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3.1. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 
 
3.1.1. Pedagógiai alapelveink 
 

Az iskola pedagógiai hitvallása: az oktató-nevelő munka akkor eredményes, ha a gyermekek 
egyéniségének tiszteletben tartásával, elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megterem-
tésével, a fogyatékosság mértékéhez igazodó speciális fejlesztéshez az esélyegyenlőség megte-
remtése párosul. 
 

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a különleges gondozás keretében, ill. a speciális nevelési 
szükségletek alapján kialakított sajátos vonások hatják át. Az egész nevelési-oktatási folyamat 
az akadályozottsággal élő tanulók sajátos személyiségi, tanulási, magatartási és szociális voná-
sainak figyelembe vételére épül. Tanulóink számára az iskolánk, sokkal inkább egy „élettér”, és 
nem elsődlegesen tantárgyi ismereteket nyújtó, átadó intézmény. Az iskolai élet, így a tudás és 
a szociális magatartás sajátos ötvözetét adja. 
 

E speciális jellegéből adódóan az iskolai nevelés-oktatás különleges jegyei az alábbiak: 
 olyan életközeg, ahol a tanulók megtanulhatnak játszani, tanulni, dolgozni, önmagukat el-

látni, közösségben élni, szabad idejüket helyesen kitölteni, 
 segítséget ad az élethez, a mindennapi teendők elsajátításával és a másokhoz való bizalom 

kialakításával, 
 a szociális beilleszkedésre készít fel azzal, hogy kapcsolatteremtő és kommunikációs ké-

pességeket fejleszt, valamint elemi szociális magatartás, ill. viselkedésformákat sajátíttat 
el. 

 
Nevelő-oktató munkánk a következő elvekhez való igazodást igényli: 

a) Komplexitás elve 
A nevelés és oktatás során figyelembe kell venni, hogy biológiai, fiziológiai, pszichológiai és 
társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és együttesen hatnak. Ezeket a hatásokat kell 
összehangolni. A komplexitás elve áthatja a teljes nevelő-oktató munkánkat azáltal, hogy a 
tanulók teljes körű megismerése után komplex fejlesztő programban részesülnek. 

b) Az oktatás nevelő hatásának elve 
Annak kihangsúlyozását és előtérbe állítását jelenti, hogy minden ténykedés, ami az oktatás 
szolgálatában áll, nemcsak későbbi emberformáló hatásaiban, hanem közvetlen, konkrét-
ságában is összekapcsolódjék a nevelési célokkal, feladatokkal. Ez a kapcsolat állandó, és 
egymást erősítő. 

c) Az érthetőség elve 
Különösen hangsúlyozott a nevelésben, oktatásban. Az ismeretanyag érthetőségét befolyá-
solják a tanulók egyéni képességei, lehetőségei. Az érthetőség másik kívánalma az egy-
szerű, világos nyelvhasználat. Ezek figyelembevételével pontosan mérlegelni kell, hogy mi 
az, amit a tanulók képesek megérteni, illetve melyek azok az eszközök, amik ezt elősegítik. 

d) A szemléletesség elve 
Szorosan kapcsolódik az előző alapelvekhez, mely elősegíti a valóság helyes megragadását, 
a beszéd tartalommal való megtöltését, a gondolkodás és beszéd közti zavarok leküzdését. 
A szemléletesség korszerű értelmezése a cselekvésre, a tevékenységre építést jelenti, ily 
módon könnyítve a tanulók megismerő tevékenységét. 
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e) Tantárgyi integráció elve 
A hatékony kompetencia fejlesztés érdekében a tantárgyi integráció feltételrendszerének 
megteremtése, amelyek a komplex szemléletű tanulásirányítást szolgálják, segítik a külön-
böző műveltségterületek együttes értelmezését, feldolgozását 

f) Egyéni sajátosságok figyelembevételének elve 
A tanulók fejlődését mindenkor önmaguk fejlődési üteméhez mérten kell biztosítani. A ké-
pességek és a személyiség egészének fejlődését meghatározó kompetenciák fejlesztésében 
fontos a harmónia megteremtése. 

g) A pedagógusszerep koordináló jellege 
A pedagógus feladata nem csupán a tananyag közvetítése, hanem a tanulási folyamat irá-
nyítása és segítése. 

h) Fokozatosság és differenciálás elve 
Differenciált tanulásszervezési módszerek alkalmazása, mely lehetővé teszi a tanulók sze-
mélyes szükségleteinek, tudásának, képességeinek és motivációinak megfelelő fejlesztést, 
biztosítva ezzel a kis lépésekben haladó hatékony tanulást, és a helyes énkép alakulását. 

i) Gyakorlat-központúság elve 
A mindennapi életben hasznosítható, a társadalmi környezet változásainak és igényeinek 
megfelelő ismeretek közvetítése, tudás átadása és a megszerzett tudás felhasználása. A 
döntésképes, döntéséért felelősséget vállaló személyiség készségeinek fejlesztése. A tanítás 
során a környezetből cselekvéssel szerzett élményeket kell biztosítani, megteremtve az un. 
gyakorlástereket minden lehetséges élethelyzetben. 

j) Egyensúlyteremtés elve 
Megfelelő arány kialakítása a készség-, képességfejlesztésre és az ismeretszerzésre fordí-
tott idő között, figyelembe véve, hogy bizonyos ismeretbevitel híján a készség-, képesség-
fejlesztés sem optimalizálható. Egyensúlyt kell teremteni az egyéni tanulás, a felfedeztetés, 
illetve a páros, kooperatív és frontális oktatás között. 

k) Motivációelve 
A tanulóink érdeklődésük gyengesége miatt állandó ösztönzésre, bátorításra szorulnak. A 
motiváció jellege, tartóssága, nevelési eszközeink változóak: befolyásolja az adott nevelési 
környezet, a csoportlégkör, a csoportösszetétel, az adott gyermek lehetőségeinek, vágyai-
nak ismerete. A tanulás hatékonysága szempontjából fontos a megfelelő tanulási környezet 
kialakítása, mely egyfelől örömforrást jelenthet, másfelől érdeklődést kelt, aktív, konstruk-
tív együttműködésre készteti a tanulókat. 

l) Tevékenység-központúság elve 
A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú pedagó-
giai gyakorlat megvalósításának támogatása, mely életszerű helyzetek teremtésével alkal-
mat nyújt; konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére, problémamegoldásra, összefüg-
gések felfedezésére, következtetések levonására, döntésekre, egyéni vélemények kialakítá-
sára, az ismeretek alkalmazására, a társakkal való együttműködés és munkamegosztás, a 
feladatért vállalt felelősség megtapasztalására. 

m) A következetesség elve 
Igényesség, határozott és egységes követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egy-
úttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásá-
nak kibontakoztatására. 

n) Visszacsatolás és megerősítéselve 
A tanulók tanulási tevékenységének eredményességéről folyamatos visszajelzés érvénye-
sül a nevelési, oktatási folyamatban. A tanárok folyamatos tájékoztatást adnak a tanulóknak 
és a szülőknek az előre haladásról a kitűzött célok megvalósításáról. A pozitív vagy negatív 
megerősítés az eredményes tanulást megalapozó egyik leglényegesebb feltétel. 
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3.1.2. Pedagógiai értékeink 
 
a) Az iskolai légkör 

Nevelő-oktató munkánkat olyan iskolai légkör megteremtésére alapozzuk, amelyben a 
gyermek és a felnőtt jól érzi magát, a társas kapcsolatok kölcsönös szereteten, tiszteleten 
alapulnak, érvényesül a demokrácia, ahol mindenki teljes értékű emberként élheti meg ön-
magát. 

b) Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben 
Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegye-
lem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítéletmentességre, a 
konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

c) Gyermekközpontúság 
Az intézményi nevelést, oktatást a gyermekközpontú pedagógia jellemzi. Empatikus, tole-
ráns, szeretetteljes iskolai környezetben igyekszünk biztosítani az egyéni sajátosságokhoz 
igazodó fejlesztést, a tanulókban rejlő lehetőségek, képességek kibontakoztatását. A peda-
gógusok a pozitív szociális magatartásminták közvetítésével, empátia készségükkel segítik 
a gyermekeket önmaguk és korlátaik elfogadásában, s ez által társadalomba való beillesz-
kedésüket is. Megnyilvánulásaikkal igyekeznek megbízható, hiteles példaképek lenni. 

