3+0,5
3+0,5
2

8.
3+1
3+1
2
1

1

1

1

1,5
1,5
1,5
1,5
3
1
1
1
1
1
5
1
28

1,5
1,5
1,5
1,5
3
1
1

2+1

3
1
1
1
1
5
1
26
2

1
5
1
28
2

2

26 2 28 2
28
30
28
30

28 2
30
30

A NAT2020 bevezetése felmenő rendszerben:
 1. és 5. évfolyam: 2020/2021. tanévben
 2. és 6. évfolyam: 2021/2022. tanévben
 3. és 7. évfolyam: 2022/2023. tanévben
 4. és 8. évfolyam: 2023/2024. tanévben
A Technika és tervezés tantárgyból az 5-8. évfolyamon az „A” modult vezetjük be.
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2.5 A CSOPORTBONTÁS ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK
SZERVEZÉSÉNEK ELVEI
1. Csoportbontásban oktatjuk az élő idegen nyelveket (angol és német nyelv). A csoport
létszáma nem lehet kevesebb 8 főnél. 8 fő alatti csoporthoz tankerületi engedély
szükséges. 4. osztálytól és tanév közben csoport nem váltható.
2. Csoportbontásban oktatjuk az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgyat. A csoportokba való
jelentkezést/ a csoportváltást az előző tanév május 20-ig kérelmezi a gondviselő.
Tanév közben csoport nem váltható.
3. Informatika/Digitális kultúra és Technika órák a körülmények mérlegelésével 15 fő
felett bonthatók.
4. A rehabilitációs órák a sajátos nevelési igényű tanulóknak kötelezőek, szakértői
bizottság véleménye alapján.
5. A fejlesztő foglalkozások a BTMN tanulóknak kötelezőek a pedagógiai szakszolgálat
vizsgálata alapján.
6. A logopédiai órák a tanulóknak kötelezőek szakvélemény illetve a logopédiai felmérés
alapján.
7. A gyógytestnevelés a kiszűrt/ orvosi szakvéleménnyel rendelkező tanulók számára a
gyógytestnevelés csoport maximális kapacitásáig (16 fő/ csoport) betölthető.
8. Az egyéb foglalkozások közül a felzárkóztatás (korrepetálás) a kijelölt tanulóknak
kötelező.
9. A tehetséggondozás, középiskolai előkészítő, szakkör, sportkör a tanulók számára
választható. A jelentkezésről a szaktanár dönt.
10. A napközibe és a tanulószobára a gondviselő írásban kéri a gyermek felvételét,
valamint írásban kéri a kijelentkezést is.

2.6 AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS
TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé
nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség
van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés, technikafelszerelés, stb.).
2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
tankönyveket, taneszközöket, a ruházati és egyéb felszereléseket a nevelők szakmai
munkaközösségei és a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
Ugyanakkor csak olyat választhat, amely minden tanuló számára biztosítható és
nélkülözhetetlen.
3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanévkezdés előtt tájékoztatjuk. A
taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.
4. A taneszközök kiválasztásánál a szaktanárok a következő szempontokat veszik figyelembe:
 A taneszközök igazodjanak a pedagógiai programunk, az adott műveltségi terület, tantárgy,
vagy tantárgycsoport célkitűzéseihez, illeszkedjenek az általános fejlesztési követelményekhez
(koherencia).
 Legyenek jól tagoltak és biztosítsanak kellő számú feladatot a begyakoroltatáshoz.
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 Szolgálják a differenciált alkalmazást, - segítsék elő az önálló ismeretszerzés képességének
fejlődését, - hassanak motiválóként a tanulókra, - nyelvezetük, szerkesztésük az életkori
sajátosságokra legyen tekintettel, - alkalmasak legyenek az ismeretek tapasztalati
megalapozására, a felfedezés lehetőségére, a kreativitás fejlesztésére.
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek
több tanéven keresztül használhatók.
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk – új taneszköz használatát csak
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.
 A SNI tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközöket a kötelező eszközjegyzék szerint kell
biztosítani.
5. A kötelező taneszköz-jegyzékben szereplő eszközök beszerzése elsőbbséget élvez.

2.7. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT
PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA
2.7.1 Az 1-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Az alsó tagozat harmadik-negyedik
évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott
tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási
és a tanulásszervezés folyamat.
A feladatot alapvetően a nemzeti műveltség, és a hazai nemzetiségek kultúrájának
átadásával, megőrzésével, az egyetemes kultúra közvetítésével, az erkölcsi érzék és a
szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésével valósítjuk meg.
Feladatok:
 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe;
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;
 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
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2.7.2 Az 5-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az 5-6. évfolyamon folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz,
a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
A feladatot alapvetően a nemzeti műveltség, és a hazai nemzetiségek kultúrájának
átadásával, megőrzésével, az egyetemes kultúra közvetítésével, az erkölcsi érzék és a
szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésével valósítjuk meg.
Feladatok:
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,
 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni,
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatása,
 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.
 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;

2.8. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Nemzeti Köznevelési
Törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg:
A 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben az 1. és az 5. évfolyamtól valósul meg,
melyhez a tárgyi feltételek adottak.
Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is
folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében,
amelyből legfeljebb heti két óra versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt,

57

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

2.9. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ
INTÉZKEDÉSEK
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a célunkat, hogy
minden nálunk tanuló diáknak esélye legyen a továbbtanulásra, a későbbi munkavállalásra
függetlenül nemétől, származásától vagy anyagi helyzetétől. Ezen belül alapvető, hogy az
intézmény biztosítsa a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, de helyezzen hangsúlyt az
esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására.

2.9.1 Alapelvek:





Minden gyermek sikeressége legyen biztosított.
A szegregáció-mentesség és az egyenlő bánásmód érvényesítése.
A partnerközpontú működés továbberősítése.
A szakmai ismeretek folyamatos bővítése, újítása.

2.9.2 Célok:



az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a hátrányos
helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása érdekében
az esélyegyenlőség előmozdítása az intézmény minden tevékenysége során:
- a beiratkozásnál
- ismeretközvetítésben
- a gyerekek egyéni fejlesztésében
- az értékelés gyakorlatában
- az előmenetelben
- a jutalmazás, büntetés gyakorlatában
- a program kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében
- a továbbhaladásban, pályaorientációban
- a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében
- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a
szakmai és társadalmi környezettel

2.9.3 Megvalósítás
Az intézmény vállalja, hogy
- biztosítja a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervben a rá vonatkozó
intézkedések megvalósítását és az Intézmény Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának
megvalósítását.
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- közreműködik a települési szintű intézkedési terv eredményes megvalósításában, a
településen élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása
érdekében
- biztosítja, és vizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai munkájára vonatkozó
iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai programba) beépüljenek és
érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és
célkitűzések.

2.10 AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK
SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI
2.10.1 Értékelés, jutalmazás, büntetés alapelvei
- Az értékelés, osztályozás elsősorban a tanulás tervezésének, szervezésének és
ellenőrzésének a feltétele, a nevelési folyamat szerves része.
- A tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődését is figyelembe kell venni.
- Az osztályozásban értékelni kell a tanulók aktivitását, kezdeményezőkészségét,
öntevékenységét, közös munkában való részvételét.
- A szorgalmas munkát különösen értékelni kell.
- A magatartás értékelése a tantárgyi érdemjegyben nem juthat kifejezésre.
- Valamilyen módon a tanuló minden megnyilatkozására (teljesítményére, magatartására,
szorgalmára) reagálni kell.
- Sokkal több jutalmazást, mint büntetést kell alkalmazni.
- A büntetés ne legyen megbélyegző!
- A pedagógus az osztályzatokat azonos eljárással állapítja meg minden tanuló esetében,
kivételt képeznek az SNI és BTMN tanulók, esetükben egyéni eljárást alkalmazunk írásos
szakvéleményük alapján.

2.10.2 Ellenőrzési, értékelési rendszer
1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
2. A tanulók teljesítményének értékelése akkor igazságos és objektív, ha a tanulókkal is
megismertetett követelményrendszer alapján történik.
3. Minél fiatalabb a tanuló, annál fontosabb számára az azonnali visszajelzés, a rendszeres és
javíttató értékelés, ami a továbbfejlődés irányát mutatja a kisgyermeknek.
4. Első és második évfolyamon az írásbeli munka javítása naponta történik. A tanító
útmutatására a tanuló javítja saját hibáit. Ez történhet tanítási óra közben folyamatosan, vagy
tanítói hibajelöléssel.
5. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
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ellenőrzik. Az ellenőrzés
követelményekre is.

kiterjedhet

a

régebben

tanult

tananyaghoz

kapcsolódó

6. A következő tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika,
környezetismeret, természetismeret, természettudomány, történelem, állampolgári ismeretek,
fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, digitális kultúra, hon- és népismeret, dráma és
színház, etika/ hit- és erkölcstan, vizuális kultúra, ének-zene, technika ellenőrzésénél- a
nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik;
- az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit
átfogó témazáró dolgozatot írhatnak.
7. A tanulók szóbeli kifejezőképességének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében
törekszünk arra, hogy
- a szóbeli feleletek aránya az összes jegyből elérje a 30%-ot,
- a testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük;
- az évközi értékeléskor félévente heti 1-1,5 órás tantárgynál minimum 3, heti 2-3 órás
tantárgynál minimum 4, heti 4-5 órás tantárgynál minimum 5 jegynek kell lennie.
8. 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 tanuló képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak – az
előző értékelés óta.
9. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
 Az első évfolyamon és a második évfolyam első felében minden tantárgy esetében
szöveges értékelést alkalmazunk.
 A második évfolyam félévétől a nyolcadik évfolyam végéig a tanulók teljesítményét,
előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.
 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a
tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges
minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:





KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
JÓL TELJESÍTETT
MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskola (tanítók) a szülő
bevonásával értékeli a tanuló teljesítményét, feltárják a haladást akadályozó
tényezőket. A pedagógus javaslatot tesz a tanulmányokat akadályozó tényezők
megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.
10. A második év végi jegyek kiszámításánál az első félévi százalékos eredményeket a 14.
pontban meghatározott átváltásokkal számítjuk be. A harmadik-nyolcadik évfolyamon a
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félévi osztályzatot az első félév, az év végi osztályzatot a tanuló egész tanévi tanulmányi
munkája alapján kell meghatározni.
1. A témazáró, félévi felmérés, év végi felmérés jegye a tanulmányi átlag kiszámításánál
kétszer szerepel.
2. A félévi és év végi érdemjegyek kiszámításánál 0,6 tizedtől felfelé kerekítünk. Alatta
az elbírálás a szaktanár ill. tanító joga.
11. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5) ( a tantárgyi dicséreteket a jegyzetben soroljuk fel)
jó (4),
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
12. A tanuló által szerzett érdemjegyeket a tárgyat tanító nevelő beírja az e-naplóba.
13. Minimumszintű felmérésnél 85 %-tól fogadható el a tanulók teljesítménye. A
minimumszint követelményeit a tanítók és szaktanárok határozzák meg a NAT és a helyi
tanterv alapján.
14. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a
szaktárgyat tanító nevelők:
TELJESÍTMÉNY
0- 40 %
41- 55 %
56- 75 %
76- 90 %
91-100 %

ÉRDEMJEGY
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles

15.
Ha a tanuló 2-8. évfolyam végén legfeljebb három tantárgyból szerez elégtelen
osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban (augusztus 15-e és 31-e
között) javítóvizsgát tehet. Ha háromnál több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, akkor
a tanköteles korú tanuló évet ismétel.
16. Sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontja az önmagukhoz mért
fejlődés. Értékelésüknél figyelembe vesszük a szakértői véleményben foglaltakat
valamint az Oktatási Hivatal által kiadott Irányelvek a sajátos nevelési igényű
tanulók oktatásához dokumentumot.

2.10.3 Mondatbank a szöveges értékeléshez
Lásd a pedagógiai program 2. és 3. mellékletében.
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2.10.4. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje
1.Az írásbeli számonkérések formái:
- írásbeli röpdolgozat
- írásbeli témazáró dolgozat
- szódolgozat
- évszámok
- tudáspróba
- tollbamondás
- beszámoló
- fogalmazás
- házi dolgozat
- online teszt
Ezeknek az írásbeli munkáknak a tanuló félévi és év végi osztályozásánál különböző súlya
van. Ezért ezeket az értékelő naplóban eltérő színekkel jelöljük. A piros színnel jelzett írásbeli
témazáró dolgozat érdemjegye két jegynek számít, a többi számonkérési forma érdemjegyei
egy jegynek számítanak.
2. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
3. A témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatnál a tanulókat legkésőbb a
számonkérést megelőző órán tájékoztatni kell.
4. Az írásbeli dolgozatokat a megírásuktól számított két héten belül ki kell javítani és az
eredményt a tanulókkal közölni kell.

2.11. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS
SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
(készség- és képességfejlesztés), a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása,
valamint új ismeretek szerzése.
A házi feladatok mennyiségét az átlagos képességű tanulókra állapítottuk meg. A tanuló a
házi feladatait köteles a következő tanórára elkészíteni. A házi feladat ötszöri hiánya esetén a
tanuló elégtelen osztályzatot kaphat.
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok
érvényesülnek:
Tanítási napokra adható feladatok
ÍRÁSBELI
1-2. évfolyam: naponta maximum fél óra
3-4. évfolyam: naponta maximum egy óra
5-8. évfolyam: tantárgyanként maximum 20
perc

SZÓBELI
1-2. évfolyam: naponta maximum fél óra
3-4. évfolyam: naponta maximum fél óra
5-8. évfolyam: tantárgyanként maximum fél
óra
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Hét végi pihenőnapokra és a szorgalmi időben biztosított szabadnapokra adható feladatok
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
A tanulók a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem
szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
Tanítási szünetek idejére adható feladatok
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
1-4 évfolyam: A tanulók a szokásos (egyik
1-4 évfolyam: maximum egy ajánlott ifjúsági
óráról a másikra esedékes) feladatokat kapják regény
5-8. évfolyam: A tanulók a szokásos (egyik
5-8. évfolyam: maximum két (ajánlott)
óráról a másikra esedékes) feladatokat kapják
ifjúsági regény

2.12 A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI
Az általános iskola 1-8. évfolyamán a tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltétele
megfelel a Nemzeti Köznevelési Törvény vonatkozó bekezdéseiben foglaltaknak.

2.13 A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE
1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon, a tanév rendjében előírt időpontban, a NETFIT rendszer segítségével.
2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát általános teherbíró
képességét minősítik és értékelik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a
szülők tudomására hozzák.

2.14 AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI
ELVEI
2.14.1 Az iskola egészségnevelési elvei







A legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja
Tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység legyen
Terjedjen ki az összes tanulóra
Legyen tudományosan megalapozott
Helyes cselekvésre serkentsen
A felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy
- folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát,
- érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi
állapotot érintő hatásokat,
- és ezáltal képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások
csökkentésére.
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2.14.2. Az iskola környezeti nevelési elvei
Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és
élettelen természeti értékeiket is figyelembe vevő cselekvésre.
Ezért a környezeti nevelés:






Olyan tudatformálás, amely a gyerekeket megtanítja a környezettel való tudatos
együttélésre, a környezetbarát életvitelre
A környezet iránti felelősség, minden élőlény iránti tisztelet, a mindennapi
életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos
kialakítása
megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít
meg az élő ill. élettelen környezettel,
kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;
felkelti az igényt, képessé tesz:
a környezet változásainak, jelzéseinek feldolgozására;
összefüggő rendszerben történő értelmezésre, a rendszerben
felismerhető kapcsolatok megértésére;
a problémák megkeresésére, okainak megértésére;
kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges
megoldások megkeresésére;
az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére,
vállalására környezeti kérdésekben;
a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.

Ennek az állapotnak az elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie
arra, hogy
- meg tudja fogalmazni és meg tudja valósítani vágyait,
- megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészséget védő, és a
környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat,
- továbbá környezetével változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz.
Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint
életcélt kell értelmezni.

2.15 A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK
ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE
2.15.1 A magatartás értékelése, minősítése
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 2-8. évfolyamon a példás (5),
jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók magatartását az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén, a 2. évfolyamon
félévkor az osztályfőnök szövegesen értékeli.
A 3-8. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén
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érdemjeggyel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök érdemjegyek és a
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító
nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról.
A félévi osztályzatot félévi értesítőben adjuk ki, az év végit a bizonyítványba be kell
jegyezni.
Online oktatás esetén a magatartást nem értékeljük.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
 Példás (5) az a tanuló, aki:
- a házirend előírásait betartja;
- tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
- kötelességtudó, feladatait teljesíti;
- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
- 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.
 Jó (4) az a tanuló, aki:
- a házirend előírásait betartja;
- tanórán és 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 iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt;
- nincs írásbeli intője vagy megrovása.
 Változó (3) az a tanuló, aki:
- a házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
- tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon 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.
 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;
- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése.

65

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

2.15.2 A szorgalom minősítése
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az 2-8. évfolyamon a példás (5),
jó(4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén, a 2. évfolyamon
félévkor az osztályfőnök szövegesen értékeli.
A 2-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a
nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító
nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról.
A félévi osztályzatot félévi értesítőben adjuk ki, az év végit a bizonyítványba be kell
jegyezni.
Online oktatás esetén a szorgalmat a tanuló által elvégzett feladatok alapján értékeljük.
Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
 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.
 Jó (4) az a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
- a tanórákon többnyire aktív;
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyen való részvételt
önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
- taneszközei tiszták, rendezettek.
 Változó (3) az a tanuló, aki:
- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;
- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti;
- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
- érdemjegyeit több tantárgyból is lerontja;
- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.
 Hanyag (2) az a tanuló, aki:
- képességeihez 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;
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- 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
/kivéve az utolsó szempontot, mely önmagában is hanyag minősítést eredményez/.

2.16 A JUTALMAZÁS, FEGYELMEZÉS ISKOLAI ELVEI
2.16.1 Az iskolai jutalmazás formái:






Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
- példamutató magatartást tanúsít;
- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el;
- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez;
- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
előadásokon
vagy bemutatókon
részt;
- versenyeken,
vagy bármelyvetélkedőkön,
más módon hozzájárul
az iskola
jó hírnevénekvesz
megőrzéséhez
és
növeléséhez
növeléséhez.
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret,
- napközis nevelői dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- igazgatói dicséret.
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén dicséretben
részesíthetők:

- tanulmányi munkáért (kitűnő, jeles: 2db 4-es jegy, 7-8. évfolyamon 3db 4-es jegy),
- kiemelkedő szorgalomért,
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért, közösségi munkáért.
- kimagasló sportteljesítményért,
- kiemelkedő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő
sszorgalomért
szorgalomért,
nevelőtestületi dicséret.
A tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetik át az oklevelet
A dicséretet az e- naplóba és a bizonyítványba is be kell jegyezni.


