
4. Vezetői program - fejlesztési program 

 

Mint tagintézmény-vezető, munkámat elsősorban az Esztergomi Tankerületi 

Központ határozza meg.  

A szakmai fejlődés érdekében támogatom a pedagógus továbbképzéseken való 

részvételt.  

Támogatom a pedagógus előmeneteli rendszert. Az intézményben eddig 4 fő 

esett át sikerrel a minősítésen, ebből háromnál intézményi delegáltként volt 

szerencsém részt venni.  

Az elmúlt 10 év vezetői tapasztalatai alapján tudom, hogy a magas 

színvonalú szakmai, tartalmi munka mind a tantestület, mind az 

alkalmazotti kör részéről biztosított intézményünkben. 

  



4.1. Vezetési struktúra, intézményvezetés 

 

A következő vezetői ciklusomban is nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az oktató-

nevelő munka színvonalának további emelésére, az oktatás feltétel-

rendszerének javítására, a változásokhoz történő alkalmazkodáshoz, az 

iskolai hagyományok ápolására, a külső kapcsolatokra, eredményeink 

megismertetésére. 

 

A vezetői tevékenység eredményes ellátásához szükséges a folyamatos 

megújulás. Az elmúlt évtizedben is nagy változáson ment át az intézményvezetés 

iránti elvárás. Ehhez folyamatos továbbképzések, az ismeretek megújítása, az 

egymástól való tanulás, önképzés szükséges.  

 

Az iskola tevékenységeinek a vezetését, a kitűzött célok, programok 

megvalósítását, a tervek végrehajtását olyan szervezeti felállásban képzelem el, 

amit felelős személyek és közösségek látnak el: 

 

 intézményvezető 

 intézményvezető helyettesek 

 tagintézmény-vezető 

 munkaközösség vezető 

 

Olyan vezetési módszert szeretnék alkalmazni, amely a közös tervekre, 

célokra, egyetértésre épül. 

Különösen fontosnak tartom, hogy munkatársaimmal együtt vegyünk részt a 

továbbképzéseken, hogy szakmai, pedagógiai, módszertani 

felkészültségünket közösen fejlesszük. 



Megújulni képes, lendületes, a változásokra gyorsan és rugalmasan 

reagálni tudó iskolát szeretnék a jövőben is biztosítania a kollégák és az 

intézményt igénybe vevő tanulók részére. 

Fontos, hogy új, korszerű nevelési-oktatási és digitális módszereket alkalmazzunk 

és mindig tudjunk megújulni, fejlődni.  

Intézményvezetőként kiemelt feladatomnak tekintem a magas színvonalú́ 

pedagógiai munka megvalósítását. 

A legfontosabb célunk, hogy megtartsuk és lehetőség szerint növeljük az iskola 

tanulói létszámát. 

Úgy gondolom, hogy csak úgy lehet eredményesen működtetni egy intézményt, 

ha figyelembe vesszük és követjük a társadalmi elvárásokat, a beosztottak 

véleményét. Fontos, hogy minden munkatárs érezze, hogy a feladatok 

megoldásához ő is nélkülözhetetlen. 

Fontosnak tartom, hogy a technikai dolgozókat ne „kiszolgáló személyzetnek” 

tartsa a nevelőtestület, hanem az iskolai szakmai munka segítőinek, 

„feltételteremtőinek”. 

Egy vezetői program összeállításakor szerintem a legfontosabb, hogy az ember 

reálisan határozza meg elképzeléseit, azok megvalósíthatók legyenek. Ezt 

azért tartom lényegesnek, mert csak így tud az ember hiteles maradni. 

Legfontosabb alapelvem a gyermekközpontúság, s ezzel együtt a gyermek 

életkori sajátosságainak megfelelő egyéni bánásmód. 

Olyan iskolai légkör kialakítására törekszem, ahol a gyerekek és felnőttek 

egyaránt jól érzik magukat. 

Céljaink eléréséhez nagyon fontos a következő szervezeti tényezők 

megvalósítása: 

 jó munkahelyi légkör 

  „közös tenni akarás”, közös célok, következetesség, azonos követelmények 

 hatékony ellenőrzés, értékelés 



A jó légkör kialakításához „bizalomgerjesztő vezetői beállítódás kell”, így 

nem alakul ki szorongás. 

Az intézmény belső hangulata hatással van a dolgozók munkavégzésére. A 

pedagógusok, de valamennyi dolgozó csak akkor tud igazán kiteljesedni, ha a 

munkahelyén feszültségmentesen, jókedvűen végezheti mindennapi feladatait. 