d) Általános emberi értékek közvetítése 
Nagy figyelmet fordítunk az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítására, a 
velük való azonosulásra. 

e) Hagyományok tisztelete és ápolása 
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására, Az évente megrendezett 
színvonalas iskolai szintű ünnepélyek megtartása, emlékhelyek meglátogatása – aktualitá-
suk mellett -, a közösséghez tartozás érzését is erősítik, az egyetemes és nemzeti kultúra 
értékeit közvetítik. 

f) Humanizmus 
A tanulók elfogadása, tisztelete, szeretete és érdekeik védelme érvényesül az iskolai élet 
minden területén. 

g) Hatékony együttműködés 
A nevelő – oktató munka szereplőivel, az intézmény belső és külső partnereivel, kiemelten 
fontos feladatként kezeljük a kapcsolatok fenntartását, ápolását, rendszeres kommuniká-
ciós lehetőség biztosítását, valamint új kapcsolatok kiépítését. 

h) Esélyegyenlőség biztosítása 
Minden tanulónak, a hátrányos megkülönböztetés kizárásával, egyenlőesélyeket biztosít-
sunk egyénre szabott felzárkóztató munkával, segítségnyújtással szociokulturális hátrá-
nyaik leküzdéséhez. 

i) Testi, lelki egészség 
Fontos szerepe van a mindennapi iskolai életben az egészséges életmódra, környezettuda-
tosságra nevelésnek, a helyes szabadidő-kultúra megismerésének, megvalósításának, 
egyéni és a közösségi szinten egyaránt. 

j) A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája 
A kognitív tanulási képességek és a személyiség egészének fejlődését meghatározó szociá-
lis és társadalmi kompetenciák fejlesztése egészséges arányának megteremtése. 

k) Tanulás támogatása 
Pedagógusaink, a gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása érdekében külön-
böző stratégiákat, módszereket alkalmaznak, törekszenek az egyéni és a csoportsajátossá-
goknak, életkornak megfelelő, aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási straté-
giák, módszerek alkalmazására. Segítik a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában, 
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az önálló ismeretszerzés képességeinek fejlesztésével, a tanulók tapasztalataira, előzetes 
tudására építve. 

l) Közösségi élet 
Tanulóink szociális kompetenciáinak következetes fejlesztését úgy tudjuk elérni, hogy is-
kolánk igazi életteret és támogatást nyújt a szocializációs folyamatokban, az együttélés, az 
együttes munkavégzés, a közösségi viselkedés normáinak, szabályainak közvetítésével. Ez-
által segíteni tudjuk tanulóink társadalomba való mind teljesebb integrációját. Rendszeres, 
tervezett tanórai és tanórákon kívül tevékenységeinkben, programjainkban tudatosan te-
szünk az iskolai közösségek fejlődéséért. 

 
3.1.3. Nevelési-oktatási céljaink, feladataink 
 

Célunk a fogyatékos tanulókat olyan képességek, készségek bírtokába juttatni, melyek elő-
segítik minél teljesebb körű társadalmi integrációjukat. 
 

Iskolánk céljai és feladatai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében: 
 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint – egyénre szabott 

fejlesztése. 
 Harmonikus személyiség kialakulásának elősegítése. 
 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. 
 Korszerű természettudományos és társadalomtudományos ismeretek nyújtása tanulóink 

értelmi sérüléséhez adaptált szinten és formában. 
 Szűkebb és tágabb környezethez való alkalmazkodás segítése. Hazáját ismerő és szerető, a 

nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok nevelése. 
 A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és a hátrány-

kompenzálás az iskolai élet minden területén. 
 Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan személyi-

ségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik lehetőség szerint önállóan 
döntenek képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő életszakaszban képe-
sek az önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges kudarcok elviselésére is. 

 Reális önismereten alapuló pályaválasztás támogatása. 
 Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek fejlesz-

tése. 
 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisz-

tában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló ha-
tásával, a testi-lelki higiéné fontosságával. 

 Környezettudatos magatartásformák kialakítása a tanulókban. 
 A diákok esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások iránti igény megalapo-

zása. 
 A modernizáció szellemében az alapvető informatikai és idegen nyelvi alapismeretek elsa-

játítására való törekvés. 
 A habilitációs és rehabilitációs tevékenységek során biztosítjuk a tanulók egyéni és kiscso-

portos fejlesztését. 
 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 
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3.1.4. Nevelő-oktató munkánk eszközei, eljárásai 
 

Nevelési-oktatási céljaink elérése érdekében, a tananyag feldolgozásnál alkalmazott eljárá-
sok, eszközök mindenkor igazodnak sajátos nevelési igényű tanulóink életkori sajátosságaihoz, 
személyiségéhez, értelmi fejlettségéhez, egyéni készségeikhez, képességeihez, szociokulturális 
helyzetük sajátosságaihoz. Az eredményes, célravezető eljárási módokat és eszközöket a peda-
gógusok önállóan választják meg személyiségüknek, pedagógiai kultúrájuknak, felkészültsé-
güknek, vezetői stílusuknak megfelelően a mindenkori szituációhoz igazodva. Emellett kiemel-
ten fontosnak tartjuk a tanulók aktív részvételét a tanulási tevékenységekben. 
 

A nevelés-oktatás eszközei, eljárásai és módszerei a nevelési folyamat egymással összefüggő, 
egymást feltételező tényezői, a nevelési, oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a 
tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégi-
ákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. 
 
 A nevelés, oktatás eredményességét a módszerek sokszínűsége, a motiválás, a szemléltetés, 

a felfedezés és tevékenykedtetés örömének megteremtése, az egyénre szabott tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások szolgálják. 

 A nevelési-oktatási eljárások hagyományos pedagógiai eszközeit modern technikákkal öt-
vözzük. 

 Előnyben részesítjük a tevékenységekre épülő tanulásszervezési formákat, melyekkel tá-
mogatjuk tanulóinkat az ismeretek önálló megszerzésében és ezen keresztül a kompeten-
ciák fejlesztésében. 

 A nevelőtestület személyes példaadással, széleskörű műveltséggel, empátiával, humánu-
mával is biztosítja a tanulóknak legmegfelelőbb nevelést, oktatást. 

 Fontosnak tartjuk a különböző tárgyakat tanító pedagógusok együttműködését azért, hogy 
a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projekt-
napok, témákhoz szervezett események, alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, il-
letve kapcsolódó tartalmainak integrálására. 

 Lehetőség szerint kihasználjuk a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, az együtt-
működésen alapuló tanulást, a differenciált egyéni munka adta lehetőségeket.  

 Munkánkban építünk az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel való szoros együtt-
működés adta előnyök kihasználására. 

 Teret adunk iskolán kívüli szakemberek bevonásának, valamint a külső helyszínek nyúj-
totta pedagógiai lehetőségek felhasználását is támogatjuk. 

 Teret adunk iskolán kívüli szakemberek bevonásának, valamint a külső helyszínek nyúj-
totta pedagógiai lehetőségek felhasználását is támogatjuk. ( Ingyenes Könyvtár, múzeum, 
színház, koncert) 

 Ismeretszerzés változatos formáinak megteremtése a tanítási órákon és egyéb tevékenysé-
geken: önálló munka (házi feladat, gyűjtő munka, kiselőadás), projektek, szakkörök, verse-
nyek stb. 

 A tanulók készségek, képességeinek, tudásának feltérképezését különböző mérőeszközök 
segítségével végezzük. 

 Osztályszintű, valamint az egyéni képesség szerinti csoportbontás kialakítása. 
 Biztosítjuk a tanórán kívüli tehetséggondozás és felzárkóztatás lehetőségeit 
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3.1.5. Nevelési módszereink 
 

Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése, kibonta-
kozásuk támogatása. Nevelési céljaink megvalósítása érdekében: 
 Irányadó a tanár és az asszisztens személyes példamutatása. 
 Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi kibontakozását. 
 Személyes ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg. 
 