Az iskolai szintű versenyek, vetélkedők, bemutatók 1-3. helyezettjei oklevelet
kapnak, amelyet az iskola közössége előtt vesznek át.
 Azokon a versenyeken, bemutatókon, ahol a tanuló az iskolát képviseli, az
eredményesen szereplők (körzeti 1-3.; megyei és területi 1-10.; és az országos 120. helyezett) igazgatói dicséretben részesülnek.
 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesíti.
 FEKETE ISTVÁN-DÍJ /emlékplakett, oklevél és könyvjutalom/
FEKETE ISTVÁN-DÍJ -ban részesül az a tanuló, aki:
- nyolc éven keresztül kitűnő vagy jeles eredményt ér el,
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- kimagasló kulturális és tanulmányi munkát végez,
- sokat tesz az iskola jó hírnevének öregbítéséért,
- példamutató a magatartása.
A nevelőtestület fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes feltételektől eltekintsen.
A díjat a tanulók a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetik át.
 A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

2.16.2 Az iskolai fegyelmezés formái:
 Büntetésben kell részesíteni azt a tanulót, aki:
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
- a házirend előírásait megszegi,
- igazolatlanul mulaszt,
- bármely módon árt az iskola jó hírnevének.
 Az iskolában tanév közben a következő büntetések adhatók:
- szaktanári figyelmeztetés,
- napközis nevelői figyelmeztetés,
- osztályfőnöki figyelmeztetés,
- osztályfőnöki intés,
- osztályfőnöki megrovás,
- igazgatói figyelmeztetés,
- igazgatói intés,
- igazgatói megrovás,
- nevelőtestületi figyelmeztetés,
- nevelőtestületi intés,
- nevelőtestületi megrovás.


A magatartást befolyásoló büntetési fokozatok (figyelmeztető intézkedések):

a.) Szóbeli figyelmeztetés:
Oka:
- 1-1 esetben előforduló normasértés, hangoskodás, futkosás, késés,
szemetelés.
b.) Szaktanári figyelmeztetés:
Oka:
- tanórai fegyelmezetlen magatartás
- tanórán kívüli (szünet, szakkör stb.) magatartási probléma.
- a házirend megszegése
- mobileszközök engedély nélküli használata
c.) Osztályfőnöki figyelmeztetés:
Oka:
- rongálás (berendezés, épület, és udvar),
- társak egészségét veszélyeztető durva játék, rendbontás, verekedés
- felnőttekkel szemben (tanárok, technikai személyzet) tanúsított
tiszteletlen magatartás, feleselés,
- személyi tárgyak, iskolai dolgok
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engedély nélküli elvétele
- trágár beszéd
- 3 szaktanári figyelmeztetés után.
d.) Osztályfőnöki intő:
Oka:
- gyakori trágár beszéd,
- testi épséget veszélyeztető (durva játék), verekedés,
- lopás, dohányzás az iskolában,
- osztályfőnöki figyelmeztetés után,
- a pedagógus utasításának megtagadása.
.
e.) Osztályfőnöki megrovás:
Oka:
- sorozatos rongálás (berendezés, épület, és udvar),
- osztályfőnöki intő után.
f.) Igazgatói figyelmeztetés (intés, majd megrovás):
Oka:
- osztályfőnöki megrovás után
- súlyos fegyelmi vétség esetén,
- az iskola hírnevét veszélyeztető magatartás esetén.
g.) Nevelőtestületi figyelmeztetés (intés, majd megrovás):
Oka:
- nagymértékű rongálás, szándékos károkozás,
- alkoholfogyasztás, drog,
- fiú-lány kapcsolatban közízlést sértő viselkedés,
- igazgatói megrovás után.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és a szülő
tudomására kell hozni.

69

3. A ZAMÁRDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NÉPTÁNC TANSZAKÁNAK
KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA
3.1. A tanszak tantárgyai és azok óraszámai
A tanterv módosítása 2011. szeptember 1-én lép életbe és felmenő rendszerben kerül
alkalmazásra az előképző 1. évfolyamtól.
NÉPTÁNC
I. Fejezet
AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti
kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti
néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk
megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az
alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc
színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a
tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is
hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében jelentős
szemléletmód változás következett be, középpontba került a tanulók technikai
felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok
újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi
táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási
folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében,
ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti,
hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek
az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont
osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális
értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek
fejlesztésének lehetséges színtere.
Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a
kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás
esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az
egyéniség fejlődését
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tantárgyak
Főtárgy:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
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Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban:
Folklórismeret
Tánctörténet
Választható tantárgyak:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon)

Óraterv
Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Továbbképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

2

3–4

3–4

3

3

3

3

3–4

3–4

3

3

1

1

1

1

1

1

Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy

1

1

1

1

Választható
tantárgy

2

2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra

2–4

2–4

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6
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A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra,
míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges
időre utalnak

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a
továbbképző évfolyamainak számát jelenti
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló
más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt
vehet
A tanítási órák időtartama: 45 perc

A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és
elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra
megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges
eszközének értelmezése.
Kiemelt kompetenciák a néptánc területén
Szakmai kompetenciák
A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése
A hagyományos népi játékmód ismerete
Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének
értelmezéséhez
A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása
Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori
sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati
alkalmazása
A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági
táncélet alkalmainak megismerése
A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése
Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően
A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak
megismerése
Személyes kompetenciák
Az esztétikai érzék fejlesztése
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A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés
Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés
Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés
A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése
A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése
A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása
Társas kompetenciák
A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása
A másság elfogadásának képessége
Az önálló döntéshozatal képessége
Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás
A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
A szabálytudat kialakítása
A csoportnorma kialakítása
A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése
A közösségi szemlélet kialakítása
A környezet megóvásának fontossága
Az egészséges életmód igénye
Módszerkompetenciák
Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése
Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása
Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések
Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége
A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
A hatékony önálló tanulásra nevelés
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más
környezetben is
A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
figyelembevételével kell meghatározni
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló
felkészültsége és tudása
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá
Vizsga tantárgyak
Művészeti alapvizsga
Néptánc
Folklórismeret
Művészeti záróvizsga
Néptánc
Tánctörténet
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve
párban – helyezést ért el
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként
külön–külön osztályzattal kell minősíteni
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a
végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő)
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy
annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell
venni
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt
vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből,
illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette

NÉPI JÁTÉK

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének,
kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének
fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály
megismerése, a játéköröm megélése
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Előképző évfolyamok
1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során
– A ritmus – tér – térforma fogalmainak kialakítása
– Az ugrás és forgás technikai előkészítése
– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési
készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése
– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása
– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése
– A szocializációs folyamatok fejlesztése
Tananyag
A játékműveltség felmérése
A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése
Az alapvető mozdulattípusok
Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok)
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok
Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados
lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok)
Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal,
szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban)
Játékfűzések (a helyi
gyermekjátékokból)

vagy

régió

szerinti

néphagyományban

fellelhető

népi

Követelmények
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti
kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre
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2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A mozgáskészség,
játéktevékenység során

alapvető

kombinációs

képesség fejlesztése

a

mozgás–

és

– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban
– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése
– A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség
fejlesztése
– A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális kommunikáció
szinkronjának kialakítása
– A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a
közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése
Tananyag
Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak
megismertetése
Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése
Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok)
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok
Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados
lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok)
Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal,
szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban)
Játékfűzések (a helyi
gyermekjátékokból)

vagy

régió

szerinti

néphagyományban

fellelhető

népi

Követelmények
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti
kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk
során is
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő népviseletek,
lábbelik

NÉPTÁNC

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését.
Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és
művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a
tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket,
készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező
készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók
mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük,
ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük
fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző
fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz.
Rugalmassága révén hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban
történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe
bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. Célja,
hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr
táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti
értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az
életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére

Alapfokú évfolyamok
1. évfolyam
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Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–ismeret bővítése, az alapvető táncos alakzatok
fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása
– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban
– A játék központi szerepének megtartása
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a
mozgáskoordináció fejlesztése
– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi
szokások és normák kialakítása
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc
előkészítése
Táncgyakorlat:
– Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése
– Ugrós táncok előkészítése csoportos formában,
– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában
– Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg)
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés
Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései
Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai
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Követelmények
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és
játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot
A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a
tánctechnikai elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak
felidézésére, koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására

2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése
– A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése
– A csárdás mozgáselemeinek előkészítése
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása
– Ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban
– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás,
a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi
szokások és normák kialakítása
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív
mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly – fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének
megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése
Táncgyakorlat:
– Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az
összekapaszkodási módoknak a megismertetése
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– A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben meghatározott
táncanyag (életkori sajátosságnak megfelelő ugrós a Dunai dialektusból)(csoportos,
páros)
– A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott táncanyag
bevezetése (életkori sajátosságnak megfelelő eszközös tánc a Dunai dialektusból) (szóló)
– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a
hosszúfurulya
Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték
dallamok
Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok,
a tánctípus főbb jellemzői
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét,
szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag
újraalkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok
megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban
– Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak
megfelelően
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– Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek és a
táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint
– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása
– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos
magatartás elsajátítása
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése
– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi
identitás erősítése
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzés
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív
mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás,
kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének
megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése
Táncgyakorlat:
– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a tananyag
bővítése
– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése
– A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes
összekapaszkodási módoknak a megismerése
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek
funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek,
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Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok
Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái,a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus
meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok
földrajzi, történelmi háttere
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai

Követelmények
A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét,
dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését
A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és
párban történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak
földrajzi meghatározására