Többségében egymást megértő, segítő, támogató munkatársak dolgoznak 

intézményünkben. 

 

Közös célokat csak úgy lehet kialakítani, ha bizalommal vagyunk egymás iránt, 

ha tiszteljük a másik önállóságát és természetesen, ha képesek vagyunk az 

önértékelésre. 

A hatékony ellenőrzés és értékelés mindig segítő jellegű és kölcsönös. 

 

4.2. Fejlesztési program 

 

A fejlesztési programom legfontosabb elemei: 

 

 az intézmény jó hírnevének növelése, PR-tevékenység 

 digitális kultúra fejlesztése 

 környezettudatosságra nevelést szolgáló iskolai környezet kialakítása 

 az iskola hagyományainak megőrzése, ápolása 

 tárgyi feltételek javítása 

 esélyegyenlőség biztosítása, tehetséggondozás, differenciálás, 

felzárkóztatás 

 kulcskompetenciák fejlesztése 

 a pedagógus – szülő - tanuló kapcsolatrendszere 



4.2.1. Az intézmény jó hírnevének növelése, PR-tevékenység 

 

Iskolánk jövőjének szempontjából nagyon fontos a hírnevünk javítása. 

Mindannyian tudjuk, hogy a rossz hírek könnyebben, gyorsabban terjednek, mint 

a jók. Általában tovább meg is maradnak a köztudatban. 

Olyan lehetőséget igyekszünk biztosítani a gyerekeknek, amelyeket a városi nagy 

iskolák nem tudnak, így a környező településekről is várjuk a tanulókat. Ennek 

érdekében mindent megteszünk azért, hogy iskolánk jó hírneve tovább 

növekedjen. A jövőben is folytatjuk iskolánk népszerűsítéséért folytatott/ 

megkezdett munkánkat. 

2020. szeptemberétől kupakgyűjtésbe kezdett a Dági Tagiskola és Telephelye.  

A kupakgyűjtőprogram elsősorban jótékony célra lett életre hívva az iskola 

közösségében, de egyfajta közösségi összetartozást, összefogást is eredményezett 

a környék településein. 

A diákok pedig megtanulják, milyen a segítségnyújtás másokon, hiszen Ők is 

aktív résztvevői a projectnek, nem csak a gyűjtésben, de a sok-sok cipekedés, az 

iskolán belüli rendezése a zsákoknak mind a felelősségvállalást erősíti bennük. 

Az iskola több intézményben, áruházban is szerepel plakátokon, mint gyűjtőpont. 

A környéken (Dorog, Esztergom, Dág vonalában) mi vagyunk az egyetlen 

hivatalos gyűjtőpont. 

 Nevelőtestületünk szakmailag hiteles, az intézmény tanulóinak 

versenyképes tudást nyújtó, a nevelő-oktató munkát életcélnak tekintő 

pedagógus közösség. 

 Intézményünkben egyenlő értéket képvisel a hagyományok ápolása és a 

sokszínű, innovatív nevelő-oktató munka. 

 Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és a helyi óvodával informatív, jó 

kapcsolatot ápolunk, ennek  fenntartására törekszünk. 



Az intézmény pozitív arculatának megítélésére számos kommunikációs 

csatornát kell működtetni. 

Honlapunkon, közösségi oldalunkon és a kábel – tévében, valamint a helyi 

újságban rendszeresen publikálni kell nem csak a programjainkat, hanem az elért 

eredményeinket is.  

A leendő elsősök szülei számára is vonzóvá kell tenni iskolánkat. 

Nyílt napunkra továbbra is küldenék meghívót. 

A PR tevékenység területén a mai világban különösen fontos a közösségi média 

működtetése. 

 

4.2.2. Digitális kultúra fejlesztése 

 

A digitális technika egyre nélkülözhetetlenebb az oktatás-nevelés 

folyamatában, a tanulásban. 

A digitális kompetencia fejlesztése nem csak az informatikatanár vagy az 

osztályfőnök feladata, hanem minden szaktanáré. 

A különféle infokommunikációs eszközök használata új és vonzó lehetőségeket 

rejt a tizenéves korosztály számára. 

A szakemberek évek óta adatokkal alátámasztva hangoztatják, hogy a gyakorlati 

informatika, a programozási ismeretek, a robotika mennyire fontos és keresett 

tudás a munkaerőpiacon. 

Az Edutus Egyetem által meghirdetett "Már csak egy robot 

hiányzik" pályázatra március hónapban benyújtott pályázatunk anyagát már 

elbírálták. Örömmel vettük, hogy pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így 

elnyertük a pályázaton felajánlott Lego robot egy éves használatának jogát. 