 I. Közvetlen módszerek II. Közvetett módszerek 

1. 
Szokásformáló, beidegző 
módszerek 

 Követelés 
 Gyakoroltatás 
 Segítségadás 
 Ellenőrzés 
 Ösztönzés 

 A tanulói közösség tevé-
kenységének megszerve-
zése 

 Közös célok kitűzése, elfo-
gadtatása 

 Hagyományok kialakítása 
 Követelés 
 Ellenőrzés 
 Ösztönzés 

2. 
Magatartási modellek be-
mutatása, közvetítése 

 Elbeszélés 
 Tények és jelenségek be-

mutatása 
 A nevelő személyes pél-

damutatása 

 A nevelő részvétele a ta-
nulói közösség tevékeny-
ségében 

 A követendő egyéni és 
csoportos minták kieme-
lése a közösségi életből. 

3. 
Meggyőződés formáló mód-
szerek 

 Magyarázat 
 Beszélgetés 
 A tanulók önálló elemző 

munkája. 

 Felvilágosítás a betar-
tandó magatartási nor-
mákról 

 Vita 

4. 
Jutalmazás: A pozitív maga-
tartást megerősíti, ezáltal 
ösztönzi a fejlődést. Minden 
pozitív tartalmú erőfeszí-
tést érdemes megerősíteni, 
mert ez motivál leginkább. 
Mivel mindenki vágyik rá, 
fokozott nevelő hatású. 

Egyénre szabott:  
 szóbeli dicséret formái: 

o osztályfőnöki órán 
o osztályközösség előtt 
o iskolai összejöveteleken 

 írásbeli dicséret formái: 
o osztályfőnöki dicséret 
o intézményvezetői dicséret (ellenőrzőbe, osztálynap-

lóba) 
o oklevél, kitüntetés 
o jutalmazás 

5. 
Büntetés: 
A reális énkép kialakításá-
ban, a helyes önértékelés 
szempontjából büntetésre, 

Egyénre szabott: 
 Kényszerítő módszerek: 

o Felszólítás, követelés, parancs, büntetés, fegyelmi el-
járás indítása. 
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kudarcra is szükség van. A 
gyermeknek tudnia kell a 
büntetés okát. A tett után 
következzen. A negatív cse-
lekedethez mért legyen, és 
ne legyen visszhangja. 

 Gátlást kiváltó módszerek: a nevelés sikerét veszélyez-
tető körülmények kizárását célozzák, a negatív viselkedés 
kialakulását próbálják megakadályozni. (felügyelet, ellen-
őrzés, figyelmeztetés, intés, tilalom, átterelés, elmaraszta-
lás) 

Formái: 
 szóbeli elmarasztalás 
 írásbeli figyelmeztetés 
 fegyelmi eljárás 

 
 

3.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADA-
TOK 
 

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszer-
zési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak, képes-
ségeinek kialakítására, személyiségfejlesztésére. 
 

Tanulóink állapotát, helyzetét szem előtt tartva igen sok feladat hárul ránk a személyiség 
komplex fejlesztése során. Ezek közül a legfontosabbak: 
 az önismeret – önfejlesztés, 
 társismeret – kapcsolatfejlesztés, 
 testi - lelki egészség kialakítása, karbantartása, megőrzése, 
 beilleszkedés és az én-védelem, 
 környezet iránti felelősség kialakítása. 
 

Tanulóinkra jellemző személyiségzavarok vezető tünetei: 
 önértékelési, önismereti problémák, 
 hiperaktivitás, 
 magatartászavar, 
 hospitalizáltság, 
 regresszió, 
 neurózis, 
 agresszió. 
 

Tanulóinkra jellemző személyiségzavarok szocializációs okai lehetnek: 
 mintakövetés, utánzás, azonosulás akadályozottsága, 
 belső kontroll kiépítésének elmaradása, 
 magatartás-szabályozók hiánya, fejletlensége, 
 értékrend hiánya, labilitása, 
 viselkedési szabályok nehéz elsajátítása, 
 lelki egészség kialakítását és fenntartását segítő erkölcsi normák ismeretlensége, 
 értelmes életvitel tudatosításának hiányossága, 
 a kommunikációs és beilleszkedési zavarok, melyek kihatnak a társas kapcsolatokra. 
 

Feladatunk a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak fel Ezeken keresztül a tanulók meg-
ismerik önmagukat, szűkebb és tágabb környezetüket. Elsajátítják a konstruktív életvezetéshez 
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(szociálisan értékes, de egyénileg is eredményes) szükséges értékeket, alkalmazkodnak és fi-
gyelembe veszik a körülöttük élőket. 
 

Kognitív személyiségfejlesztés 
 

Ahhoz, hogy mindez teljes mértékben eredményessé váljon, szükségesek a személyiségje-
gyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek és eljárások valamennyi tantárgyban. 
 

A fejlesztendő képességek a következő területetekre oszthatók: 
 intellektuális képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás), 
 kommunikációs képességek (beszéd, olvasás, írás), 
 cselekvési képességek (mozgás, erőfeszítés, reális önértékelés képessége). 
 

Szociális személyiségfejlesztés 
 

A társadalom által kívánatosnak ítélt szociális viselkedés és kulturális szokások megismer-
tetése, egyéni fejlesztése, a társadalomban való együttélés szabályinak megtanulása, társadal-
munk által kialakítandónak vélt szociális viselkedés elsajátíttatása mellett, a nyitottság, a ta-
pasztalatszerzés, a megértés és az elfogadás kinevelése, mindez a tanulók elé tárt értékválasz-
tásban, a társadalomban lévő sokszínű értékrend, rétegkultúra, életvitel és szokásrendszer 
megismertetésében mutatkozik meg. 
 

Képessé kell tenni a diákokat arra, hogy konfliktusaikat konstruktív módon tudják kezelni és 
váljanak képessé a megélt konfliktusok hasznosítására önismeretük fejlesztésében, társas kap-
csolataik minőségének javításában. 
 

A feladatokban foglalt műveletek meglehetősen sokfélék. Közülük a legjelentősebbek az is-
meret feldolgozó, gyakorló, alkalmazkodó műveletek, kooperációs és kommunikatív, szociomo-
rális akciók, tevékenységtervező és tevékenységszervező, végrehajtó, tevékenységirányító, el-
lenőrző, értékelő műveletek. Mindez bizonyítja a feladat centrikus, fejlesztésre orientált gya-
korlatok megvalósítását. A feladatok széles körű és változatos alkalmazása a személyiség teljes 
fejlődését képes garantálni. 
 
 

3.3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 

Az ember, társas lény. Élete során különböző közösségekhez, egymással bonyolult kölcsön-
hatásban lévő közösségrendszerekhez tartozik. A közösségfejlesztés célja: hogy a közösség, 
mint tevékenységi keret segítse az egyén fejlődését, fogyatékosságait figyelembe véve - képes-
ségeinek kibontakozását, úgy hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el. 
 

A nevelés-oktatás folyamatában a növendékek jussanak olyan ismeretek birtokába, végezze-
nek olyan közösségi tevékenységet, amelyek segítik eligazodni őket az emberi közösségek 
rendszerében. Tanulóink tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen kapcsolatok között. 
A pedagógiai folyamat során segítsük hozzá tanulóinkat, hogy felismerjék saját és mások érté-
keit, fogadják el azokat és a másságot. Találják meg - saját képességüknek egyéniségüknek meg-
felelő közösségi szerepüket. Ismerjék meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, ame-
lyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 
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A közösségért végzett munka kiemelten fontos szerepet játszik a közösségi kapcsolatok fej-

lesztésében. Az osztályközösségekben felelősi rendszer működik, mellyel biztosítjuk a munka-
megosztás, illetve másokért és a közösségért végzett munka felelősségteljes elsajátításának, 
technikáinak megismerését, gyakorlását. 
 

A közösségi nevelés területei: 
 Tanítási órák, 
 Tanórán kívüli foglalkozások, 
 Szabadidős tevékenység. 
 

