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I. Az iskola pedagógiai és nevelési programja
I. Bevezető
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik tánciskolánkat, szakmai okból, illetve
személyes érdeklődésből kívánják megismerni.
Az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola 2015-ben jött létre azzal a céllal, hogy minél szélesebb
körben jutassa el a művészetoktatást a városok, de főként a kisfalvak, és az elszegényedett
településeken (peremvidékeken) élő gyermekekhez. Meggyőződésünk, hogy a művészetek,
ezen belül a mi általunk tanítható táncművészet a peremen élő tanulók képességeire nagyon
komoly fejlesztőhatással lehetnek:
A Táncok által fejleszthető képességek:
A mozgásgyakorlatok által a mozgáskoordináció, ügyességi, szemkoordináció,
memória, kreativitás, improvizálás, másolás képességének fejlesztése a cél, a táncokon
keresztül az önuralom és koncentráció figyelmet, koncentrációs gátlásoldást,
kiközösítés megakadályozását szeretnénk elérni. A táncórákon a jókedv, a
leleményesség, a kapcsolaterősítő, a megfigyelés, közérzetjavító, térbeli tájékozódás,
egymásra figyelés a jellemző.
Intézményünk (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdésével
összhangban és a 121. § (1) bekezdés 27., 45. pontjai szerint) térségi, a pedagógiai
programja alapján kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el megyei szinten.
Az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola 2015. szeptember 1-től folyamatosan felmenő
rendszerben oktatja a művészetoktatást.
Iskolánk a tánc oktatás-nevelés sajátos eszközeivel szeretné a fiatalokat azon az úton
elindítani, illetve célhoz vezetni, mely közelebb visz a táncművészet csodájához. A tánccal
való foglalkozás áldozat a művészetek oltárán. A tanár és a növendék, a közösség és közönség
elé lépő táncos munkájának, tánc áldozatvállalásának eredményei azonban nem évülnek el,
gazdagítják sokoldalúan az emberi személyiséget, segítik érzelmi-értelmi kiteljesedését. A
tánc megismerésének útját mindenkinek magának kell végigküzdenie. Tánciskolánk tanárai
segíteni szeretnék szakmai felkészültségükkel és emberi hozzáállásukkal ezt a nehéz, de szép
folyamatot. A magyar kultúra jövőjéért felelősséget érezve törekszünk arra, hogy
tanítványainknak minél több sikerélményt adó fellépésben, közös táncolásban legyen részük,
és nemesítse erkölcsüket, erősítse hazaszeretetüket a tánccal való foglalkozás.
Iskolánk a táncok kínálatbővítésének igényével, a választhatóság lehetőségének
megteremtésével jött létre 2015-ben.
Alapítója: Gál Sándor Áron és Enyedi Péter. Tánciskolánk a táncos nevelést, a művészi
szépség kiteljesedését, növendékeink előbbre jutását, a telephelyeinek helyt adó települések
hírnevét szolgálja.
Iskolánk filozófiája: szeretnénk a szeretet, a gondos odafigyelés szellemében tanítványainkat
a tánc elvont nyelvéhez közelebb juttatni, hogy örömet találjanak a táncolásban, és ezt az
örömet közvetítsék az őket nézőket is.
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Reméljük, ha megismerte munkánkat, törekvéseinket, lehetőségeinket a dokumentumok
alapján, érdekli majd tevékenységünk a gyakorlatban, a mindennapi életben is! A tervszerű,
tudatos programok a gyermekért, a zenét tanuló növendékért születtek. Élményt adó, oldott