  



Az Edutus Egyetem döntése alapján nyertesként 1 db Lego Spike Prime 

szettet (45678) + 1 db szín szenzort (45605) és 1 db Lego WRO Brick szettet 

(45811) kapunk a szerződésben meghatározott időtartamra. A fent említett 

eszközöket postai úton kaptuk meg. 

Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az Edutus Egyetem szervezésében 

megrendezésre kerülő állam által anyagilag támogatott WROTM 

versenyeken, minimum 1 csapattal, csapatonként minimum 2 fő 

csapattaggal és 1 fő csapatvezetővel részt veszünk. 

A pályázat részeként május 17-én Tatabányán részt vettünk a World Robot 

Olympiad versenyén. Csapatunk a RoboMission kategória Junior 

korcsoportjában indult, ahol 2. helyezést ért el, így továbbjutott a nemzeti 

döntőbe Győrbe. 

A szerződés határidejének lejárta előtt legkésőbb 28 nappal (2023. február 1-ig) 

kérelmet nyújthatunk be a fennálló szerződés meghosszabbítására.  

A digitális eszközhasználat – így a robotok alkalmazása is – segítheti a 

pedagógusokat kihívásoknak való megfelelésben. Az eredményes oktatásban 

kulcsfontosságú, hogy a gyermekből kíváncsi, a világra nyitott ember váljon, aki 

szeret tanulni. A robotokkal való oktatás tehát nem játék, hanem a tanulás új, 

egyben játékos formája. 

A jövő az IKT eszközökkel támogatott oktatásé. 

 

4.2.3. Környezettudatosságra nevelést szolgáló iskolai környezet 

kialakítása 

 

Ezen a téren sokat fejlődött intézményünk az elmúlt évben. Azonban ez egy soha 

véget nem érő, komoly tudatosságot és elkötelezettséget igénylő feladat, melyre 

a továbbiakban kiemelt figyelmet kívánok fordítani. 



A Dági Tagiskola és Telephelye a Szemétirtók Környezetvédelmi Szervezet 

által életre hívott „Irtó nagy szemetesnap” project aktív résztvevőjévé vált 

2020. szeptemberétől.  

A project lényege, hogy mindenféle műanyag doboz, palack összegyűjtésre került 

az iskolában (PET palack, tejfölös vödrök, tusfürdős palackok stb.). 

A Szemétirtók Környezetvédelmi Egyesülettel együttműködve az iskola 

udvarán ültetésre kerültek gyümölcsfák, telepítve lett egy nagy madáretető és két 

odú. Az iskola folyamatos műanyaghulladék gyűjtési projectjeikben való 

részvételéért kapta ajándékba a fákat, odukat, madáretetőt, komposztálót a 

Szemétirtók csapatától. A madáretetőhöz nagy mennyiségű madáreledelt is 

kaptunk, melyet szorgosan töltenek a gyerekek a madarak számára. 

A tanév végén napraforgó palántákat ültettünk a gyerekekkel, amik gyönyörűen 

ékesítik udvarunkat egészen késő őszig. 

Több alkalommal készítettünk fa raklapokból és Polifoam gyerek puzzle 

szivacsokból ülőhelyet, padokat. Jelenleg 4 színes ülőhely biztosít vidám 

hangulatot az udvarban. Büszkék vagyunk arra, hogy használt elemekből 

tudtunk hasznos ülőhelyeket kialakítani, ezzel is kímélve a környezetet, 

biztosítva az anyagok körforgását, újra felhasználását. 

Ebben a tanévben 5 fenyőfa telepítése történt.  

Ehhez a programhoz szervesen kapcsolódik az a törekvés, hogy tanulóinkban 

még tudatosabbá váljon és rögzüljön a környezet megóvásának igénye. 

 

4.2.4. Az iskola hagyományainak megőrzése, ápolása 

 

Iskolánk évtizedes hagyományokkal büszkélkedhet, melyek színesítik a 

hétköznapokat. A hagyományok ápolása erősíti az összetartozást a családok, a 

tanulóközösség, a szülők és a nevelőtestület, valamint kis község révén a falu 

lakói között. 

  



A személyiség és közösség fejlesztésének szempontjából nagyon fontos az iskola 

értékes hagyományrendszerének megőrzése.  

A hagyományok ápolásával, az értékek átadásával lehet az iskola jövőjét 

eredményesen építeni. 

Mivel intézményünk nemzetiségi nyelvet oktató iskola, ezért Pedagógiai 

Programunkban kiemelt helyet kap a német nemzetiségi hagyományok ápolása, 

az értékek megőrzése. 