Tanítási órák 

 
A tanórán megvalósítható közösségfejlesztés feladatai; a tanulás támogatása kölcsönös se-

gítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével. A közösségi cselek-
vések kialakítása, fejlesztése példamutatással, helyes cselekvések bemutatásával, bírálat, önbí-
rálat segítségével történik. További cél a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesz-
tése, különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, ver-
seny) az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 
 

Tanórán kívüli foglalkozások 
 

A sokoldalú és változatos foglalkozások hozzájárulnak a közösségi magatartás erősítéséhez. 
Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítjuk, hogy a különböző 
játékok és tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget és erősítsék a közösséghez való 
tartozás érzését. A fenti célok és feladatok megvalósítását elősegítő tevékenységek: 
 tárgykészítés, tanulói alkotások, 
 részvétel az iskola és környezete (udvar, épület, osztály, mellékhelyiségek, stb.) tisztaságá-

nak megőrzésében és fenntartásában, 
 aktív és felelős részvétel az iskola és környezete (udvar, kert, épület, osztály, mellékhelyi-

ségek, bútorok, berendezési tárgyak) állapotának megőrzésében, védelmében, helyreállí-
tásában, javításában, 

 részvétel az iskola és környezete esztétikájának, belső képének (osztályterem, folyosóré-
szek, stb.) alakításában, javításában, dekorálásában, 

 aktív részvétel a szelektív hulladékgyűjtésben. 
 

Szabadidős tevékenységek 
 

A séták, kirándulások elmélyítik a természetszeretet és környezet iránti felelősséget. A fenti 
célok és feladatok megvalósítását elősegítő tevékenységek: 
 kirándulások, túrák, múzeumlátogatások, 
 népi játékok, táncok, báb és egyéb előadások, jelenetek, dramatikus játékok. 
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3.4. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓ-
GIAI TEVÉKENYSÉG 
 
3.4.1. Egészségügyi habilitációs – rehabilitációs tevékenység 
 

A heti kötelező tanórákon túl tanulóinknak a köznevelési törvény 27.§ (8) alapján kötelező 
pedagógiai, gyógypedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokon vesznek 
részt a tanulók. A habilitációs-rehabilitációs tevékenység áthatja a nevelésünk egészét, célunk 
tanulóink szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. 
 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai: 
 A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság 

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

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

donságok, funkciók fejlesztése. 
 Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakozta-

tása. 
 Az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető 

legönállóbb életvitelre történő felkészítés. 
 

A különböző műveltségi területek, tantárgyak kiemelt habilitációs, rehabilitációs valamint 
fejlesztési területeit a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet irányelvei figyelembe vételével határoz-
tuk meg. A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NATban rögzí-
tettektől. Az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak a fejlesztő képességek fejlődési 
útja, módja, ki-alakulásának időtartama mindenkor a tanulók egyéni, haladási, fejlődési tempó-
jának függvénye. 
 

A Készségfejlesztő Iskola 9-12. évfolyamának fejlesztése során a cél elsősorban az ismeretek 
megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása, a védő-irányító, 
de az önálló személyiséget is kibontakoztató fejlesztés. A cél olyan ismeretek és készségek el-
sajátítása, amelyek elősegítik, hogy a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél jobban 
el tudják látni, környezetükben képesek legyenek tájékozódni és tevékenykedni, képességeik-
hez mérten munkavállalóvá válni. 
 

3.4.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagó-
giai tevékenység 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény: 4. § „3. pontja szerint: „beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyí-
tottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített 
vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.” Mivel tanulóink 
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sajátos nevelési igényűek, ezért a törvény szellemében értelmezett beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási nehézséggel küzdő gyermek iskolánkban nincs, de a valóságban tanulóink egy részé-
nél észrevehetőek ezek a problémák. 
 

A beilleszkedési, magatartási nehézségeket mutató gyermeknél emocionális és szociális al-
kalmazkodási zavar van jelen, melynek okai között biológiai és környezeti okok is megtalálha-
tók. Ez megmutatkozik a normáltól és az általános elvárásoktól eltérő viselkedésben és kihat a 
tanuló pszichoszociális fejlődésére és iskolai teljesítményére. 
 

Az iskola életében fokozatosan jelennek meg azok a tanulók, akik tanulmányaikat a többségi 
általános iskolában kezdték meg, de tankötelezettségüket intézményünkben kell teljesíteniük, 
befejezniük. Az ő esetükben igen nagyfokú türelemre, megértésre van szükség ahhoz, hogy el-
fogadtassuk velük az iskola normarendszerét. Számukra nagy segítséget jelent az, hogy az osz-
tálytársaik segítenek eligazodni az intézmény életében. Fontos szempont a foglalkoztatásuk so-
rán, hogy a megszerzett ismereteket ne veszítsék el. Ezért a differenciált feladatadás, foglalkoz-
tatás plusz feladatot ad a gyermekfelügyelőknek, pedagógusoknak. A szabadabb élethez szokott 
fiatalok korlátozása igen nagy kihívás a dolgozók számára. 
 

A kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkező gyerekek beilleszkedése – általában problé-
mamentes. Az ő esetükben a család tudatosan készíti fel a tanulót az iskolai életre. A szülők 
pedagógusok között egy kölcsönösen egymást segítő kapcsolat alakulhat ki, amelynek a közép-
pontjában a gyermek optimális fejlesztése áll. 
 

A tanterv követelményeinek teljesítése, az iskolai ismeretek közvetítése során, olyan speci-
ális műveleteket kell alkalmazni, amelyek a gyermek különleges igényeit, a specifikus zavarait 
számításba veszik: 
 Nagy hangsúlyt kap az individualizált tanítás és tanulás. 
 A nevelésnek és tanításnak szerepe van a magatartászavar kialakulásában, így pedagógiai 

eszközökkel, nevelési és tanítási módszerekkel kell a hibás lefutású folyamatot korrigálni. 
 A pedagógiai tevékenységünk során tervszerűen, szisztematikusan a pedagógia eszközei-

vel gyakorolunk hatást egy önálló, felelősségtudattal rendelkező, szociális személyiség ki-
bontakozására, fejlődésére. 

 A nevelés fókuszában a tanulási folyamat áll, ahol a pedagógus, kezdeményező, mozgató, 
bátorító és segítő szerepet tölt be. 

 A kölcsönösség igen jelentős, hiszen a sajátos egyénre jellemző tanári viselkedés ugyan-
olyan sajátos, egyénre jellemző viselkedést motivál. 

 A gyermekeknek szükségük van korlátokra, érzelmi biztonságra, külső utasításokra. 
 
3.4.3. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 
 

Tanulóinknak, akik egy-egy részterületen vagy műveltségi területen kiemelkedő képessége-
ket mutatnak, szakkörökön, érdeklődési körökön biztosítunk lehetőséget a továbbfejlődésre, 
képességeik fejlesztésére. 
 

A tanulók versenyekre való felkészítése főként egyénileg, nevelői irányítással történik. A 
szakkörök és versenyek cél – és feladat meghatározásai az éves munkatervben rögzítettek. 
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A szakkörök – versenyek szükségességét indokolja, hogy: 
 kiegészítő ismeretek nyújtásának és a képességek kibontakozásának színterei, 
 hozzájárulnak az egészséges életmód iránti igény kialakításához, 
 keretein belül mód nyílik a kommunikáció helyes formáinak gyakorlására, 
 a szabadidő hasznos eltöltésének lehetséges módjai, 
 elősegítik a művészetek iránti fogékonyság megalapozását, 
 intézményünk jó hírnevét erősítik, 
 megismerik a korszerű információszerzés lehetőségeit (könyvtár, számítógép, Internet, 

sajtó). 
 
 

3.5. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉG 
 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét, biztosítja a gyerme-
keket megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedéseket végez a rászorulók érdekében. 
 

Célja: 
a) a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kiala-

kulásának megelőzése, ill. 
b) a veszélyeztetettség megszüntetésében segítségnyújtás, együttműködés a szakemberekkel.  
 

Intézményünk nem csak a problémák észlelésében és jelzésében, hanem azok tevékeny meg-
oldásában is részt vesz. 
 

Feladatok: 
 Minden pedagógus kötelessége, közreműködjön: - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában. 
 Valamennyi pedagógus alapvető feladata, hogy felismerje a tanulókat érintő problémákat, 

keresse az okokat, nyújtson segítséget, illetve jelezzen az iskolai gyermekvédelmi felelős-
nek. 