légkörben történő, de következetes tanári munkán alapuló csoportfoglalkozások
megvalósítására törekszünk.
Az osztályaink csoportos óráink lehetőséget adnak az egyéni bánásmód és a differenciált
foglalkoztatás megvalósítására. Hisszük, hogy a táncbemutatókon, fesztiválokon és a
versenyeken, valamint a közönség előtt zajló félévi beszámolók, év végi vizsgák segítenek
abban, hogy tanulóink az életben jobban megállják a helyüket, tanuljanak meg viselkedni,
szerepelni, közönség előtt megnyilatkozni, az élet nehézségeit könnyedébben áthidalni, a
követelményeknek megfelelni.
Működésünktől kezdve törekszünk minden területen a minőségfejlesztésre - a gyermek
táncos, emberi fejlődése érdekében - a minőségi munkavégzésre, az eszközök, minőségének
állandó fejlesztésére és a tanárok tudásának állandó frissen tartására, folyamatos önképzéssel
az új kihívások fogadására. Pedagógiai programunkat nevelőtestületünk készítette, a program
kidolgozásakor figyelembe vettük a partneri fenntartói elvárásokat.
Az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola nagyon nagy gondot fordít a tehetséggondozásra.
Programunk alapján tánc, mint gazdagító program, melyben „tehetség-útlevél” készítése,
személyes nyomon-követés, speciális tehetségazonosítás a tánc területén, tehetséghasznosulás
táncművészeti ágon, közösségformálás, személyiség fejlesztő tréning; mindezzel célunk:
„hagyományainkhoz híven nem hagyományosan” létrehozni.
Terveink összhangban vannak hatályos jogszabályokkal, illetve igyekszünk a Szabolcs –
Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal által elvárt, ajánlott útmutatás szerint dolgozni a
megyében élő hátrányos helyzetű rétegek kirekesztettségének csökkentése, a fiatalok
pályaorientációjának elősegítése, a tehetséggondozás, a magyar/egyetemes kultúra értékeinek
továbbéltetése érdekében.
Intézményünk alapdokumentuma magába foglalja iskolai oktatásunk teljes képzési ciklusára
vonatkozó tervét, pedagógiai tevékenységünk elveit, céljait, feladatait, stratégiáját, valamint
közművelődési koncepciónkat.
A fenntartó elvárásainak, a szülők, tanulók igényeinek, a nevelőtestület értékítéletének
megfelelően ez a pedagógiai program egyben bekapcsolódást jelent a települések művelődési
programjába is.
Valamennyien hisszük, hogy az emberi lét minőségének alakulásában döntő szerepe van a
szellemi tőkének, a műveltségnek. Tudjuk, hogy egy iskola értéke és ereje nem a falakban
van, hanem a benne folyó munka eredményességében, a munkája következtében belőle
kisugárzó szellemiségben, azokban az erkölcsi értékekben, amelyek munkája eredményeként
tanítványai jellemében megszilárdulnak.
Feladatunk nehéz, de nagyon szép: az embernevelés.
Pedagógus hitvallásunk azt sugallja, hogy kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat, értéket
megmutató, megőrző és újrateremtő ismeretszerzési folyamat, önmaga és környezete iránt
érzett felelősségérzet kialakítása hozhat csak változást, fejlődést, készségben, képességben,
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tudásban, emberségben, vagyis a gyermeki személyiségben. A gyerekért felelősséget érzünk
és vállalunk.
Nevelésfilozófiánkat Kodály Zoltán szavaival a következőképpen összegezzük: "„Az elődök
kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