A nemzetiségi német nyelvoktatás az általános iskolában a modern idegen 

nyelvoktatás módszerét és elméletét tartja szem előtt. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megőrizzék identitástudatukat és 

megismerjék a német nemzetiség kultúráját. 

A nemzetiségi nyelvoktatás célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és 

erősítése. 

 

Ennek érdekében törekszünk: 

- a népköltészet, a zene, a képzőművészet, a szokások és hagyományok 

megismertetésére és ápolására, 

- a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a hon- és népismeret 

oktatására,  

- nemzetiségi kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság 

elfogadására és megbecsülésére nevelünk, 

- az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére  

 

 iskolai ünnepségek, megemlékezések 

 Diákönkormányzati nap 

 Márton napi felvonulás 

 Adventi vásár 

 Iskolai karácsonyi műsor, Falukarácsony 

  



 Farsangi bál 

 Anyák napja 

 Trachttag” 

 Nemzetiségi nap 

 Ballagási ünnepség 

 „Az év tanulója” díj – az iskolai alapítvány támogatásával 

 Nemzetiségi tánccsoport működtetése 

 

Iskolánkban rendszeres tánctanítás folyik heti egy órában. Ennek keretein belül 

a gyerekek megismerkedhetnek a német nemzetiségi néptánc, néphagyomány 

alapjaival. Tánccsoportunk rendszeresen fellép az iskolai és a falu szintjén 

megrendezett műsorokon, sőt a környék településeire is kapunk meghívásokat. A 

helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, segítségével 

elkészíttettem a nemzetiségi ruhákat is, melyben még nagyobb örömmel 

táncolnak a gyerekek. 

A játék, a tánc, a zene felszabadítja a gyerekeket, de egyben odafigyelést és 

fegyelmet is tanít. Közösségépítő szerepe is nagyon fontos, hiszen nem csak a 

mozgásra, de a partnerre is figyelni kell. 

Ezt a munkát mindenképpen folytatni szeretném. 

Én német nemzetiségi tánccsoportot működtetek. Terveztem, hogy magyar 

néptáncokat is tanítanánk. Sikerült megvalósítani egyik kolléganőm 

segítségével, egyelőre csak alsó tagozaton. Tervezzük a kiterjesztését a következő 

tanévtől a felső tagozatra is. 



Hagyományőrző tevékenységeink: 

 

 „ovisuli”- Vár az iskola program folytatása óvodásoknak. Beiratkozás előtt 

néhány alkalommal különféle foglalkozásokat tartunk a leendő elsősöknek 

 „Töpörtyű avató” az első osztályosok iskolai közösségi taggá való avatása 

 „Adventi ablakvadászat” elnevezésű falusi szervezésű közösségi játék 

 Karácsonyi cipősdoboz adománygyűjtés az Esztergomi Baptista 

Szeretetszolgálattal együttműködve 

 Családi sportnap- a szülők kezdeményezésére indult. Minden évben 

támogatom ennek a megszervezését. 

 Gyermeknap- folytatnánk ennek a programnak a megrendezését is 

 „Akikre büszkék vagyunk”- dicsőségfal létrehozása 

 „Az év sportolója díj”: Kiemelkedő helyet foglal el a testnevelés 

tantárgyon belül a röplabda. Évek óta kimagasló eredményeket érnek el a 

csapatok a röplabda bajnokságokon. A tanév végén névre szóló kupával 

díjazzuk a tanév legsikeresebb sportolóját. Nem elhanyagolható, hogy sok 

nehezen kezelhető, vagy a tanulásban lassabban haladó gyerek éppen a 

sportban tud sikereket elérni, kibontakozni. 

 ÚT-MUTATÓ „Kerekasztal beszélgetés” – A nyolcadik osztályosok 

számára a továbbtanulás előtt a pályaválasztás segítésére. Volt diákjainkat 

hívjuk meg erre, ahol szakmájukról, hivatásukról beszélnek. 



4.2.5. Tárgyi feltételek javítása 

 

A szakmai, pedagógiai munkához a szükséges eszközök rendelkezésre állnak, de 

pótlásukra folyamatosan szükség van. 

A dági intézmény IKT eszközparkja megfelelő. A korszerű eszközök, amelyek a 

pedagógusok és tanulók rendelkezésére állnak, támogatják a digitális tanórák 

megtartását, az adminisztrációs feladatok zökkenő mentes elvégzését. 