 A tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása, és a testi épségének 
megóvása a családon belül és a családon kívül. 

 A tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása (ügyelet, 
étkezés, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, stb.) a tanuló igénye szerint. 

 A család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások – pénzbeli és 
természetbeli – felkutatása, a hozzájutás segítése, támogatása, valamint tanácsadás a csa-
ládellátó tevékenységhez. 

 Biztosítani szükséges a munkahelyi közösségekből kirekedt, beszűkült, nehéz anyagi és 
szociokulturális helyzetű szülők számára, hogy az iskolánkban stabil társas kapcsolatokra 
leljenek (pedagógus-szülő, szülő-szülő kapcsolat), gondjaik meghallgatásra, esetlegesen 
megoldásra találjanak. 

 Munkánk szerves részét képezi a környezetvizsgálat, melyet a veszélyeztetett tanulóknál – 
a veszélyeztető okok feltárása érdekében – illetve a hátrányos helyzetűnek látszó új tanu-
lóknál – az otthoni körülmények megismerése érdekében elvégzünk s a változásokat folya-
matosan nyomon követjük. A családokkal való rendszeres kapcsolattartás az alapja az 
egyes tanulók magatartás – és viselkedéskorrekciójának. Szükség esetén a családlátogatást 
a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival együtt végezzük. 
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 A családok megsegítésével meg kell előzni, hogy a hátrányos helyzetű tanulók veszélyezte-
tetté váljanak. 

 Biztosítjuk, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, véleményt mondhassanak az őket érintő 
kérdésekben. 

 
 

3.6. A SZÜLŐ ÉS AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 
 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a tagintézményvezető, távolléte ese-
tén a tagintézményvezető-helyettes fogja össze. A kapcsolattartás rendszere, formái a külön-
böző értekezletek, fórumok, nyílt napok és fogadóórák. 
 

Pedagógiai munkánkban hagyomány, hogy a nyitottság elvét követjük. Partnereinknek mun-
kánkba alkalomszerűen és tervszerűen betekintést engedünk. 
 

Szülői értekezletet évente két alkalommal tartunk /tanév elején és félévkor/. Ezek az össze-
jövetelek összevont formában kerülnek megszervezésre. 
 

A szülői értekezlet célja: 
 Fórumot teremteni az iskolavezetés és a szülői közösség párbeszédére. 
 A szülők informálása az iskola életéről. 
 A szülőket gyerekeket érintő törvények, rendelkezések ismertetése, segítő eljárások igény-

bevételének lehetőségei, módjai. 
 A szülők bevonása az iskolai élet egyes területeibe. 
 A szülők megismertetése az adott év nevelési célkitűzéseivel. 
 A nevelési attitűdök összehangolása a szűkebb közösségben. 
 A gyermek fejlődésével összefüggő egyéni információ átadása. 
 Tanácskozás, segítségnyújtás az otthoni gyakorláshoz. 
 Fóruma még minden egyéb, a szülők által megjelenített problémáknak. 
 Támogató szolgálattal való kapcsolattartás-közvetítés a szülő felé. 
 

Nyílt tanítási napot évente egy alkalommal szervezünk, alkalmat biztosítva ezzel a szülők-
nek, hogy képet kapjanak gyermekük iskolai munkájáról. Ismerkedhetnek pedagógiai eljárása-
inkkal, módszereinkkel. 
 
 

3.7. A PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI FELADATAI, OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA 
TARTALMA, FELADATAI 
 

A pedagógusok kötelezettségei: 
 Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanulók testi épségének megóvá-

sáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, az ismeretek tárgyilagos és sok-
oldalú közvetítéséről, a testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadásáról, bal-
eset esetén a szükséges intézkedések megtételéről. 

 Munkája során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének üte-
mét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét. 
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 Segíti a tanulók képességének, tehetségének kibontakoztatását, a hátrányos helyzetűek fel-
zárkóztatását. 

 Közreműködik a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, megszün-
tetésében. 

 A tanulók életkorát, képességeit figyelembe véve elsajátíttatja a közösségi együttműködés 
szabályait. 

 A szülőket és a tanulókat őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja. 
 A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. 
 Tiszteletben tartja a tanulók és a szülők emberi méltóságát, jogait. 
 

A pedagógusok feladatai: 
 Az iskola tantárgyfelosztásának megfelelően egész évben elkészíti és egyezteti szüksége 

szerint a tanmeneteket. 
 Lelkiismeretesen felkészül a tanítási órákra. Gondoskodik a tanítás során felhasznált esz-

közökről. 
 Nevelő – oktató munkáját a tanulók életkori sajátosságai, állapotát figyelembe véve – a tan-

tervi követelmények szerint, korszerű módszerek alkalmazásával, tervszerűen, önállóan, 
felelősséggel – legjobb tudása szerint végzi. 

 Céltudatosan törekszik a tantervben előírt ismeretanyag elsajátíttatására, az alapvető kész-
ségek, jártasságok kialakítására. 

 Nagy gondot fordít a hátrányos helyzetű és tanulmányaiban lemaradt tanulók felzárkózta-
tására, tehetséggondozásra. 

 Az elvégzett tananyagot a tantervi követelményeknek megfelelően kéri számon. 
 Rendszeresen kapcsolatot tart tanítványainak szüleivel, osztályfőnökével, nevelőtanárával, 

gyermekfelügyelőjével. 
 

Az osztályfőnöki tevékenység feladatai: 
 Osztályfőnökként a pedagógus, felelős vezetője osztálya közösségének. 
 A tanulók magatartási és tanulmányi eredményének véglegesítése előtt köteles kikérni az 

osztályban tanító szaktanárok véleményét, állandó kapcsolattartásban maradva a tanév so-
rán. 

 Megbeszélést hívhat össze a tanulócsoportjában tanító pedagógusok, nevelőtanár, gyer-
mekfelügyelő részvételével Az aktuális nevelési eljárás egységessé tétele érdekében. 

 Feladata a tanulók személyiségének sokoldalú és alapos megismerése. 
 Probléma esetén, szükség szerint családlátogatást végez a gyermek és ifjúságvédelmi fele-

lős pedagógus részvételével. 
 A tanulók személyiségének alakulásáról felkérésre pedagógiai jellemzéseket készít. 
 
 

3.8. AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 
 

A Készségfejlesztő Iskolába kerülés feltételei: 
 A Készségfejlesztő iskola évfolyamába kerülés biztosított a 8. osztályt elvégzett tanulók 

számára, a Szakértői Bizottság javaslata, valamint a szülő írásbeli kérése alapján. 
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 A Készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamára (első képzés) automatikusan biztosított a 10. 
évfolyamot sikeresen teljesített tanulók számára. A 10. évfolyamot sikeresen teljesített ta-
nulók számára lehetőség nyílik a Készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamának (első képzés) 
elvégzésére. 

 Az első képzés elvégzése után a második képzésre jelentkező tanulók felvételéről az intéz-
mény dönt. A döntés kimenetelét befolyásolja a tanuló képessége és a szocializációban elért 
fejlettségi szintje. A másodképzés két évfolyamán még egy szakma alapjainak megtanulá-
sára nyílik lehetőségük. 
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II. 
Helyi tanterv 
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3.9. VÁLASZTOTT KERETTANTERV 
 

A készségfejlesztő iskola képzési ideje 4 év, amelyből: 
(1) a 9-10. évfolyam közismereti képzést folytató évfolyam, 
(2) a 11-12. évfolyam az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egy-

szerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam. 
 
3.9.1. A 9-10. évfolyam 
 

A 2012-ben bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 
 a választott közismereti kerettanterv a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rend-

jéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11.4.3. számú melléklete, 
 a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 4. számú melléklete tar-

talmazza, a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 
7. számú melléklete tartalmazza 

 
A 2020-ban bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 

 a választott közismereti kerettantervet a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettan-
tervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_9_10 linken található digi-
tális kiadvány tartalmazza, 

 a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 4. számú melléklete tar-
talmazza, a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 
7. számú melléklete tartalmazza. 