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– A körtáncok technikai előkészítése
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek
megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos
magatartás elsajátítása
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése
– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és
női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
Tananyag
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Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok,
pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás,
térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb)
Táncgyakorlat:
– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése
– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai,
plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése
– A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése
– Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából
Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő)
parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott
ritmus, éles ritmus
Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték
dallamok
Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása,
táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi,
történelmi háttere
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Követelmények
A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét,
dallamát, a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra
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5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult
táncdialektus ismeretanyagán keresztül
– A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése
– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése
– A táncrend fogalmának kialakítása
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek
megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos
magatartás elsajátítása
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása
– A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése
– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és
női szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősítése
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok,
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok,
pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás,
térirányok, csapások gesztusok (kar, láb)
Táncgyakorlat:
– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése
– A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése (életkori
sajátosságnak megfelelő csárdás a Dunai dialektusból)
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– A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése
– A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése (életkori
sajátosságnak megfelelő verbunk a Dunai dialektusból)
– A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus bevezetése
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a
periódus fogalma, a szinkópa ritmus
Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok
Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása,
táncalkalmak, táncos magatartás
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Követelmények
A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a
tanult koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi
elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és
fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a
partnerkapcsolat fejlesztése
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– A vizsgahelyzetre való felkészítés
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok,
forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok,
pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok,
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás,
térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb)
Táncgyakorlat:
– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése
– Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése
– A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése
– A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése
– A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő és
az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos
magatartás
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Követelmények
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a
tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket
A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre,
improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú
művészeti vizsga követelményeinek teljesítésére
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi
tantervben meghatározott tájegységek szerint
A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai
ismeretek összefüggéseit
A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat
A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat
A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során
A színpadi törvényszerűségeket.
A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását
A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat
A tanuló legyen képes
Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a
tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc
közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására
A megszerzett ismeretekről beszélni
A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra,
ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat
A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is
A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra
A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra
A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra
Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő
A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Néptánc
Csoportban 5–10 perc
Egyénenként illetve párban: 2–3 perc
A vizsga tartalma
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Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia
részlet, folyamat) csoportos bemutatása
Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek
tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3
pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók
választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból
A vizsga értékelése
– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét
– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás
és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének
tudatosítása
– A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken
– Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként
– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása
– A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni alkalmazása, a
táncok stílusos megjelenítésének elősegítése
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a
ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése
– A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai,
dinamikai különbségeinek megvalósítása
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való
viszonyulása szerint
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása,
rendszerezése
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– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése,
térben való használata
Táncgyakorlat:
– Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján
– Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített legényesre
és forgós–forgatós párosra építve
– A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése
– A forgás és forgatás módozatainak megismertetése
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok,
félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus
lüktetés
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók
Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a
táncház szerepe, az adatközlők megismerése
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Követelmények
A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult
koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására

8. évfolyam
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Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– Az ismeret elmélyítése, bővítése
– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken
– A páros forgás és forgatás technika fejlesztése
– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék,
fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása
– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség
fejlesztése
– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása
– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein
– A táncszók ismerete és alkalmazása
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való
viszonyulása szerint
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása,
rendszerezése
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának
fejlesztése, térben való használata
Táncgyakorlat:
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése
A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek
felhasználásával, rendszerezésével
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Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési
stílusok, hajnalozó dallamok
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: az erdélyi
tánchagyományok, szokások

táncok

földrajzi,

történelmi

háttere,

táncalkalmak,

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához
szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák
bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– Az ismeret elmélyítése, bővítése
– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken
– A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése
– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék,
fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása
– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség
fejlesztése
– A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása
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– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein
– A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való
viszonyulása szerint
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása,
rendszerezése
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának
fejlesztése, térben való használata
Táncgyakorlat:
– Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése
– A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek
felhasználásával, rendszerezésével
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon,
koboz), az aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: az erdélyi
tánchagyományok, szokások

táncok

földrajzi,

történelmi

háttere,

táncalkalmak,

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához
szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását
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A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák
bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
– A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának megismertetése
– Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás
ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző
évfolyamok ismeretanyagán keresztül
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a
partnerkapcsolat fejlesztése
– Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása
– Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati
alkalmazása
– A vizsgahelyzetre való felkészítés
– Az önálló ismeretszerzés ösztönzése
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása
Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának
fejlesztése, térben való használata
Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája
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Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás
és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát
is

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a
helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint
A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit
A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai
szabályszerűségek alkalmazását a gyakorlatban
A tanult koreográfiákat
A tanuló legyen képes
A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális
táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő
magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos
partnerkapcsolat megvalósítására a tájegységnek, tánctípusnak megfelelően
A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos alkalmazására
a mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai
ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll
A vizsga tantárgya és időtartama
Néptánc, 8–10 perc
A vizsga tartalma
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– A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort
– A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő
szerepben improvizál
– Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend
szerint kell a táncokat bemutatni
– A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari
felállást, a jellegzetes viseleteket
A vizsga értékelése
– a táncrend ismerete, stílusos előadása,
– a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során,
– a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása,
– a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
– a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz
szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik

FOLKLÓRISMERET

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a
néphagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a
hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye
élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet
fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti
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megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson
segítséget.

Alapfokú évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén
keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség,
közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés
Tananyag
A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások
megismertetése
Gyerekszületés, gyermekkor
– Jósló praktikák a gyermek születése előtt
– Komatál hagyománya
– Keresztelő
– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában
– Az anya avatása
– Munkára nevelés, gyermekmunka
A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai
– A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak /libalegeltetés, kalákamunkák/
– A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe
– A tánc tanulása
– Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása)
– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc)
Az évkör ünnepei gyermekszemmel
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– Szent Miklós napja
– Jézus születésének története
– Óévbúcsúztató és évkezdő szokások
– Szent Balázs napja, Balázsjárás
– Szent Gergely napja, Gergelyjárás
– Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai
– Pünkösdi királynéjárás

Követelmények
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor
jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a
közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés
Tananyag
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások,
hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése
A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során
Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom
– Munkavégzés a serdülő korban
– Legényavatás, leányavatás
– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei
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– Leánynéző, háztűznéző, hozomány
– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék
– Lakodalmi előkészületek
– Lakodalmi tisztségviselők, feladatok
– Lakodalmi szokások, rítusok
Legények és lányok játék– és táncalkalmai
– A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban
– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret)
– Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó)
– Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés
Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban
– Luca kettős alakja
– Betlehemezés
– Farsangi szokások
– A nagyhét eseményei
– A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái
– Pünkösdi királyválasztás
– Májusfaállítás
– Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások
Követelmények
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet,
legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének,
szereplőit
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

5. évfolyam
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Fejlesztési feladatok
– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a
közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés
Tananyag
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a
jeles napok és ünnepi szokások megismertetése

Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai
– Paraszti munka, munkaszervezés
– Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban
– Mindenszentek napja
– Halottak napja, megemlékezés a halottakról
A házasok táncalkalmai
– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom)
– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál)
– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló)
– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés)
Felnőttek az évkör ünnepein
– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés)
– A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők)
– Szent György napja
– Virágvasárnap
– A húsvéti ételek jelképrendszere
– Fehérvasárnap
– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások
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– Szent István napja, új kenyér ünnepe
– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás
– Szent Mihály napja
– Dömötör napja, Vendel napja
Követelmények
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és
időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat,
azok szerepét
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása
– A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok
elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a
közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés
Tananyag
Táncfolklorisztika
A régi táncréteg jellemzői

Körtáncok
– Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok
– Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában
Eszközös pásztortáncok
– Kanásztánc, pásztortánc
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– Pásztorbotoló, cigánybotoló
Ugrós–legényes tánctípus
– Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok)
– Erdélyi legényes táncok
Küzdő karakterű páros táncok
Forgós–forgatós páros táncok
– Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok
– Lassú tempójú páros táncok
– Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok
– Az új táncréteg jellemzői
– A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása
Verbunk
– A szóló verbunk
– Szabályozott szerkezetű verbunkok
Csárdás
– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós)
– Körcsárdás, hármas csárdás
A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői
– Dunai dialektus
– Tiszai dialektus
– Erdélyi dialektus
A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben
Követelmények
A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a
tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles
napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét
A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb
elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb
szereplőit, funkcióit

A tanuló legyen képes
A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a
szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek
felismerésére
A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására
Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben
A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni
Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Folklórismeret
Írásbeli: 30 perc
Szóbeli: 5 perc

A vizsga tartalma
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– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti
témakörökből áll
– Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását,
értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő
feladatokat tartalmaz
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról
Témakörök
Jeles napok
Munkavégző ünnepek
Az emberélet fordulói
Táncdialektusok
A régi és új táncréteg tánctípusai

A vizsga értékelése
Írásbeli vizsga
– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és
pontozzák
– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy
jóvá

Szóbeli vizsga
– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése
– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
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Néprajzi kézikönyvek, lexikonok
Néprajzi videó és/vagy DVD filmek

TÁNCTÖRTÉNET

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat
erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája
iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes
képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony
közízlés fejlesztéséhez

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések
felismertetése.
– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és
meghatározó műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése.
– Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése
– Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált
szórakozás elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót
Tananyag
Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc
Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok
A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának
tánckultúrája
A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei
A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága
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A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték”
A romantika hatása Európa táncéletére
A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar
A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események
megismertetése a tanulókkal
Követelmények
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős
szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben,
illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság
lehetőségeinek felismertetése
– A táncház-mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése
– Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti
érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése
– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.
Tananyag
Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás
fajtáinak esztétikája
A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték
Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd
Táncszínház (Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT – Budapest
Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna Művészegyüttes (Náfrádi László)
A táncház-mozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre
A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi
táncművészetben
A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében
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A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei
A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek
nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez
Követelmények
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó
műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom
legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket,
oktatási intézményeket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben,
gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet
fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes
használatára

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött
eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó
műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom
legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket,
oktatási intézményeket

A tanuló legyen képes:
Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak
megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll
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A vizsga tantárgya és időtartama
Tánctörténet
Írásbeli: 30 perc
Szóbeli: 5–10 perc