Az únyi telephelyen viszont nem megoldott a következő tanévben, az új NAT 

szerint a 3. évfolyamon bevezetésre kerülő digitális kultúra megtartása. A 

gyermekek részére nem áll rendelkezésre a megfelelő eszközpark. Ezzel 

kapcsolatban már volt felmérés a fenntartó részéről. Bízom benne, hogy sikerül 

kiküszöbölni a problémát. Ezen kívül ott még problémát fog jelenteni az eszközök 

elhelyezése is, megfelelő helység hiányában.  

4.2.6. Esélyegyenlőség biztosítása, tehetséggondozás, differenciálás, 

felzárkóztatás 

 

A differenciálás, felzárkóztatás mellett kiemelt szerepet szánunk a 

tehetséggondozásnak is. 

A tehetség kibontakozása érdekében célunk az önbizalomnak, a megmérettetés 

igényének, a versenyszellemnek a kialakítása. Természetesen tesszük ezt úgy, 

hogy a segítőkészség és együttműködés igénye kialakuljon a gyermekekben. 

Célunk az, hogy személyes példamutatással tanulóinkat toleranciára, a másság 

elfogadására, empátiára neveljük. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a motivációra, a pozitív megerősítésekre, a gyerekek 

személyiségének fejlesztésére, a bármilyen területen kibontakozó tehetség 

felismerésére, felkarolására. Kisebb létszámú osztályok esetén ez egyszerűbb 

feladat a pedagógusoknak. Ezért sokféle lehetőséget biztosítunk gyermekeinknek 

önmaguk kipróbálására. 



A tehetséggondozás területén nagy és fontos fejlesztő szerepe van az iskolán 

kívüli és szabadidős foglalkozásoknak. Nyári táboraink megvalósítása során 

lehetőséget biztosítunk a részvételre minden diákunk számára, tehetséges és nem 

kifejezetten tehetséges, de érdeklődő tanulóinknak is. 

 

A tanulók közül sokan küzdenek valamilyen tanulási problémával, melyre 

sokszor csak a végső stádiumban (állandósult rossz teljesítmény, bukás) figyelünk 

fel. 

Ezeknek a problémáknak több oka lehet: 

 

 tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia) 

 viselkedési zavarok (hiperaktivitás, impulzivitás, agresszió) 

 figyelemzavar (figyelemkoncentrációs problémák, ingadozó 

intenzitású figyelem), 

 nagyfokú szorongás, alacsony önértékelési szint, vagy feltűnő 

érdektelenség. 

 

Gyakran magatartási zavarral párosul. (A magatartási probléma nem oka, hanem 

következménye a tanulási zavarnak.) 

 A fenti problémákkal küzdő, s ezáltal tanulási kudarcnak kitett 

tanulók speciális segítséget igényelnek az egész tanítási-tanulási 

folyamat során. 

 Úgy vélem, hogy az általános iskolának kulcsszerepe van a tanulási 

problémák kellő idejű felismerésében és kezelésében. 

 Az iskolának megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, 

hogy ezek a tanulási és magatartási problémák mérséklődjenek, vagy 

kellő fejlesztés mellett egyes esetekben teljesen megszűnjenek.  



Ennek érdekében feladatunk: olyan fejlesztő tevékenységrendszer kidolgozása, 

mely csökkenti a hátrányokat, esélyt ad a felzárkóztatásra, s így lehetőséget 

biztosít az általános iskolai követelmények elsajátítására. 

 

Tanulási kudarcnak kitett tanulóknál elsőrendű feladat a probléma mielőbbi 

felismerése. 

 

Ennek érdekében: 

 

1. Pedagógiai megfigyelések a tanév elején a tanulási zavarok azonosítása 

céljából. 

 Osztálytermi megfigyelés megadott szempontsorozatot tartalmazó 

megfigyelési lappal (a gyermek viselkedéses megnyilvánulásainak 

teljesítmény regisztrálása céljából) 

  A kiszűrt tanulási zavarral küzdő tanulók esetében személyiséglap 

vezetése (a gyermek korábbi fejlődésére vonatkozó adatok, aktuális 

jellemzők feltárása). 

 

2. A tanulási zavarral küzdő gyerekek számára egyéni korrekciós program 

alkalmazása. 

 A képesség célzott fejlesztése, a lemaradás kompenzálása céljából. 

3. Integráció lehetősége: Rehabilitációs órák gyógypedagógussal, szakértői 

bizottság javaslatai alapján 

  



I. Iskolánkban a helyi adottságokból eredően kis létszámú osztályokban 

történik az oktató-nevelő munka, ezért megoldható a Nevelési 

Tanácsadó szakvéleménye alapján olyan gyerekek nevelése és oktatása, 

akik: 

 

I. Ép értelműek, de részképesség-zavarokkal küzdenek 

(diszlexia, diszgráfia). 