 
3.9.2. A 11-12. évfolyam 
 

A 2012-ben bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 
 a választott közismereti kerettanterv a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rend-

jéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11.4.4. számú melléklete, 
 a választott gyakorlati kerettanterv a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rend-

jéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11.4.5. számú melléklete, 
 a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 4. számú melléklete tar-

talmazza, a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 
7. számú melléklete tartalmazza. 

 
A 2020-ban bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 

 a választott közismereti kerettantervet a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettan-
tervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_11_12 linken található di-
gitális kiadvány tartalmazza, 

 a választott gyakorlati kerettantervet a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettanter-
vek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kerettantervek_keszsegfejleszto_iskolak_sza-
mara linken található digitális kiadvány tartalmazza, 

 a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 4. számú melléklete tar-
talmazza, a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 
7. számú melléklete tartalmazza. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_9_10
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_9_10
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_11_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_11_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kerettantervek_keszsegfejleszto_iskolak_szamara
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kerettantervek_keszsegfejleszto_iskolak_szamara
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kerettantervek_keszsegfejleszto_iskolak_szamara


Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 
 

 

Szakmai program, 3. fejezet: Készségfejlesztő iskola Pedagógiai programja 161. oldal 

Iskolánk 11-12. évfolyamán a Háztartástan – életvitel készségfejlesztő kerettanterv sze-
rint történik a gyakorlati oktatás, a megismételt 11-12. évfolyamon pedig a Konyhai kisegítő 
készségfejlesztő kerettanterv alapján kerül megszervezésre a gyakorlati oktatás. 
 
 

3.10. A 9-10. ÉVFOLYAM 
 
3.10.1. Célok és feladatok 
 

A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai az általános iskolai nevelés-oktatás 
koncepcionális folytatása. 
 

A nevelés-oktatás célja: 
 az általános iskolában elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek 

megerősítése, 
 a gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, 
 a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, 
 a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, magatartásformák ki-

alakítása, 
 a gyakorlati képzés sikerének megalapozása. 
 

A tanuló megismeri 
 a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és tevé-

kenységek elsajátításának megkezdésére, 
 fokozatosan magáévá teszi és elfogadja a reális, képességeit, érdeklődését, lehetőségeit fi-

gyelembe vevő, számára elérhető életperspektívát, kialakítja életcéljait., 
 és alkalmazza a segítségkérés és elfogadás aktuális helyzethez szükséges formáit, társas 

kapcsolataiban és kommunikációjában kialakul a megfelelő önbizalomra épülő bátorság, a 
helyes önértékelésen alapuló közösségi magatartás. 

 
Az eltérő tanulási képességek miatt szükséges az egyéni megsegítés és bánásmód alkalma-

zása, folyamatosan szem előtt tartva a gyakorlati felkészítés eredményességének megalapozá-
sát. Különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a gyakorlati tevékenységekkel és a munkavállalás-
sal kapcsolatosan a kommunikáció fejlesztésére a beszéd értése és a beszédprodukció, illetve 
alternatív kommunikációs eszközök területén egyaránt. A tevékenységek elsajátításának érde-
kében fontos a nagymozgásos fejlesztés a megfelelő állóképesség kialakulásához, a finommoto-
ros koordináció fejlesztése a sikeres munka- és feladatvégzéshez. 
 

3.10.2. Fejlesztési területek 
 

A tanuló a készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyamain erkölcsi nevelés területén megismeri a 
felnőtt életet strukturáló szabályrendszereket, a szabályok betartásának fontosságát. Felismeri 
a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló értelmi és érzelmi motívumokat, megkülönbözteti a 
kívánatos és a nem megfelelő viselkedési formákat a társas érintkezésben. Folyamatosan ala-
kulnak ismeretei a társait érintő érzelmi kapcsolatokról, megéli és tudatosan irányítja saját ér-
zéseit, kiemelten a türelem, az együttérzés, a segítőkészség területén. A képzés során fejlődnek 
a tanuló ismeretei a nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a társadalom szerkezetéről, 
a hétköznapi életben végzett munkatevékenységek társadalmi hasznosságáról, a közös nemzeti 
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értékteremtésben az egyének munkavégzési feladatáról. Erősödik szűkebb környezetével és 
közösségével való együttműködése. Aktívan részt vesz társadalmi rendezvényeken és külsősé-
geiben is megjeleníti a társadalmi ünnepek, megemlékezések szimbólumait. 
 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén a tanuló felkészül a felnőtt élettel ösz-
szefüggő állampolgári és demokratikus jogok és kötelességek gyakorlására, megismeri a támo-
gatott döntéshozatal lehetőségét. Iskolai keretek között felkészül a döntések meghozatalában 
való felelősségre, igyekszik saját jogainak és érdekeinek megfelelő keretek között érvényt sze-
rezni és ebben segítséget igénybe venni. 
 

Az önismeret és társas kapcsolati kultúra terén a képzés lehetőséget nyújt a felnőtt életben 
betöltendő feladatokkal kapcsolatos reális énkép és önismeret kialakulására, a vágyak és lehe-
tőségek összehangolására. Bővül a társas kapcsolatok szintje, folyamatosan alakul a reális én-
kép, felismeri az elsajátítható kompetenciák mértékét. Erősödik a fiatalokban a kritikus helyze-
tek felismerésének képessége és a megoldás érdekében a megküzdési stratégiák alkalmazása. 
Képessé válik saját emlékeinek feldolgozására, kialakul az ön- és az énazonosság tudata. 
 

A testi és lelki életre nevelés során a készségfejlesztő iskolai képzés közismereti tantárgyai 
között túlsúlyban lévő testnevelés kiemelten fontos szerepet játszik a helyes életmódra neve-
lésben, a felnőttként követendő életvitel megalapozásában. A képzés során folyamatosan szem 
előtt kell tartani a megfelelő állóképesség kialakulásához szükséges erőnlét biztosítását, a mun-
kafolyamatok során esetlegesen kialakuló tartási és mozgásos rendellenességek megelőzését. 
A tanuló megismeri a testi erőnlét, az egészség és a lelki egyensúly közötti összefüggéseket, tőle 
telhető módon és mértékben igyekszik a károsító, veszélyeztető hatásokat elkerülni. 
 

A családi életre nevelést a középfokú oktatás időszakában megerősíti, hogy a tanuló megis-
meri a felnőtt életében megtapasztalható családi kapcsolatokat, felkészül a családban elfoglalt 
helyének és képességeinek megfelelő részvételre a családi munkamegosztásban. Megismeri a 
hétköznapi élethelyzetek lehetőségeit családban, lakóotthonban, bővülnek ismeretei az együtt-
éléssel, családi kapcsolatokkal járó konfliktusok kialakulásáról és a megoldások lehetőségéről. 
 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a tanuló ismeretei bővülnek a közössé-
gek tagjainak különbözőségéről, igényli az önkéntes segítségnyújtást a rászorulóknak, átéli a 
személyes fontosság érzését. Kialakul felelősségérzete a rábízott feladatokkal kapcsolatban, kö-
rültekintően jár el tevékenységeiben. 
 

A készségfejlesztő iskolai képzés során erősödik a tanulóban a fenntarthatóság, környezet-
tudatosság területén a környezete megóvására való igény, megismeri és elkerüli a környezetet 
károsító tevékenységeket. Odafigyel hétköznapjaiban az anyagokkal, energiával történő taka-
rékosságra, igényeit a szükségletekhez és lehetőségeihez hangolja. 
 

A 9-10. évfolyamok során a pályaorientációt segíti a tanuló szűkebb és tágabb környezetének 
megismerése, saját képességeinek, érdeklődésének kritikus értékelése, kialakul a tanulóban a 
számára megfelelő gyakorlati munkavégzés, a munkadarab létrehozásának igénye. Motiválttá 
válik az elérhető munkatevékenységek elsajátítására, gyakorlására és a folyamatos munkavég-
zésre. Örömét leli a munkával létrehozott érték megteremtésében. 
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A gazdasági és pénzügyi nevelés területén a tanuló megismeri a társadalmi munkamegosztás 
alapjait, a munkabér és más támogatások beosztásának fontosságát, a gazdálkodással össze-
függő ügyintézések formáit. Tovább formálódnak ismeretei a pénz értékéről, a beosztó családi 
költségvetés betartásáról. 
 