A vizsga tartalma
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet
témakörökből áll
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását,
értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat
tartalmazza
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról
Választható témakörök:
Az őskor táncművészete
A középkor jellemző táncformái
A reneszánsz és barokk kor táncélete
A romantika
A reformkor táncélete
A XX. század táncélete
Gyöngyösbokréta mozgalom
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon
Hazánk jeles alkotói és műveik
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei

A vizsga értékelése
Írásbeli vizsga
– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és
pontozzák
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– Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot,
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá

Szóbeli vizsga
– A tananyagtartalom elsajátításának mértéke
– Az összefüggések ismerete
– A szakmai kommunikáció fejlettsége
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot,
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla vagy flipchart
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok
Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek

NÉPZENEI ALAPISMERETEK

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy.
Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével
járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére,
összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson
élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, hangszer–együttesekről,
zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az elemző gondolkodást, az
összefüggések felismerését. Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről,
segítse elő a népi éneklési technika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata
erősítse az összetartozás érzését. A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az
élményszerzés dominál, amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás,
zenefelismerés, bemutatás.
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Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem
fejlesztése
– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező
szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése.
– Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek
megismertetése
– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es
lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése
– Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése
Tananyag
Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A 2/4–es zenei lüktetés
D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A választott dallamok csoportos megszólaltatása
Népi hangszerek: idiofon hangszerek
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket,
ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra,
a ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására
2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
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– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem
fejlesztése
– A népi éneklési technika kialakítása
– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező
szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése.
– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es
lüktetésrend hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt
– A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak
megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének fejlesztése,
bővítése
– Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátítása,
fejlesztése
– A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú
csoportokban egyaránt
Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A 2/4–es zenei lüktetés
A dudaritmus
A kanásztánc ritmus
5–6 hangterjedelmű dallamok
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása
Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja
Népi hangszerek: duda
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket,
ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való
igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra

3. évfolyam
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Fejlesztési feladatok
– Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés,
tempóváltás technikájának megvalósítása
– A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása
– Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése
– A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása
– A népi éneklési technika fejlesztése
– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék
fejlesztése
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése
Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A nyújtott és éles ritmus
A 4/4–es zenei lüktetés
A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig
A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása
Népi hangszerek: tekerő, klarinét
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket,
ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos,
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez
történő bekapcsolódásra

4. évfolyam
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Fejlesztési feladatok
– Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés,
tempóváltás szabályainak tudatosítása
– A magabiztos dalkezdés elsajátítása
– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék
fejlesztése
– A népi éneklési technika fejlesztése.
– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín
kialakítása, a hangterjedelem növelése
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése
Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A nyújtott és éles ritmus
A 4/4–es lüktetés
A hangterjedelem növelése oktávon túlra
A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül
A giusto előadásmód
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő
A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód
Az esztam és dűvő kíséret
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto
előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos,
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő
bekapcsolódásra
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5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése
– A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és
alkalmazása
– A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata
– A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása
– A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése
– A magabiztos dalkezdés elsajátítása
– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika
kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése
Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A periódus, zárlat, félzárlat
A hangterjedelem növelése oktávon túlra
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura
A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, képleteket,
a periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos,
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő
bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és
tánctípus hallás utáni felismerésére és azonosítására
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6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek
megismertetése
– A dallam díszítéstechnika fejlesztése
– Az ismeretek szintetizálásának elősegítése
– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása
– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika,
az előadásmód fejlesztése
– A vizsgahelyzetre való felkészítés
Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A szinkópa
Az aszimmetrikus zenei lüktetés
Az 5/8–os lüktetésrend
A periódus, a pontszerkezet
A parlando, rubato és a giusto előadásmód
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint
A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint
Zenefelismerés
Követelmények
A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az
alapvető ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a
hangszereket, a kíséretmódokat
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A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos,
kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő
bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és
tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a
tananyag összefüggéseinek felismerésére.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése
– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése
– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása
– Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása
– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti)
megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsítése
– A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése
– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének,
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése

a

dialektusok

Tananyag
A „jaj–nóták” jellemzői
Az aszimmetrikus lüktetés
Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika
Táncszók, csujogatások
Az periódus és a tánc összefüggései
A sánta dűvő kíséret
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők
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Követelmények
A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása,
díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása
A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi
hangszerek, a táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése
– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése
– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása
– A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása
– A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása
– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti)
megismertetése
– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása
– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód
fejlesztése
– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének,
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése

a

dialektusok

Tananyag
A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében
Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika
Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően)
A siratók és keservesek jellemzői
Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások
Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte
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Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok
gyakorlati alkalmazását
A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a
táncdallamok és tánctípus felismerésére

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése
– Egyéni előadói képességek fejlesztése
– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése
– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése
– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása
– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása
– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika,
az előadásmód fejlesztése
– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének,
díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése

a

dialektusok

Tananyag
A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében
Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően)
Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: hegedű,
koboz, dob
Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok gyakorlati
alkalmazását
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A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, a
hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a
csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra

10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák
stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek képességfejlesztése
– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése
– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód
fejlesztése
Tananyag
A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése
A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása
A tanult éneklési technikák gyakorlása
Hangszerfelismerés
Tánczene felismerés (tájegység, típus)
Az adatközlők életútja
Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán
Követelmények
A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott
táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott
tájegység jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus
fogalmát, jellemzőit és összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát,
ismert adatközlők, gyűjtők életútját
A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési
technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult
hangszerek, kíséretmódok felismerésére

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla, vagy flipchart
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1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották
Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek

TÁNCJELÍRÁS –OLVASÁS

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai)
erőfokbeli (dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a
magyar néptánc táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok,
motívumsorok lejegyzéséhez.

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), összefüggéseinek
feltárása
– A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) valamint a
helyzettípusok fogalmának értelmezése
– A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak (vonalrendszer,
irányok) rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok jelölési rendszerének megismertetése
– A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és dinamikai érzék, a
testtudat fejlesztése
Tananyag
A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés
A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok
összefüggései
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A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk
A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése
A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a testben,
térben, helyen) és jelölésük
A táncjelírásban használt kiegészítő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz közeli
lábmozdulatok, kis térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek, pozíciójelek, forgatás
jele) és alkalmazásuk

Követelmények
A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettípusokat, a
táncjelírás vonalrendszerét és jeleit
A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok
egzakt módon való meghatározására, a motívumok ritmusának pontos eltapsolására, a
motívumokban szereplő mozdulattípusok felismerésére, az egyszerű motívumok, folyamatok
pontos leolvasására és előadására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
– A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, jelrendszerének
értelmezése
– A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások, táncos–
eszköz viszonyának rögzítése
– A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással
– A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, ritmus és
dinamikai érzék, a testtudat fejlesztése
Tananyag
A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása
Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és olvasása
Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása
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Követelmények
A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben
A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos
előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor
leolvasására, folyamatos előadására

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla, vagy flipchart
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Kézikönyvek, lexikonok

A néptánc tanszak vizsgaszabálya főtárgyból.

Félévi értékelés a növendék első féléves teljesítménye alapján. Félévkor bemutató nyílt óra a
szülőknek, pedagógusoknak az addig tanult ismeretanyag bemutatásával. A félévi
érdemjegyre a szaktanár tesz javaslatot.

Év végén kötelező vizsga minden növendéknek a tanult táncanyag koreográfiájának
bemutatásával a bemutató vizsgaműsoron. Az év végi vizsgajegyre a szaktanár tesz javaslatot,
melyet a vizsgabizottság dönt el és jegyzőkönyvbe foglal. Az érdemjegy az éves teljesítmény
figyelembevételével kerül kialakításra, a követelmények ismeretében.

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét,
szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag
újraalkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok
megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre
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A néptánc tanszak vizsgaszabálya kötelező és kötelezően választható tantárgyakból.

Félévkor az első félévben elért eredmény alapján kerülnek osztályozásra a növendékek.
A kötelező és kötelezően választható tantárgyakból év végén a növendékek szóbeli vagy
írásbeli vizsgát tesznek (szaktanár dönti el).
A vizsga értékelése
Írásbeli vizsga
– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és
pontozzák
– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot

Szóbeli vizsga
– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése
– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot

3.2. A tanítási órák rendje
A művészeti tagozat tanórái igazodnak az általános iskolai tagozathoz. Ezért azokat hétfőtől
péntekig 12.30 és 1755 közötti időben kell megtartani.
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4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEI
1.
2.
3.
4.

Vizsgaszabályzat
Mondatbank a szöveges értékeléshez (1. osztály)
Mondatbank a szöveges értékeléshez (2. osztály)
Tájékoztatás a Lázár Ervin Programról

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL,
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB
INTÉZKEDÉSEK
A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e
pedagógiai program alapján.
2. A pedagógiai programban található helyi tanterv 2013. szeptember 1. napjától az első
és ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben került bevezetésre. A
módosított kerettanterv 2016. szeptember 1-től került bevezetésre a 7. osztálytól
felmenő rendszerben. A 2020-as NAT szerinti helyi tanterv 2020. szeptember 1.
napjától kerül bevezetésre felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamon.