II. Szókincs, beszéd és kifejezőképességük sajátos 

 

Az itt tanuló gyermekeknek biztosítani kívánom: 

 

  A szükségletekhez igazodó, differenciált pedagógiai tevékenységet. 

  A tanuláshoz szükséges alapvető képességek kialakítását, fejlesztését. 

  Rugalmas alkalmazkodást a saját egyéni fejlődési ütemhez. 

  Önálló tanulási képességek intenzív fejlesztését. 

 

II. Egyéni fejlesztő foglalkozások szervezése 

 

Egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások szervezése, a fejlesztő munka 

szerepe és helye iskolánkban: 

 

 A foglalkozásokat heti 3-3 órában (Dág+Úny) az iskolai órarend 

rugalmas alakításával, részben órarendbe épülve, részben a tanítási 

órákhoz csatlakoztatva végezzük. 

 A gyermekek pszichés fejlődési jellemzőit megragadva, azokat a 

területeket kívánjuk fejleszteni, melyek elmaradásának 

következményeként lépnek fel különböző tanulási zavarok.  



 A fejlesztés formáját a tanulási zavar súlyossága, illetve a gyermek 

személyiség jegyei, foglalkoztathatósága alapján határozzuk meg. 

 A foglalkozásokon a fejlesztőpedagógus egyéni, személyre szabott 

fejlesztőprogrammal dolgozik a tanulókkal. Az egyéni fejlesztési 

terveket minden esetben a szakirányú végzettségű gyógypedagógus 

ellenőrzi, ő nyújt tanácsadást és koordinálja a fejlesztő munkáját. 

 Ezeken a foglalkozásokon a fejlesztőpedagógus a gyermek tanulási, 

viselkedési problémájához keresi a megfelelő, a leginkább 

eredményre vezető tartalmakat, ismereteket, tevékenységeket. 

 A gyermekhez igazítja a tanulási tempót, időt, a gyakorlásra, 

ismétlésekre fordított alkalmat. 

 Olyan tanulási környezetet biztosít, amely motivál és 

együttműködésre serkenti a gyermeket, mert sikert nyújt. 

 Fontos szempont az osztálytanító, osztályfőnök bevonása a tanulási 

és igen gyakran az ehhez kapcsolódó magatartási zavarok 

problémakör kezelésének folyamatába. 

 

 Az eredményes fejlesztés feltétele egy erre a célra berendezett terem, 

ahol nyugodt légkörben végezhetjük a foglalkozást, elhelyezhetjük a 

megfelelő eszközöket, speciális fejlesztő játékokat, sporteszközöket. 

 A kezdeti időszakban különösen fontos, hogy a tanulási nehézségek 

kompenzálásával foglalkozó fejlesztőpedagógus konzultációt 

folytasson az érintett nevelőkkel, szaktanácsadókkal. 

 Szükségesnek tartom, hogy a fejlesztőpedagógus munkájáról 

tájékoztassa a nevelőtestületet, különösen az érintett tanuló 

osztályfőnökét. 



 Ott, ahol lehetséges a szülők bevonásával még hatékonyabbá lehet 

tenni a fejlesztő munkát. 

 A fejlesztőpedagógus a nevelési, munkaközösségi értekezletek 

alkalmával nyújthat visszajelzést az eredményeiről.  

Szülői értekezleteken is tarthat tájékoztatást a tanulási nehézségek és 

azok kezelésének lehetőségeiről. 

4.2.7. Kulcskompetenciák fejlesztése 

 

Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése. Az 

iskolai műveltség tartalmát a kompetenciák rendszere határozza meg. 

Minden tanulónak meg kell adni az esélyt arra, hogy saját képességeinek, 

adottságainak megfelelően, saját tempójában tudjon haladni, kibontakozni. 

 

Iskolánkban elsődlegesnek tartom: 

 

 az anyanyelvi kommunikáció  

 a matematikai gondolkodási kompetencia  

 az idegen nyelvi kommunikáció  

 A tanulás kompetenciái 

 A digitális kompetencia fejlesztését 

 

Anyanyelvi kommunikáció  

 

 az egész tanulási folyamatot végigkíséri 

 kommunikáció, irodalmi műveltség fejlesztése 

 olvasási igény felkeltése 



A matematikai gondolkodási kompetencia  

 

 legalapvetőbb szinten az összeadás, a kivonás, a szorzás, a bennfoglalás, a 

százalékok és a törtek használatának képességét foglalja magában 

 a logikus gondolkodás kialakítása 

 magasabb fejlettségi szinten a matematikai kompetencia 

 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

 

A nemzetiségi német nyelvoktatás eredményeként ki kell, hogy alakuljon a 

gyerekekben a gyakorlati nyelvi készség. 