II.
A pedagógiai program jogszabályi háttere
A közneveléssel - közoktatással kapcsolatos általános jogszabályok:
-

a köznevelésről szóló többször módosított 2011. évi CXC törvény
a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények struktúrájával, cél- és feladatrendszerével,
tartalmi szabályozásával kapcsolatos fontosabb jogszabály:
-

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának
bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet.
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának
bevezetéséről és kiadásáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet.

A helyi tanterv elkészítésekor irányadó volt az illetékes miniszter által kiadott: Az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programja című dokumentum
III.

Az intézmény jogi státusza
Közoktatási Intézmény adatai:
Neve:

Almafa Alapfokú Művészeti Iskola

Székhelye:

4646 Eperjeske, Kossuth u. 74

Ügyviteli telephely:

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 8/1.

OM azonosító:

203080

Az Intézmény Bankszámlavezető Intézete:

CIB BANK

Az Intézmény bankszámlaszáma:

10700048-68967743-51100005
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Típusa:

alapfokú művészeti iskola

Alaptevékenysége:

alapfokú művészetoktatás

Évfolyamok száma:

12

A képzés ideje:

12 év
-

Előképző
Alapfok
Továbbképző

1 – 2 évfolyam
1 – 6 évfolyam
7 – 10 évfolyam

Művészeti ágak:

-

Táncművészet

A táncművészet tanszakai:

-

Néptánc tanszak
Modern-kortárstánc tanszak
Társastánc tanszak

Az alapfokú művészetoktatás indításának időpontjai: 2015. szeptember 1.
Intézmény működési területe:
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Telephelyek száma:

11

Az Intézmény jelenlegi telephelyei:
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Záhonyi Telephelye
(4625 Záhony, József Attila út 48.)

Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Döge Telephelye
(4495, Döge, Osváth tér 6.)
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Nyírlövő Telephelye
(4632 Nyírlövő, Kossuth Lajos utca 4.)
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszabezdéd Telephelye
(4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 1.)
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Mándok Telephelye
(4644 Mándok, Szent István tér 2-3.)
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Eperjeske Székhelye
(4646 Eperjeske, Kossuth u. 74.)
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Aranyosapáti Telephelye
6
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(4634 Aranyosapáti, Petőfi út 4.)
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Pap Telephelye
(4631 Pap, Kossuth út 75.)
Alapfokú Művészeti Iskola Rétközberencs Telephelye
(4525 Rétközberencs, Fő út 22.)
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Balkány Telephelye
(4233 Balkány, Kossuth út 5.)
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Lövőpetri Telephelye
(4633 Lövőpetri, Petőfi út 140.)
Az Intézmény ügyviteli telephelye:
4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 8/1.

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az igazgatót a fenntartó képviselője nevezi ki határozatlan időre.
Fenntartó:
NYÍR-ART Nonprofit Közhasznú Kft.
4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 6. 2. em. 5.
Adószám: 25073869-1-15
Cgj.: 15-09-082346
Bankszámlavezető Intézet: CIB BANK
CIB Bank, Bankszámlaszáma:10700048-68756828-51100005
Statisztikai számjele: 25073869-8520-572-15
Iskola Alapítás éve:

2015.

A pedagógiai programot véleményező szakértő neve:

Dr. Onder Istvánné

Az intézmény igazgatójának neve:

Gál Sándor Áron

Nevelőtestületi elfogadás dátuma:

2019. augusztus 28.

Fenntartói jóváhagyás dátuma:

2019. augusztus 28.

Nyilvánosságra hozatal módja:

a pedagógiai programban leírtak alapján
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Tervezett felülvizsgálat időpontja:

2020. augusztus 1.

Az intézmény képviseletére jogosult:

az intézmény vezetője

- Felügyeleti szerve:
- NYÍR-ART Nonprofit Közhasznú Kft.
4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 6. 2. em. 5.
Adószám: 25073869-1-15
Cgj.: 15-09-082346, Bankszámlavezető Intézet:
CIB Bank, Bankszámlaszáma:10700048-6875682851100005
Statisztikai számjele: 25073869-8520-572-15
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztálya
Alapító:

Enyedi Péter

IV.
Helyzetelemzés
Iskolánk székhelye, Szabolcs – Szatmár - Bereg megyében található Nyíregyházától 67 km-re
Eperjeske községében.
Településünk rendezett, jó infrastruktúrával rendelkezik. Az utóbbi időben az elvándorlás
megállt, sőt inkább a letelepülés jellemző.
Az évek alatt igyekeztünk fogunk úgy kialakítani a helyiségek belső képét- a tanulók érdekeit
szem előtt tartva-, hogy nevelési-oktatási feladatát, a tánc tanítás szerepét mindjobban
betöltse. Az épületek és tantermek adottak, de mindig van néhány teendő azért, hogy
kellemesebb, otthonosabb legyen a mindennapi iskolai élet.
A szülők iskolai végzettsége zömmel szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi, nem kevés a
csak általános iskolát végzettek száma. Alig van felsőfokú végzettséggel rendelkező szülő,
leszámítva a városok telephelyeire járó gyerekek szüleit. A tapasztalatok alapján a gyerekek
iskolai előmenetelével az édesanyák foglalkoznak többet, jellemző továbbá, hogy a szülők
gyermekeiktől magasabb végzettséget várnak el, mint amivel ők rendelkeznek. A családok
zömében két gyerekről gondoskodnak, ritka az egygyermekes család, s több a nagycsalád. Az
otthoni körülmények megfelelőek, többségüknél jó. Csak nagyon kevés azoknak a száma,
akiknek nincs külön tanulóhelye. Gyerekeink nagy része hátrányos helyzetű. A hátrányosság,
veszélyeztetettség okai: csonka család, súlyos betegség a családban, rokkant szülő,
sokgyerekes család, szegényes körülmények.
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Ebben a társadalmi-gazdasági beágyazottságban dolgozik az Almafa Alapfokú Művészeti
Iskola.
Az iskola helye és helyzete a településen belül
Meghatározó művészeti iskolánk számára, hogy azokon a településeken, ahol az Almafa
Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatási feladatot lát el, a legtöbb kistelepülésen egyetlen
olyan művészeti iskolája vagyunk, akik képesség, illetve készségfejlesztő oktatást folytatnak a
táncművészeti tanszakokon keresztül.
Az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola, mint a legtöbb település egyetlen művészeti iskolája-,
minden mozgással és tánccal (modern, társas, divat, történelmi társastánc) kapcsolatos igényt,
mely a gyerekek (pl. cigánytáncok tanítása), a szülők, pedagógusok (pl.: iskolai és települések
rendezvényeinek kiszolgálása) iskola felől (pl.: magatartási, problémák javítása,
agressziókezelés…stb) megfogalmazódik, magas művészi fokon kell kiszolgálnunk.
Az iskola telephelyeinek közvetlen szociális környezete
Tanulóink falusi, zömében hátrányos, illetve halmozottan hátrányos környezetből járnak az
iskolába. A családi hátteret illetően tanulóink nagy százaléka halmozottan hátrányos
családokból kerülnek ki, bár sajnálatos tény, hogy a csonka családban felnövekvő diákjaink
száma a korábbi évekhez képest is évről-évre növekszik.
Intézményünk felvállalta a roma tanulók felzárkóztatását, oktatását, hisszük, hogy a
művészeteken keresztül a társadalmi széthúzásokat enyhíteni tudjuk. Roma tanulóink száma
Intézményi szinten a teljes tanulólétszám közel 50-60%-a.
Az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – településein a
hozzánk érkező tanulók nagyfokú lemaradást mutatnak, a felzárkóztatás nagyon nagy munkát
igényel.
Túl a szociális terheken, ezek a gyerekek általában tankönyv és egyéb felszerelések nélkül