A készségfejlesztő iskolai tanuló a médiatudatosságra nevelés eredményeképpen gyakorlot-
tan használja az elektronikus információ hordozókat, képes tevékenységeihez, szórakozásaihoz 
a megfelelő felhasználás alkalmazására. Óvatosan kezeli a médiumok felhasználásában az in-
formációk hitelességét, vigyáz személyiségének védelmére. A szabadidő eltöltése során ügyel a 
média túlsúlyának elkerülésére. 
 

A képzés során a tanulás tanítása területen a tanuló felkészül az iskolai oktatás alatt elsajá-
tított ismereteinek felnőtt életkorban történő folyamatos megújítására, kialakul igénye az ön-
művelésre. Megerősödik benne, hogy a környezet változásait figyelemmel kell kísérni. Felis-
meri, hogy érdeklődésének kielégítése folyamatosan új ismeretekhez juttatja, amelyek meg-
könnyítik számára az életben történő eligazodás 
 
3.10.3. Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

A készségfejlesztő iskolai közismereti képzés az anyanyelvi kommunikáció terén támogatja 
a felnőtt élet során a munkavállaláshoz, a felnőtt társas kapcsolatokhoz és a társadalmi szerep-
vállaláshoz szükséges kommunikációs formák rögzülését, a közösséggel és környezettel kap-
csolatos véleményalkotást. Tovább fejlődik a beszédértése és egyre pontosabbá, változato-
sabbá válik a beszédprodukció. Képes közölni, verbális vagy nem verbális módon, átélt érzel-
meit és az eseményekhez kapcsolódó véleményét. Társas kommunikációs kapcsolatokban ak-
tív, a kommunikációt az információszerzés eszközeként használja, minél kevésbé alkalmaz fö-
lösleges echoláliákat. 
 

A képzés során a matematikai kompetencia területen az alapfokú oktatásban elsajátított lo-
gikai, matematikai ismeretek rendszerezése történik. A tanuló kognitív képességeinek megerő-
sítése a problémamegoldás területén a minél nagyobb önállóság elérését célozza és támogatja. 
Készségszintűvé válik a hétköznapokban és a munkatevékenységekben egyaránt fontos szere-
pet játszó mértékegységek használata és a téri tájékozódás. Felismeri az idő, és a pénz szükség-
szerű beosztásának elveit, törekszik ezek betartására. 
 

A természettudományos és technikai kompetencia területen a tanuló megismeri a hétközna-
pokban előforduló legfontosabb természeti jelenségeket és a leggyakoribb technikai eszközök 
szerepét, működését. Képes egyszerű ok-okozati összefüggések felismerésére és értelmezé-
sére. Tudatosul az emberi tevékenységek természetre gyakorolt hatása. Az elvárható óvatos-
sággal mozog környezetében, képes a változásokat megfigyelni és megmutatni vagy megfogal-
mazni. Tisztában van a legfontosabb egészség- és balesetvédelemmel összefüggő ismeretekkel, 
ezeket betartja és helyesen alkalmazza. 
 

A digitális kompetenciaterület fejlesztésével készségszintűvé válik a napi tevékenységek so-
rán alkalmazott infokommunikációs eszközök használata. A tanuló óvatosan és magabiztosan 
kezeli a hétköznapokban előforduló, háztartásban, a munkához, és a szórakozáshoz használt 
elektronikus eszközöket. Különösen figyel a médiatartalmak megválogatására, a kapcsolatok-
ban személyiségének védelmére. 
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A tanuló képessé válik szociális és állampolgári kompetenciáinak megélésére, a családi mun-
kamegosztásban a felnőtt szerep betöltésére, közösségi környezetében igényeinek, jogainak ér-
vényesítésére, kötelezettségeinek teljesítésére. Megismeri és támogatott döntéshozatallal 
igénybe veszi a demokratikus államszervezet intézményeit. 
 

A kezdeményező képesség és vállalkozói kompetenciaterület fejlesztésével a tanuló kiismeri 
magát a társadalmi kapcsolatrendszer elemi szintjén, képes egyre önállóbb interakciók kezde-
ményezésére. Megismeri képességének terét, elfogadja, összehangolja igényeit, vágyait és lehe-
tőségeit. 
 

Kialakul a tanulóban az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia-
területen a környezetének és megjelenésének igényességére törekvés, tudatosul önálló ízlésvi-
lága, mindennapjaiba beépül a praktikummal párosuló esztétikum és harmónia. 
 

A hatékony, önálló tanulás iránti igény kialakításával a képzés során a tanuló minden elsajá-
tított eszköz és módszer igénybevételével felkészül a felnőtt élet mindennapjaiban szükséges 
alkalmazkodásra és önfejlesztésre. Folyamatosan igényli az új lehetőségek megismerését, kí-
váncsi a változásokra és érdeklődik környezete iránt. 
 
 

3.11. A 11-12. ÉVFOLYAM 
 
3.11.1. Célok és feladatok 
 

A készségfejlesztő iskola tanulói számára készült kerettanterv célja 
 az egyéni sajátosságokhoz igazodóan a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő gyakor-

lati tevékenységek kiválasztása 
 a minél teljesebb körű felkészítés az iskola utáni gyakorlati feladatok ellátására 
 kialakítsa a tanulóban az igényt a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítása, el-

látása és minél önállóbb gyakorlása iránt, 
 támogassa a gyakorlati műhelyekben elengedhetetlen praktikus készségek, figyelem, fe-

gyelem, motiváció, pontosság, türelem kialakulását. 
 

A képzés feladata: 
 a munkafolyamat ellátásának, a munkatevékenységeket támogató készségeknek tudatos, 

célorientált fejlesztése, 
 a kitartás megalapozása. 
 

A képzés során törekedni kell az egyéni képességstruktúra feltérképezésére és minél telje-
sebb körű fejlesztésére az eltérő szükségletek alapján. A gyakorlati oktatás során szem előtt kell 
tartani a hétköznapi életben előforduló felhasználások bemutatását, a gyakorlatias elsajátítást, 
a tevékenységek szükségességének példáit a felnőtt életben előforduló helyzetekben. A képzés 
alatt minél több lehetőséget kell adni a szituációs helyzetekben történő megértésre, gyakor-
lásra. 
 

A készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamain a gyakorlati tevékenységek elméleti ismereteit, 
alapjait is a gyakorlatban, folyamatos bemutatás, ismétlés, gyakorlás keretében célszerű elsajá-
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títtatni. Törekedni kell az egyéni különbségekből, sajátos nevelési igényből adódó tevékenység-
választásra és az egyéni életutak alakulásában szerepet játszó lehetőségek minél teljesebb körű 
felismertetésére és elfogadására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a munkavégzéshez szükséges 
szociális készségek, kommunikáció, a közösségi magatartás, a kölcsönös segítés, a csapatszel-
lem fejlesztésére. Mindezek eléréséhez fontos a tevékenykedésre, az aktív felnőtt életre ösz-
tönző, cselekvéseken alapuló, a szellemi és fizikai aktivitásra ösztönző, motivált légkör megte-
remtése. 
 

3.11.2. Fejlesztési területek 
 

A készségfejlesztő iskolai tanuló a gyakorlati évfolyamokon az erkölcsi nevelés területén 
szociális kapcsolataiban felkészül a munkahelyi közösségbe történő beilleszkedésre, megis-
meri a munkatársi kapcsolatok kialakításához szükséges alapelveket. Képes társas kapcsola-
taiban a közösségi magatartás alapvető formáinak megtartására, alkalmazására, fejlődik felada-
tainak elvégzéséhez szükséges kötelességtudata. Megismeri és elfogadja az egyéni különb-
ségekből adódó praktikus lehetőségeket, kialakul az egymás segítése iránt érzett igény. 
 

Nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a tanuló érdeklődik környezete szokásai 
és hagyományai iránt, bővülnek ismeretei a társadalom és az őt körül vevő közösség ünnepe-
iről, jeles helyszíneiről. Kötődik és aktívan részt vesz a helyi megemlékezéseken, felismeri a 
haza legfontosabb értékeit és szimbólumait. 
 