A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az iskola igazgatója,
- a nevelőtestület bármely tagja,
- a szülői munkaközösség
- az iskola fenntartója.
2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető
jóváhagyásával válik érvényessé. A többletkötelezettséghez a fenntartó egyetértése
szükséges.
3. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától kell bevezetni.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. A pedagógiai program nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
- az iskola fenntartójánál
- az iskola irattárában
- az iskola igazgatójánál
- az iskola honlapján.
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Zamárdi Fekete István Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Vizsgaszabályzat
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Készült a 20/2012. EMMI rendelet alapján
1. A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a
továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell
megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
3. Egy osztályozó vizsga - a b) pontban meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy és egy
adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló
osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
4. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
5. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló
esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó
szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott
vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi
időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A
vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni
kell.
6. Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
7. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
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8. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban,
osztályozó és különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a
vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során
bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor
írásban tájékoztatni kell.
9. Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - független
vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a
tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem
ismételhető.
10. Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független
vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a
vizsgázó az (előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
11. Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
Amennyiben az intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult
az adott tantárgy tanítására.
12. A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a
gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell
meghatározni.
13. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának elnökét
és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes
kormányhivatal bízza meg.
14. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és
jogszerű megtartásáért, ennek keretében
a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a
vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a
szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,
b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint
aláírja a vizsga iratait,
d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
15. A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A
kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete
szerint taníthatja.
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16. A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az
igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során
a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő
ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a
helyettesítésről,
c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát
szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.
17. A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
18. Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára,
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését
követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, festmény,
számítástechnikai program formájában - kell elkészíteni.
19. Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató
pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne
segíthessék.
20. A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében
megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd
kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem
adható.
21. Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon,
feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja
számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell
biztosítania.
22. Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem
cserélhetik.
23. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett
feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot,
jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. A vizsgázó számára az írásbeli feladatok
megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként hatvan perc. Ha az
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írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
24. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató
engedélye alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt
legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során
alkalmazott segédeszközt használja,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
25. Ha a vizsgázó a d) pont alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása
után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat
elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó
kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.
26. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc
pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával harmadik vizsgaként is megszervezhető.
27. Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a
vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel
pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A
vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az
iskola igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul
kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a
megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és
a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt,
adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A
jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A
vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
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28. Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a
feladatlapokat - az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a
kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket
aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.
29. Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a
vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden
értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.
30. Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.
31. Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két
másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból álló háromtagú
bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek
nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán
nyújtott teljesítményt,
b) az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja,
vagy
c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy
eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a
vizsgázó teljesítményét.
32. A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell
foglalni.
33. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.
34. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
35. A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
36. A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és amennyiben szükséges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár
gondoskodik.
37. Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell
biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet
készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy
vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.
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38. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
39. A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja
folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a
vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.
40. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése
során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során
súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe,
ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.
41. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.
Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy
az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az
osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.
42. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt
legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget
elhagyhatja.
43. Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt
értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.
44. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató
engedélye alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell
növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
45. Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen
vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll,
két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie. A
felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A
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vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni,
amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
46. Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja,
a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti
ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a
vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a
vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
47. A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató
az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
48. A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben
meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.
49. A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - az iskola
igazgatója hagyja jóvá.
50. A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke
meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
meglétéről.
51. A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati
vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi,
egészségvédelmi előírásokról.
52. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben
meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének
ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő
feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat
rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló
időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.
53. A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell
értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a
tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt
osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.
54. A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga
helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott
gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni.
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Mondatbank a szöveges értékeléshez (1. osztály)
Technika és tervezés
Órai tevékenysége érdeklődő.
Órai tevékenysége biztatásra aktív.
Órai tevékenysége változó.
Órai tevékenysége passzív.
Órai tevékenysége rendbontó.
A tanult anyagokat, megmunkálási módjukat jól ismeri.
A tanult anyagokat, megmunkálási módjukat megfelelően ismeri.
A tanult anyagokat, megmunkálási módjukat felszínesen ismeri.
Kézügyessége kiemelkedő.
Kézügyessége jó.
Kézügyessége megfelelő.
Kézügyessége fejlesztésre szorul.
Munkadarabjai igényesek.
Munkadarabjai megfelelőek.
Munkadarabjai gyakran pontatlanok.
Az eszközöket jól használja.
Az eszközöket biztonságosan használja.
Az eszközöket megfelelően használja.
Az eszközöket bátortalanul használja.
Ének – zene
A dalokat önállóan énekli.
A dalokat szívesen énekli.
A dalokat segítséggel énekli.
A dalokat csak csoportban énekli.
A tanult ritmusértékeket jól alkalmazza.
A tanult ritmusértékeket pontatlanul alkalmazza.
A tanult ritmusértékeket nem ismerei.
A tanult dalok dallamát, szövegét jól ismeri.
A tanult dalok dallamát, szövegét pontatlanul ismeri.
A tanult dalok dallamát, szövegét nem ismeri.
Zenehallgatás során csendben figyel a zeneműre.
Zenehallgatás során megfogalmazza észrevételeit.
Zenehallgatás során az ismert hangszereket megnevezi.
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Etika/hit- és erkölcstan
Jól megfelelt
Megfelelt
Nem felelt meg
A tanuló részvétele az órai munkában aktív és együttműködő.
A tanuló részvétele az órai munkában részben együttműködő.
A tanuló részvétele az órai munkában változó, ritkán együttműködő.
A tanuló részvétele az órai munkában elutasító, nem működik együtt.
A feldolgozott történetek és témák iránt érdeklődő, a tanultakra jól emlékszik és képes
alkalmazni azokat.
A feldolgozott történetek és témák iránt általában érdeklődő, a tanultakat részben emlékszik
és részben képes alkalmazni azokat.
A feldolgozott történetek és témák iránt nem érdeklődő, de a figyelmét felkeltő témákra
emlékszik és képes alkalmazni azokat.
A feldolgozott történetek és témák iránt nem érdeklődő, felzárkóztatásra szorul.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik történetek hallgatásával és
játékos feldolgozásával.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik énekekkel, dalos játékokkal.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik társas feladatokkal,
csoportmunkával.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik rajzos feladatokkal.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik munkafüzeti feladatokkal.

Magatartás
Társas kapcsolataiban segítőkész.
Társas kapcsolataiban együttműködő.
Társas kapcsolataiban türelmes.
Társas kapcsolataiban közömbös.
Társas kapcsolataiban türelmetlen.
Társas kapcsolataiban durva.
Felnőttekhez való viszonyában együttműködő.
Felnőttekhez való viszonyában udvarias.
Felnőttekhez való viszonyában segítőkész.
Felnőttekhez való viszonyában viselkedése gyakran kifogásolható.
Tanórán aktív.
Tanórán fegyelmezett.
Tanórán együttműködő.
Tanórán passzív.
Tanórán fegyelmezetlen.
Tanórán rendbontó.
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Tanórán kívül együttműködő.
Tanórán kívül fegyelmezett.
Tanórán kívül fegyelmezetlen.
Tanórán kívül rendbontó.
Magyar irodalom
Hangképzése pontos.
Hangképzése javítást igénylő.
Hangképzése logopédiai fejlesztésre javasolt.
Beszéde érthető.
Beszéde nehezen érthető.
Beszédtempója megfelelő.
Beszédtempója lassú.
Beszédtempója hadaró.
Beszédtempója akadozó.
Hangereje megfelelő.
Hangereje halk.
Hangereje harsány.
Szóbeli kifejezőkészsége választékos.
Szóbeli kifejezőkészsége jó.
Szóbeli kifejezőkészsége nehézkes.
A hallott szöveget önállóan megérti.
A hallott szöveget segítséggel érti meg.
A hallott szöveget nem érti meg.
Szókincse gazdag.
Szókincse korosztályának megfelelő.
Szókincse hiányos.
Betűismerete biztos.
Betűismerete kevésbé biztos.
Betűismerete bizonytalan. Téveszti a
Hangos olvasása folyamatos.
Hangos olvasása szavanként olvasó.
Hangos olvasása szótagoló.
Hangos olvasása szavakat betűző.
A szó és mondathatárokat tartja.
A szó és mondathatárokat nem tartja. Gyakori hibái:
Szövegértése pontos.
Szövegértése megfelelő.
Szövegértése bizonytalan.
Szövegértése hibás.
Memoritert kifejezően ad elő.
Memoritert pontosan ad elő.