érkeznek, otthon a tanulók étkeztetése is problémát okoz. Az Almafa Alapfokú Művészeti
Iskola céljaként tűzte ki, hogy mindenben, amiben csak tud, segíteni fog a hátrányos és a
halmozottan hátrányos tanulóknak.
Ezért intézményünk tanulóinknak ingyenesen fogja biztosítani a bizonyítványt és a
fellépéseken használt jelmezeket.
A környezeti nevelési munkánk eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet
résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot,
együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben
környezeti nevelési munkánk erőforrása is.
Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata
Iskolánk tartalmas, jól működő, egymás véleményét tiszteletben tartó, korrekt kapcsolatok
kiépítésére törekszik.
Számítunk a szülők építő észrevételeire. Az oktatást érintő kérdésekben ki kérjük a szülők
véleményét. Tanév elején telephelyenként összevont szülői értekezleten adunk tájékoztatást
terveinkről, értékeljük, elemezzük az elvégzett munkát, az előttünk álló feladatokat. Kötelező,
évi egyszer (évvégén) gálaműsor keretén belül megmutatnunk magunkat a szülők előtt!
Azon településeken, ahol művészetoktatást folytatunk, és ahol található óvoda, látogatjuk
egymás rendezvényeit. Az elsős diákok osztályba íratásánál kikérjük az óvodapedagógusok
véleményét. Gondjainkat, problémáinkat nyíltan, őszintén beszéljük meg. Törekszünk egymás
munkájának segítésére.
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Diákjainkat érintő kérdésekben, döntések előtt a családsegítő szakembereinek véleményét is
kikérjük. E kapcsolat jól kell, hogy működjön, mivel egyre nagyobb számban szorulnak a
diákok segítségre.
Telephelyeinken, a tanulók általunk bepillantást kaphatnak egy olyan világba, amit úgy
hívunk, művészet.
Az alapfokú művészetoktatás elsősorban az értelem kiművelésére és a szakmai képzés
alapozására biztosít lehetőséget, de a művészeti tevékenység magában hordozza a
személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló
érzelemvilágát, egyfajta minőségre való igényességet alakítanak ki bennük, s egyben
szűrőként is szolgálnak az őket érő ingerözönben. A művészeti nevelés biztosítja a személyes
tapasztalatszerzést, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, a
táncművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben ötvöződnek. A
művészeti neveléssel lehetőséget teremtünk arra, hogy minden tanuló élje át valamely
területen a siker élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősödjön egészséges önbizalma.
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő
szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. Művészeti
nevelésünk megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az
értékes alkotások iránti igényét.
A művészeti oktatás által létrejött pozitív élmények hozzásegítenek azokhoz az emberi
tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz, amelyek a műveltség területén az eredményes
haladás, valamint az alkotó és előadó művészet fontos összetevői.
A művészetoktatásban a táncképzés nagyon jelentős.
Nagyon sok művészeti ágat ötvözünk,
- zenére táncolunk (ritmikai zenei alapokat tanítunk) – zeneművészet
- a színpadi megjelenés, az előadó képesség a különböző táncdarabokon
keresztül, - színművészet
- a táncok bemutatása, előadása – táncművészet
V.
Az iskola nevelési programja