Az a cél, hogy tudják használni a mindennapi életben a tanultakat. Jó lenne elérni, 

hogy néhányan a 8. év végére eljussanak az alapfokú nyelvvizsga letételéig. Ez 

természetesen nem lehet követelmény, de nagyon látványos eredmény lehetne.  

Biztos vagyok benne, hogy vannak tanulók, akiket fel lehet erre készíteni. 

Nyitottá kell, hogy váljanak a diákok más kultúrák, hagyományok iránt. 

 

A tanulás kompetenciái 

El kell sajátítaniuk az önállóan és csoportban történő tanulás szervezésének és 

szabályozásának a képességét. (időbeosztás, megfigyelés, értelmezés, értékelés, 

stb.) 

Az SNI - s tanulók oktatásában az kell, hogy legyen a célunk, hogy 

képességeikhez mérten elérjék azokat a tanulási célokat, amelyek közelebb viszik 

őket a kulcskompetenciák elsajátításához. 

Differenciált és személyre szabott programokat kell alkalmaznunk. „Jó 

gyakorlatok” átadása, bevezetése a napi tanítási gyakorlatba. 



A digitális kompetencia fejlesztése 

 

A digitális kompetencia mind a pedagógusok, mind a diákok számára 

nélkülözhetetlen készség. Kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy a tanárok 

megfelelő szintű digitális kompetenciákkal rendelkezzenek. Ennek érdekében 

tantestületünk minden tagja elvégezte „A pedagógusok digitális 

kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a 

tanulási-tanítási folyamatban -EFOP-3.2.4.-16- Alapozó, középhaladó, 

illetve két pedagógus a haladó továbbképzését” is. 

 

A digitális tananyagok segítségével lehetőség nyílik: 

 

• a tanulók érdeklődésének felkeltésére, motiválására 

• a tananyag jobb megértésére, elsajátítására, 

• a tanórán történő differenciálásra  

• a tudás ellenőrzésére 

• gyakorlásra 

 

Az informatika és digitális kultúra tanórákon kívül más tantárgyak óráin is 

megjelenik a számítógépek használata. Alkalomszerűen az egész tantestület 

használja az IKT eszközöket a tanításban. 



4.2.8 A pedagógus – szülő - tanuló kapcsolatrendszere 

 

A tanuló helyzete igen sajátos a közoktatásban. Az iskolát a szülő választja ki, s 

e döntésével rábízza gyermekét a kiválasztott iskolára. 

A nevelés és oktatás folyamatában kiemelkedő szerepe van a pedagógus – 

szülő - tanuló kapcsolatrendszernek, döntő módon a bizalomra épülő 

együttműködésnek. E kis csoport része az osztályközösségnek – tanuló 

közösség, szülők közössége, pedagógusok közössége – az osztályközösség pedig 

része az iskolai közösségnek. 

A tanulói közösség, a szülői közösség és a pedagógus közösség harmonikus 

együttműködése arra a célra jön létre, hogy az iskolába beiratkozott tanulók 

részére biztosítsák a fejlődésükhöz, az eredményes tanuláshoz szükséges 

szolgáltatásokat, és a tanulók a képességüknek, tehetségüknek és szorgalmuknak 

megfelelően elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyeket az iskola a felkészítő 

pedagógusok munkáján keresztül közvetít. 

 

A tanuló fejlődését befolyásoló egyik legfontosabb tényező a családi háttér. Az 

iskola ellensúlyozni tudja azokat a hátrányokat, amelyek abból származhatnak, 

hogy a tanuló családi körülményei az átlagostól eltérően kedvezőtlenek. Ez az 

eltérés sokféle lehet, kezdve a szülők iskolai végzettségétől a „csonka családig”, 

folytatva a család szociális körülményeivel, anyagi helyzetével. Az iskolák 

egyedül nem tudják megoldani a tanuló családi hátteréből adódó gondokat, 

problémákat. Ezért vesznek részt a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

feladatok megoldásában, részei a gyermek- és ifjúságvédelem rendszerének. Az 

iskolai feladat ellátáshoz nyújtanak segítséget a gyermek- és ifjúságvédelem 

egyéb intézményei, a családvédelemhez tartozó intézmények. 