betűket.
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Memoritert kevés hibával ad elő.
Memoritert pontatlanul ad elő.
Magyar nyelv
Betűi és betűkapcsolásai szabályosak.
Betűi és betűkapcsolásai kevésbé szabályosak.
Betűi és betűkapcsolásai hibásak.
Írásképe igényes.
Írásképe kevésbé igényes.
Írásképe igénytelen.
Írástempója lendületes.
Írástempója megfelelő.
Írástempója lassú.
Írottról írottra döntően hibátlanul másol.
Írottról írottra kevés hibával másol.
Írottról írottra sok hibával másol.
Nyomtatottról írottra döntően hibátlanul másol.
Nyomtatottról írottra kevés hibával másol.
Nyomtatottról írottra sok hibával másol.
Tollbamondás után döntően hibátlanul ír.
Tollbamondás után kevés hibával ír.
Tollbamondás után sok hibával ír.
Emlékezetből döntően hibátlanul ír.
Emlékezetből kevés hibával ír.
Emlékezetből sok hibával ír.
Matematika
Számfogalma kialakult.
Számfogalma kevésbé kialakult.
Számfogalma kialakulatlan.
A relációkat felismeri.
A relációkat általában felismeri.
A relációkat segítséggel ismeri fel.
A relációkat nem ismeri fel.
Összeadásokat hibátlanul old meg.
Összeadásokat kevés hibával old meg.
Összeadásokat sok hibával old meg.
Kivonásokat hibátlanul old meg.
Kivonásokat kevés hibával old meg.
Kivonásokat sok hibával old meg.
A sorozatok szabályát önállóan felismeri, folytatja.
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A sorozatok szabályát nem ismeri fel.
Adott szabályú sorozatot önállóan folytat.
Adott szabályú sorozatot segítséggel folytat.
Adott szabályú sorozatot nem folytat.
Geometriai ismeretekben kiemelkedő.
Geometriai ismeretekben jártas.
Geometriai ismeretekben bizonytalan.
Geometriai ismeretekben gyenge.
Szöveges feladatokat önállóan old meg.
Szöveges feladatokat megfelelően old meg.
Szöveges feladatokat bizonytalanul old meg.
Szöveges feladatokat sok hibával old meg.
Logikai gondolkodása kiváló.
Logikai gondolkodása jó.
Logikai gondolkodása megfelelő.
Logikai gondolkodása gyenge.
Szorgalom
Tanuláshoz való viszonya aktív.
Tanuláshoz való viszonya érdeklődő.
Tanuláshoz való viszonya kötelességtudó.
Tanuláshoz való viszonya felületes.
Tanuláshoz való viszonya érdektelen.
Tanuláshoz való viszonya hanyag.
A tanulásban önálló.
A tanulásban kitartó.
A tanulásban néha segítségre szorul.
A tanulásban önállótlan.
Házi feladatát elkészíti.
Házi feladatát alkalmanként elfelejti.
Házi feladatát gyakran nem készíti el.
Felszerelése hiánytalan.
Felszerelése néha hiányos.
Felszerelése gyakran hiányos.
Testnevelés
Órai tevékenysége aktív.
Órai tevékenysége biztatásra aktív.
Órai tevékenysége változó.
Órai tevékenysége passzív.
Órai tevékenysége rendbontó.
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Mozgása harmonikus.
Mozgása megfelelő.
Mozgása fejlesztésre szorul.
A csapatjátékokban együttműködően vesz részt.
A csapatjátékokban közömbösen vesz részt.
A csapatjátékokban nem szívesen vesz részt.
A gyakorlatokat könnyen sajátítja el.
A gyakorlatokat kevés segítséggel sajátítja el.
A gyakorlatokat sok segítséggel sajátítja el.
Labdakezelése kiemelkedő.
Labdakezelése biztos.
Labdakezelése megfelelő.
Labdakezelése bizonytalan.
Vizuális kultúra
A festés- rajzolás iránti érdeklődése kiemelkedő.
A festés- rajzolás iránti érdeklődése megfelelő.
A festés- rajzolás iránti érdeklődése mérsékelt.
Munkáin változatosan haszálja a színeket.
Munkáin sajátosan haszálja a színeket.
Munkáin visszafogottan haszálja a színeket.
Eszközhasználata kiemelkedő.
Eszközhasználata jó.
Eszközhasználata megfelelő.
Eszközhasználata bátortalan.
A rajzfelületet megfelelően használja.
A rajzfelületet bátortalanul használja.
A rajzfelületet aránytalanul használja.
Kreativitása: tele van ötlettel.
Kreativitása: inkább az utasításokat követi.
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Mondatbank a szöveges értékeléshez (2. osztály)
Technika, életvitel és gyakorlat/ Technika és tervezés
Érdeklődés
A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni.
A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése nehezen kelthető fel.
Munkavégzés előtt és közben biztatást igényel.
Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel.
Tájékozottság
Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri.
Tájékozottsága e téren sokrétű.
Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri.
Tájékozottsága e téren korának megfelelő.
Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha bizonytalan.
Általános tájékozottsága e téren kicsit hiányos.
Eszközhasználat
A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes.
A munkafolyamatokban megismert anyagokat és eszközöket életkorának megfelelően
használja.
A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában bizonytalan.
Munka közben sok segítséget igényel.
A munkavégzés minősége
A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív.
A kivitelezésben igényes és pontos.
A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes és pontos.
A technikaórán készülő munkadarabot türelmesen készíti el, de nem mindig pontos a
kivitelezésben.
A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó, pontatlan.
Ének – zene
Érdeklődés, aktivitás
A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
A zenét szereti, élvezi, de a feladatok elvégzésében bátorításra szorul.
Ritmikai készség
Ritmikai készsége a tanult és gyakorolt dalokban fejlett.
Ritmikai készsége megfelelő, ha a ritmikai motívumok a tanult dalokhoz kapcsolódnak.
Ritmikai készsége kialakulóban van, dalrészletek ritmusát képes bemutatni.
Képes a dalokat dalritmusról felismerni.
Képes a dalok ritmusát összehasonlítani.
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Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul.
Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére pontosan végzi, képes a társakkal
való együttmozgásra, a tempótartásra.
Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére néha eltéveszti, de törekszik a
társakkal való együttmozgásra, és a tempótartásra.
Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére gyakran eltéveszti, a társakkal való
együttmozgásban és a tempótartásban bizonytalan
Dallami készség, éneklés
Zenei hallása az ismert és gyakorolt dalok esetében kiváló, tisztán, pontosan énekel.
Zenei hallása jó, a gyakorolt dalokat többnyire tisztán énekli.
Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de időnként pontatlanul és bátortalanul énekel.
Zenei hallása külön fejlesztésre szorul.
Énekes-mozgásos játékokban szívesen részt vesz.
Az énekes–mozgásos játékokba nem szívesen kapcsolódik be, a zenéhez kapcsolódó
ritmikus mozgás örömét még nem fedezte fel.
Etika/ Hit- és erkölcstan
Jól megfelelt
Megfelelt
Nem felelt meg
A tanuló részvétele az órai munkában aktív és együttműködő.
A tanuló részvétele az órai munkában részben együttműködő.
A tanuló részvétele az órai munkában változó, ritkán együttműködő.
A tanuló részvétele az órai munkában elutasító, nem működik együtt.
A feldolgozott történetek és témák iránt érdeklődő, a tanultakra jól emlékszik és képes
alkalmazni azokat.
A feldolgozott történetek és témák iránt általában érdeklődő, a tanultakat részben emlékszik
és részben képes alkalmazni azokat.
A feldolgozott történetek és témák iránt nem érdeklődő, de a figyelmét felkeltő témákra
emlékszik és képes alkalmazni azokat.
A feldolgozott történetek és témák iránt nem érdeklődő, felzárkóztatásra szorul.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik történetek hallgatásával és
játékos feldolgozásával.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik énekekkel, dalos játékokkal.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik társas feladatokkal,
csoportmunkával.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik rajzos feladatokkal.
A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik munkafüzeti feladatokkal.
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Környezetismeret
A természet jelenségei iránt érdeklődő.
A természet jelenségei iránt érdeklődése felkelthető.
A természet jelenségei iránt nem mutat érdeklődést.
Tájékozottsága átlagon felüli.
Tájékozottsága korának megfelelő.
Tájékozottsága hiányos.
Megfigyelései pontosak.
Megfigyelései felületesek.
Megfigyelései pontatlanok.
Tapasztalatairól önállóan számol be.
Tapasztalatairól kérdések segítségével számol be.
Az összefüggéseket felismeri.
Az összefüggéseket segítséggel ismeri fel.
Az összefüggéseket nehezen ismeri fel.
Szokásrendje kialakult.
Szokásrendje kialakulatlan.