5.1

A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Alapelvünk
Iskolánk alapfokú művészeti iskola, így alapvető feladata, hogy kibontakoztassa a művészi
képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, így igény esetén felkészítsen a szakirányú
továbbtanulásra. Feladatunk tehát a tanuló harmonikus egyéniségének fejlesztése, a művészi
kifejezőkészségének megalapozása, a tehetség fejlesztése, illetve felkészítése szakirányú
továbbtanulásra. Alapvető célkitűzésünk a nemzeti hagyományok ápolása, az európai és más
zenei kultúrák iránti nyitottság kialakítása.
Az
alapfokú
művészetoktatás
alapkövetelményeiben
meghatározott,
részletes
követelményekkel összhangban az iskolánk által kiegészített feladatok teljesítése során, a
10
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tanulói személyiség fejlesztésének megvalósítása az általános emberi értékek továbbadása.
Iskolánk fő feladata az építhető ismeretanyag közvetítése, amelyben figyelembe kell venni az
adott közösség és benne a gyerekek képességeit.
Az intézményben folyó képzés teljes ideje alatt, az alapvető készségek biztos kialakítása után
a képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A szilárd alapokat megteremtve nyitottá,
fogékonyakká kell tenni a tanulókat az értékek befogadására, kreatívvá a szerzett képességek
alkalmazásában. Érzelemközpontú nevelésünk és oktatásunk fokozatosan billenjen át
teljesítményközpontúvá, alakuljon ki a versenyképes tudás.
Tanulóinkat az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, kultúra
megbecsülésére, az egészséges életvitel igényére, s az ehhez szükséges önfegyelemre, az
erkölcsös cselekvés igenlésére és igényére, a természetben és az emberi alkotásban megjelenő
szépség értékelésére, valamint tevékeny és alkotó életre kell nevelni.
Iskolánk nem csupán a gyerekeké, hanem a településé is, a község igényeinek kíván eleget
tenni a jövőben.
Intézményünk pedagógiai alapelvei, hogy a minőségközpontúságot és a tehetséggondozást
állandóan szem előtt tartva, tevékenységünk szolgáltató jellegét megőrizzük. A ránk bízott
gyerekek emberi értékeit, lelki egészségét, értelmi és érzelmi intelligenciáját, magatartási
szokásait, alkotásvágyát, alkotó képességét sikerélményt biztosító, szeretetteljes, mindenkire
személy szerint odafigyelő, segítő, esélyegyenlőségre lehetőséget adó légkör megteremtésével
biztosítsuk.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetség ígéretek individuális fejlesztésére, a tanulók művészi
kifejező képességeinek kibontakoztatására, a vele született kíváncsiság, az eredetiség
megőrzésére. Olyan eszközrendszert kívánunk a kezükbe adni, mely a jelen és jövő
problémáinak megoldásához nyújt lehetőséget, illetve elősegíti a pozitív életszemlélet
kialakulását
Értékek
Nevelőtestületünk a következő értékcsoportokat tartja különösen fontosnak:
-