A pedagógusok kiterjedt kapcsolatrendszere közül legfontosabb a 

szülőkkel való hatékony kontaktus kialakítása. Mindkét fél érdeke, hogy ezek 

a találkozások eredményesek legyenek, és hogy a felmerülő problémákra közösen 

találják meg a legjobb megoldásokat.  

 

A család és az iskola közötti érintkezésben kulcsszereplő az osztályfőnök. Az 

iskola munkájában épít a szülők hathatós közreműködésére, ebben a szülői 

munkaközösség tölt be döntéshozó és szervező funkciót. Ahhoz, hogy a szülők és 

az iskola nevelői közötti együttműködés valóban eredményes legyen, kívánatos, 

hogy a kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön. Az érintkezés 

közöttük legyen elfogadó, őszinte, jóindulatú. A tanulóval kapcsolatos 

problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, kinek-kinek a feladatából 

fakadó sajátosságokra, álljanak készen arra, hogy közösen keressék a legjobb 

megoldást. 

 

Fontos, hogy az osztályfőnök legyen nyitott minden kapcsolatteremtési 

lehetőségre. Megkereséskor a szülő rendelkezésére áll. A maga részéről 

rendszeresen beszámol a tanulók előmeneteléről, neveltségi szintjéről, 

tájékoztatja a szülőket a tanórán kívüli tevékenységekről (kirándulások, műsorok, 

klubdélutánok, előadások stb.), adott esetben meghívja őket a rendezvényekre. 

Az egyénenként felmerülő problémákra felfigyel, a tanuló további fejlődése 

érdekében kezdeményezi a kapcsolat felvételét a szülővel, gondviselővel, vagy a 

megfelelő szakemberrel. 

Segít abban, hogy létrejöhessen a személyes találkozás a szülők és a gyermek 

problémájában érintett kollégák között, és együtt találják meg a két fél érdekeit 

figyelembe vevő megoldásokat. 



A szülőkkel való kapcsolattartás egyik legfontosabb színtere a szülői értekezlet. 

 

Fajtái: 

 

 ütemezett – a Pedagógiai Programban megjelölt szülői értekezlet (évi 2-3 

alkalommal) 

 réteg szülői értekezlet: 

 7-8. osztálynak pályaválasztással kapcsolatban 

 1. osztályos tanulók szüleinek tájékoztatás céljából 

 Táborozás, kirándulás előkészítése céljából 

 Aktuális kérdések megbeszélése céljából. 

 Évente 2 fogadóóra tartása: Növelni kell a fogadóóra látogatottságát, 

esetenként a szülők személyre szabott meghívásával. 

 Családlátogatások szorgalmazása 

 

4.3. Egyéb feladatok, célok 

 

Folyamatos feladatok:  

 Pótolni kell az interaktív táblák kiégett izzóit. 

 A mellékhelyiségekben a folyamatos egészségügyi meszelés.  

 

Rövidtávú célok:  

 Tantermek, folyosók, nevelői szoba festése. Únyon a falak vakolása, 

javítása. (már elkezdtük) 

 Az iskolaudvar töredezett és balesetveszélyes kerítésének  

helyreállítása. A kerítés betonelemei töredezettek, hiányosak, ezáltal 

balesetveszélyesek. A hozzá tartozó nagykapu cseréje megtörtént. 



 Balesetveszélyes, elavult, egészségre káros padlózatok cseréjére. 

Eddig csak 1 tanteremben sikerült kivitelezni. 

 Parkosítás, fák, bokrok ültetése (folyamatos, az idei tanévben 

megkezdtük Dágon és Únyon is) 

 A „Mezítlábas ösvény” karbantartása 

 

 

Középtávú célok:  

 A logopédiai ellátás megszervezése intézményünkben. 

 A nevelői szoba, az igazgatói iroda és előtere elöregedett, repedezett, 

kopott és többször csak javított linóleum padlózatának cseréje. 

 Szükség lenne a nagy épület hátsó bejárati ajtajának a cseréjére, a 

fűtés hatékonysága miatt és főleg az intézmény biztonságos zárása 

miatt. Ezeken kívül a folyosók, az öltözők, négy szaktanterem régi, 

elavult ablakainak a cseréjére. Némelyik nyitása és zárása is 

problémát jelent már. 

 

Hosszútávú célok:  

 A tantermek ajtajának cseréje. 

 Mosdók, mellékhelyiségek felújítása 

 Az iskola épületének külső vakolata több helyen omladozik, potyog, 

ami balesetveszélyes. 

 