Magatartás
Társas kapcsolataiban segítőkész.
Társas kapcsolataiban barátságos.
Társas kapcsolataiban együttműködő.
Társas kapcsolataiban türelmes.
Társas kapcsolataiban közömbös.
Társas kapcsolataiban türelmetlen.
Társas kapcsolataiban durva.
Felnőttekhez való viszonyában együttműködő.
Felnőttekhez való viszonyában udvarias.
Felnőttekhez való viszonyában segítőkész.
Felnőttekhez való viszonyában viselkedése gyakran kifogásolható.
Tanórán aktív.
Tanórán fegyelmezett.
Tanórán együttműködő.
Tanórán passzív.
Tanórán fegyelmezetlen.
Tanórán rendbontó.
Tanórán kívül együttműködő.
Tanórán kívül fegyelmezett.
Tanórán kívül fegyelmezetlen.
Tanórán kívül rendbontó.
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Magyar irodalom
Beszédértés
A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti.
Az egyszerű szóbeli közléseket megérti.
A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés után érti meg pontosan.
A közlések megértése a figyelem és a szókincs további fejlődése után várható.
Az egyszerű utasítások megértésére már képes.
A hosszabb mondatokat is tartalmazó közléseket nehezen érti meg.
Szókincs
Szókincse gazdag.
Szókincse életkorának megfelelő.
Kevés szóval közli gondolatait.
Szókincse fejlesztéséhez több olvasásra, és az olvasottakról való beszélgetésre van
szüksége.
Szókincse egyelőre hiányos, bővítésre, pontosításra szorul.
Fejlődéséhez a szavak értelmezésére, sok olvasásra, és az olvasottakról való beszélgetésre
van szüksége.
Kiejtés
Kiejtése tiszta, beszéde jól érthető.
Kiejtése megfelelő, de artikulációja kisebb javításokra szorul.
Kiejtése bizonytalan, különösen a …... hang(ok) ejtésében.
A tiszta beszéd eléréséhez, logopédiai fejlesztésre van szükség a .…. hang(ok) ejtése terén.
Szóbeli kifejezőképesség.
Szóbeli kifejezőképessége kiváló.
Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő.
Szóbeli kifejezőképessége fejlődéséhez külön foglalkozásra van szüksége.
A többször gyakorolt olvasmányok tartalmának elmondásában sokat fejlődött.
Nehézkesen, akadozva mondja el gondolatait egy adott témáról, ha hosszabban kell
beszélnie.
Összefüggő beszédre önállóan nem képes.
Olvasás
Szereti a könyveket, szívesen olvas.
A tanórán szívesen olvas, de önállóan még nem érdeklődik a könyvek iránt.
Szorgalmi feladatként önállóan is szívesen olvas.
Igénye van az önálló olvasásra.
Kedvenc témáiról szívesen olvas önállóan.
Egyelőre nem szívesen olvas egyedül.
Hangos olvasás
Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget hibátlanul tud felolvasni.
Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget kevés hibával fel tud olvasni.
Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál többet nem
ejt.
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Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget nem tud felolvasni.
Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja.
Olvasástechnikai hibáit figyelmeztetésre javítja.
Leggyakoribb hibája, hogy mást olvas, mint ami a szövegben van.
Tipikus olvasástechnikai hibái: újrakezdés, mást olvasás.
Tipikus olvasástechnikai hibái: betűtévesztés/ betűcsere.
Ezeket a hibákat tanítói segítséggel javítani tudja.
Olvasási tempója igen lassú, az írásjeleket figyelmen kívül hagyja.
Gyakori hibás hanglejtése és indokolatlan szünettartásai miatt nehezen érthető, amit olvas.
Szövegértés
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez kapcsolódó feladatokat
írásban egyedül megoldja.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a szöveghez kapcsolódó feladatokat
írásban csak segítséggel tudja megoldani.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló feladatok közül
csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát csak nagyon pontatlanul vagy alig
tudja felidézni.
Magyar nyelv
Írás, Íráskép
Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép.
Betűalakítása, betűkapcsolása időnként eltér a szabályoktól.
Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan, de írása még olvasható.
Betűalakítása, betűkapcsolása olyan mértékben eltér a szabályostól, hogy írása már nehezen
olvasható.
Írása lendületes, egyenletes és jól olvasható.
Vonalvezetése határozott, képes a sor kitöltésére.
Vonalvezetése bizonytalan, időnként nem tudja megtartani a vonalak közötti írást.
Füzetvezetés
Füzete tiszta, rendes, áttekinthető.
Füzetébe egyre rendezettebben dolgozik.
Füzetébe rendezetlenül dolgozik.
Füzetvezetése a rendszeres ellenőrzés hatására fejlődik.
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Matematika
Számfogalom
A matematikai feladatok megoldásával szívesen foglalkozik.
A matematikai feladatok iránt ritkán mutat érdeklődést.
A matematikai feladatokat nem szívesen végzi.
A százas számkörben számfogalma kialakult.
A százas számkörben számfogalma kialakulóban van.
A százas számkörben számfogalma még nem alakult ki.
Az egyjegyű és a kétjegyű számokat is helyesen olvassa, írja, csoportosítja és rendezi.
Általában helyesen olvassa, írja az egy- és a kétjegyű számokat.
A számlálásban, összehasonlításban, a számok sorba rendezésében téveszt.
A számok írásában gyakran téveszt.
Pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és meg tudja nevezni a számok tulajdonságait.
Nem mindig találja meg a számok helyét a számegyenesen, a számok tulajdonságainak
megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha bizonytalan.
A számlálásban néha hibázik.
A számok összehasonlításában, növekvő és csökkenő sorba rendezésében gyakran előfordul
tévesztés.
Helyüket a számegyenesen nem mindig találja meg.
A számok tulajdonságainak megnevezésében és a számszomszédok felismerésében
bizonytalan.
Önálló munkái pontosak, hibátlanul dolgozik.
Önálló munkái pontatlanok kevés hibával dolgozik.
Órai aktivitása változó, gyakran elkalandozik, nem figyel.
Önálló munkái hiányosak, hibásak, ezért matematikából sok gyakorlásra, külön fejlesztésre
van szüksége.
Mennyiségfogalom
Képes a különböző mennyiségek méréshez szükséges összehasonlítására, sorba
rendezésére.
Kis segítséggel képes különböző mennyiségek méréshez szükséges összehasonlítására,
sorba rendezésére.
A mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket ismeri, de használatukban bizonytalan.
A megismert mérőeszközöket pontatlanul használja, nem igazodik el kellő biztonsággal a
mértékegységek között.
Műveletvégzés, számolási készség
Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal
megjeleníteni.
A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában, műveletek
kirakással, rajzzal történő megjelenítésében néha segítségre szorul.
Egyelőre csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket leolvasni,
leírni; kirakással, rajzzal megjeleníteni.
Az összetett számfeladatokat is meg tudja oldani, többnyire eszköz nélkül is hibátlanul.
Eszközhasználat nélkül, kevés hibával végzi a négy alapműveletet.
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Az összetett számfeladat megoldásában gyakran hibázik.
Az összetett számfeladat megoldásában általában segítségre van szüksége.
A számoláshoz gyakran használ még segédeszközt.
Fejszámolása gyors és pontos.
Fejszámolása átlagos tempójú, ritkán téveszt.
Fejszámolásban lassú, gyakran pontatlan.
Fejszámolásban lassú, fejlesztésre szorul..
Szöveges feladatok megoldása
A szöveges feladatok megoldásában követi a tanult megoldási sorrendet, a feladatot
helyesen értelmezi.
Általában képes a szöveges feladatok megértésére és az adatok lejegyzésére, a feladat kis
hibával való megoldására.
A megoldás tervét kirakással, rajzzal értelmezi, segítséggel a szükséges műveletet is
elvégzi.
Tanítói segítséggel tudja a szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, és
kiszámítani.
Kirakásról, képről szóló történetalkotásokra még nem képes.
Geometriai összefüggések felismerése
Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert
szempont szerinti alakzatok szétválogatására, rendezésére.
Tud kis segítséggel síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani.
Megfigyelései nem mindig pontosak, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában,
rendezésében, összehasonlításában sokat téveszt.
Segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani.
Szorgalom
Tanuláshoz való viszonya aktív.
Tanuláshoz való viszonya érdeklődő.
Tanuláshoz való viszonya kötelességtudó.
Tanuláshoz való viszonya felületes.
Tanuláshoz való viszonya érdektelen.
Tanuláshoz való viszonya hanyag.
A tanulásban önálló.
A tanulásban kitartó.
A tanulásban gyakran szorul segítségre.
A tanulásban önállótlan.
Házi feladatát elkészíti.
Házi feladatát alkalmanként elfelejti.
Házi feladatát gyakran nem készíti el.
Felszerelése hiánytalan.
Felszerelése néha hiányos.
Felszerelése gyakran hiányos.
Munkája csoportban aktív.

Zamárdi Fekete István Általános Iskola és AMI Pedagógiai Program 3. melléklet

Munkája csoportban kezdeményező.
Munkája csoportban irányító.
Munkája csoportban kreatív.
Munkája csoportban együttműködő.
Munkája csoportban segítőkész.
Munkája csoportban passzív.
Munkája csoportban hárító.
Munkája csoportban hátráltató.
Testnevelés és sport/ Testnevelés
Mozgáskoordináció
Mozgása összerendezett.
Mozgásának összerendezettsége fejlődő.
Mozgása bizonytalan, összerendezetlen.
Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik ezekhez.
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja meg
azokat.
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire ismeri, de gyakran
előfordul, hogy nem tartja be azokat.
Konfliktus- helyzetben is sportszerűen viselkedik.
Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik a társaival.
Meggondolatlan, erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét.
Labdajátékok
A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező.
A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező.
A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb.
A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező.
Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke jó.
Különböző méretű labdák gurításával, fogásával, felkapásával és elkapásával részt vesz az
óra munkájában, de labdakezelése bizonytalan.
Különböző méretű labdákkal végzett mozgások közben gyakran hibáz.
Labdaérzéke, ügyessége külön fejlesztést igényel.
Gimnasztika
A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre.
A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, pontosan hajtja végre.
A gimnasztikai gyakorlatokat nem mindig hajtja végre ütemtartással, fegyelmezetlenül
végzi.
Atlétika
Gyors és kitartó futásra is képes.
A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre.
A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban végrehajtani.
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A kislabda-hajítás adott technikáját elsajátította, képes a szert távolba és célba juttatni.
A kislabda-hajítás adott technikáját nem tudta elsajátítani, nem képes a labdát távolba és
célba juttatni.
Képes különböző testhelyzetekből dobásokra álló és mozgó célpontokra.
A különböző testhelyzetekből végrehajtott dobásokat nehezen tudja kivitelezni.
Vizuális kultúra
Érdeklődés
A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel és
odaadással végzi. Szép munkák kerülnek ki a keze alól.
A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi.
Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni.
Egyelőre nem szívesen rajzol, fest. Gyakran bátorításra, segítségre szorul.
Ábrázolás
Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit.
Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítséggel megfelelően képes ábrázolni, amit
szeretne kifejezni.
Ábrázolási készsége lassan fejlődő.
Megfigyeléseit tanítói segítségadás mellett sem mindig tudja vizuálisan kifejezni saját
megelégedésére.
Kifejezés
Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag.
Szabadon készített alkotásai egyéniek.
Általában törekszik a színek és formák változatosságára.
Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Kevés színt használ, formaalakítása kezdetleges.
Keresi kifejezésmódját.
Kifejezésmódja fejletlen.
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Tájékoztatás a Lázár Ervin
Programról
Magyarország Kormánya álláspontja, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen
állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása,
valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű
érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége.
A Program a 2019/2020. tanévben várhatóan 2019. november 15. - 2020. április 30. között
valósul meg, melyben a tervek szerint a Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola érintett diákjai is részt vehetnek majd.
Közérdekű információk a programról:
A Lázár Ervin Program:
-

a szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül
minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére
tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja
a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek,
illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek:
1.

évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben

2.

évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben

3.

évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)

4.
évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben
vagy koncerttermekben
5.

évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)

6.

évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása (Fővárosi Nagycirkusz)

7.

évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben

8.

évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten - (kőszínház)

A Program keretében a Siófoki Tankerületi Központ kapcsolattartói és koordinációs feladatokat
lát el. A tankerület feladata a Lázár Ervin Program koordinációja és az előadásokra való eljutás
megszervezése.
A tanulók előadásokra történő jelentkeztetése minden esetben a KRÉTA felületen történik. A
jelentkezések, jegyek foglalása kizárólag a tankerületi LEP (Lázár Ervin Program)
programkoordinátor jóváhagyását követően történhet meg.
Alapszabályként minden 10. tanuló után 1 fő kísérőt lehet számítani. A hiányzó tanulók
színházlátogatásának pótlólagos megszervezését a tankerületi koordinátor végzi.
A Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a kijelölt
programkoordinátor segíti a program megvalósulását és megvalósítását.