A tanuló az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén megismeri és iskolai kere-
tekben gyakorolja a demokratikus döntési szabályokat, igényli a saját hétköznapi életét meg-
határozó körülmények megismerését, a befolyásoló tényezőket figyelembe vevő választás le-
hetőségét, az önálló döntés szabadságát, aktívan részt vesz a közösség döntéshozatalában. 
Törekszik a társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartásformák, jogok és kötelezettségek 
betartására. 
 

A tanuló önismeretének és társas kapcsolati kultúrájának fejlesztése során megismeri 
és elfogadja reális életlehetőségeit, kialakul igénye a felnőtt élet kapcsolatai iránt, tudatosan 
gyakorolja a különböző helyzetekben szokásos viselkedésformákat. Fejlődik önbizalma, ön-
értékelése, felismeri az érzelmi élet fontosságát és irányíthatóságát. Személyes kapcsolata-
iban kerüli a túlzott bizalmaskodást, kialakul magatartásában a felnőttes mértéktartás. 
 

A tanuló tudatosan törekszik a testi és lelki egészségre nevelés területén az egészséges 
életmód szabályainak betartására, ismeri és kerüli a káros hatásokat. Megalapozódik a mun-
katevékenységek megkezdéséhez szükséges fizikai és lelki alkalmasság, fejlődik a kitartás, a 
tevékenységek végig vitelének igénye. 
 

A készségfejlesztő iskolai évfolyamokon a tanulóban mélyül a családi életben elfoglalt sze-
repének ismerete, társas kapcsolataiban felismeri az érzelmi kötődések és kapcsolatok új 
formáit. Megismeri felnőtt élete családi életlehetőségeit, a családi, lakóotthoni együttélések 
alternatíváit. Gyakorolja a konfliktushelyzetek megoldásának lehetőségeit, törekszik a né-
zeteltérések kulturált megoldására, a kialakult kompromisszumokat elfogadja. Felelősségválla-
lás másokért, önkéntesség területén a tanulóban megerősödik a másokra való odafigyelés 
igénye, szívesen törekszik közösségében a segítségnyújtásra. Felismeri gyakorlati tevékenysé-
gében az önmaga és mások testi és lelki épségének megóvása érdekében szükséges körülte-
kintő magatartás fontosságát. 
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A fenntarthatóság, környezettudatosság területén a készségfejlesztő iskolai nevelés-

oktatás tovább tudatosítja a tanulóban az egyén és a környezet egymásra hatásának jelen-
tőségét, a környezet kímélésének fontosságát. Felkészít a munkatevékenységek végzése 
közben és a mindennapi felnőtt élet tevékenységeiben felmerülő környezeti hatások megér-
tésére, a káros jelenségek elkerülésére, az elvárható óvatosság és mértéktartás szem előtt tar-
tására. 
 

A pályaorientációs fejlesztés során a tanuló felkészül a gyakorlati képzést követően a szá-
mára elérhető munkatevékenységben történő részvételre, amelynek része az alapvető képes-
ségek és készségek feltérképezése mellett az egyéni motivációk és elképzelések összehan-
golása. A képzés fő felelőssége a tanuló érdekében a pályaorientáció terén egyénre szabott 
megoldásokkal az érdeklődés, az alkalmasság és lehetőségek függvényében a megfelelő kép-
zési profil kialakítása. 
 

Gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló ismeretei bővülnek a felnőtt társadalom 
munkamegosztásának rendjéről, a családban elvárható feladatokról és a személyes felelősségi 
körébe tartozó lehetőségekről. Tudatosul az anyagokkal és energiával történő takarékosság 
fontossága, az életvitel tervezésének, a gazdálkodásnak a jelentősége a mindennapi életben. 
 

A médiatudatosságra nevelés során a tanuló elsajátítja az elektronikus információhor-
dozók célszerű és szükségszerű felhasználását, felismeri a virtuális valóság és „igazi” valóság 
közötti eltéréseket, fenntartással fogadja a médiahíreket. Megismeri a munkatevékenysé-
gekhez szükséges információk elérésének lehetőségeit. 
 

Tanulás tanítása terén a tanuló igényli a gyakorlatba ágyazott ismeretelsajátítást, elfo-
gadja a folyamatos önképzés szükségességét a változó világhoz történő alkalmazkodás érdek-
ében. 
 

Fejleszti és alkalmazza az önképzésben az iskolai pályafutása során elsajátított tanulási 
technikákat. Megőrzi kíváncsiságát a környezet változásai iránt és igyekszik a változásokat 
beépíteni ismereteibe, alkalmazni az új lehetőségeket. 
 

3.11.3. Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

A készségfejlesztő iskola az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fejlesztése 
során eléri, hogy a tanuló bekapcsolódik kommunikációs helyzetekbe, alkalmazza társas 
kapcsolataiban az elsajátított érintkezési formákat. Fejlődik beszédértése, főleg a gyakorlatban 
szükséges nyelvi kompetenciák terén, beszédprodukciójában igyekszik a pontos, érthető in-
formációk átadására. Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület fő felelőssége a be-
szédbátorság fejlesztésén, az alternatív kommunikációs eszközök minél pontosabb használa-
tán, a megértés és az önmaga megértetésének támogatásán van. 
 

A matematikai kompetenciaterület fejlesztése során a tanuló gyakorolja a mindennapi 
élethelyzetekben lényeges logikai, matematikai ismereteket, elsajátítja és a gyakorlati fel-
adatok elvégzésénél alkalmazza a szükséges matematikai ismereteket. Fontos a kompeten-
ciaterület ismereteinek folyamatos, gyakorlati tevékenységekkel történő megerősítése az el-
méletieskedés elkerülése. A tanuló ismeretei elmélyülnek az őt körülvevő világ térbeli és 
időbeli viszonyairól. 



Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 
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A természettudományos és technikai kompetenciaterület fejlődésére jellemző, hogy a 
tanuló érdeklődik a környezet jelenségei iránt, képessé válik megfigyelésekre és a történések 
pontos megfogalmazására. Különösen nagy hangsúly helyeződik a gyakorlati képzéssel ösz-
szefüggő természeti és technikai ismeretek támogatására. 
 

A tanuló képes a digitális kompetencia terület fejlesztésének eredményeként az info-
kommunikációs eszközök megfelelő segítségnyújtás melletti alkalmazására, felismeri a di-
gitális technika értékeit. Megfelelő mértéktartással, a személyes információk megóvásával, 
kontrollálva használja az informatikai eszközöket a tanulásban és szabadidejében. 
 

Szociális és állampolgári kompetenciaterületen tanuló felismeri helyét és szerepét 
szűkebb környezetében, képes a környezet kapcsolatrendszerében elhelyezni önmagát. Meg-
erősödik a másokra való odafigyelés és a segítőkészség igénye, fejlődik toleráns, elfogadó ma-
gatartása. 

 
Igényli a közösség életében való aktív részvételt, iskolai környezetben gyakorolja a döntési 

helyzeteket. Megalapozódnak ismeretei az állam és az önkormányzat demokratikus intéz-
ményrendszeréről, tájékozott az ügyintézések és segítségnyújtó ellátások elérhetőségéről. 
 

A kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia területén a tanuló megismeri és 
megtapasztalja a tevékenységek megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges erőfeszítés ér-
tékét, kialakul a munkatevékenységek befejezése iránti igény. 
 

Az esztétikai és művészeti tudatosság terén tovább fejlődik a tanuló önálló ízlésvilága, 
kialakul az igény a társadalmi normákon belül a saját stílusra környezetében, megjelenésében. 
 

Különösen nagy hangsúly helyeződik a gyakorlati ismeretekhez szükséges szín- és forma-
ismeret terén szükséges differenciálásra, tapasztalatokra, megfigyelésekre. 
 

Hatékony, önálló tanulás területen a tanuló motiválttá válik és képességeinek megfelelő 
mértékben megismeri és alkalmazza az önálló ismeretszerzés eszközeit, megfigyeli és igyek-
szik értelmezni környezete jelenségeit, a környezetében élők tevékenységét. Képes segítséget 
kérni és megfelelő formában elfogadni, próbálja és meri kérdéseit megfogalmazni. 
 