-

a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke, az élő természet
szeretete, megóvása),
az én harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önművelés, nyitottság,
önbecsülésre törekvés, szerénység, érzelmi életük egyensúlyban tartása),
a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szeretet, tolerancia,
szolidaritás, felelősségtudat, lelkiismeretesség, együttműködés),
társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (szellemi igényesség, szorgalom,
problémaérzékenység, kreativitás, ítélőképesség, kitartás, céltudatosság,
felelősségtudat),
a humanizált társadalom és világkép értékei (egészséges nemzettudat, emberi
jogok tiszteletben tartása, hagyományok tisztelete, ápolása).
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Az intézmény céljai
Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a
meghatározott követelmények teljesítésével történő képesség- és készségfejlesztésen,
tehetséggondozáson van. A tananyag a – moderntánc, néptánc, társastánc - műveltség
megalapozásához elengedhetetlenül szükséges, alapvető tartalmakat foglalja magában. A
tananyag eszköz a tanulók értelmi és érzelmi képességeinek, kifejezőkészségének
fejlesztésében, követelményei a tanuló életkori fejlődési jellemzőihez igazodnak, feldolgozása
gyermekközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával történik. Önálló gondolkodásra,
problémamegoldásra, cselekvésre, alkotásra, közösségben történő tevékenységre, nyitottságra,
a különböző kultúrák értékinek megismerésére, elfogadására ösztönöz.
Az alapelvekben megfogalmazott pedagógiai hitvallást, nevelési eszményt, vállalt értékrendet
nevelő-oktató munkánk stratégiai és operatív céljai támasztják alá, melyek az iskolában folyó
művészetoktatás egészére, teljes tevékenységrendszerére vonatkoznak. Elsődleges cél a
magas színvonalú, modern tudást nyújtó, a társadalom elvárásainak megfelelő kínálat
biztosítása, amely alapos, tovább építhető, versenyképes tudást eredményez (képességei
szerint) minden tanulónak.
A művészetoktatás a fiatalok személyiségformálásának eszköze, ennek megfelelően az
ismeretátadás szintjét és módját, valamint a követelményeket mindenkor a gyermekek életkori
sajátosságainak figyelembe vételével kell meghatároznunk.
A művészetoktatás során a tanulók élményszerűen megtapasztalhatják a művészeti stílusok
sajátos világát, a művészet megörökítő szerepét, az alkotás örömét. Mindezek
eredményeképpen kialakul és fejlődik a tanulók esztétikai szemlélete, a művészeti alkotások
iránti igénye, kommunikációs képessége. Mindez együttesen hozzájárul az akarati, illetve az
alkotó cselekvőképesség fejlesztéséhez.
A pedagógiai program követelményrendszere lehetőséget kíván biztosítani az egyéni fejlődési
különbségek figyelembevételéhez, de meghatározza a tanulóktól évfolyamonként elvárható
tudásszintet. Így a pedagógiai program az életkori sajátosságoknak megfelelően, egymásra
épülő rendszerben határozza meg a követelményszinteket. A tananyag és a követelmények
rendszere biztosítja az átjárhatóságot más művészeti intézményekbe, így egyértelműen
meghatározza azt a minimális szintet, melyet minden tanulónak évfolyamonként teljesítenie
kell.
A képzés előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik, ennek megfelelően
fontos az adott szakaszok végére elérendő tudás- és készségszint meghatározása. Az
ellenőrzés, értékelés folyamatát is a fentiek szerint kell kialakítani, a rugalmasság és
differenciálás elveinek figyelembevételével.
Gyermekközpontúsága, készség/képességfejlesztő eredményessége miatt a szülők és a tanulók
szívesen választják az alapfokú művészetoktatás által kínált képzési formát. Intézményünkben
megengedett létszámú tanuló részvételével folyik az alapfokú művészetoktatás.
Tanáraink felkészültek, speciális tudással, képességgel, főiskolai, egyetemi diplomával
rendelkeznek és változatos, izgalmas, érdekes, kreatív foglalkozásokat tartanak, szeretettel
ismertetik meg a zene és tánc elvont nyelvét a gyermekkel.
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Tanulóink szempontjából nélkülözhetetlen a segítő – fejlesztő - ötletgazdag pedagógiai
munka, mely során célunk, hogy a gyermekek örömteli, vidám, inspiráló légkörben
bonthassák ki tehetségüket.
Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 a tanulók képességkibontakozásának elősegítése a köznevelési
intézményekben című projekt keretében, a Magyar Táncművészeti Egyetem
partnerintézményként az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát is alkalmazzuk
a tanórai tevékenységben (beleértve a fakultációkat a projekt alapú és az epochális
tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb egyén nevelő-oktató
munkában, helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, szabadidős
tevékenységek során, nyári táborokban.
A partner egyetem az átadott tananyagokhoz és módszertani támogató dokumentumokhoz a
projekt futam idejében és annak fenntartási szakaszában korlátlan elektronikus hozzáférést
biztosít.
Kiemelt feladatunk a művészeti fesztiválokon, találkozókon, versenyeken, koncerteken való
színvonalas szereplések és fellépések szervezése.
Rendszeresen szervezünk bemutatókat, művészeti találkozókat, hogy tevékenységünk két
alappillére – a gyermekközpontúság és az igényes, minőségi munka – szilárd talajon álljon. A
célok elérését jól szolgálják a féléves rendszerességgel megvalósuló művészeti bemutatóink,
valamint az év végi vizsgák, kirándulásaink, nyári táboraink, külföldi bemutatkozási
lehetőségeink.
A táncos nevelés-oktatás is közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar
társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg. A köznevelés értékei közé
tartoznak a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi
és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és egészséges
életmódra nevelés. Egyetemlegesen szolgálják a közjót, és mások jogait tiszteletben tartó
egyéni célokat.
Táncoktatásunk alapelvei az általános humán alapelvek alapján:
-

a kötelességek és jogok szerinti működés alapelve,
a tudás húzóerővé válásának alapelve,
az „értékkel értéket” létrehozni elve,
a rendszerszerű gondolkodás elve,

Intézményünk pedagógiai alapelve, hogy a minőségközpontúságot és a tehetséggondozást
állandóan szem előtt tartva, tevékenységünk értékmegőrző jellegét megőrizzük. Célunk, hogy
az intézményünkbe járó gyermekek emberi értékeit, lelki (testi) egészségét, értelmi és érzelmi
intelligenciáját, magatartási szokásait, alkotásvágyát, alkotó képességét sikerélményt
biztosító, szeretetteljes, mindenkire személy szerint odafigyelő, segítő, esélyegyenlőségre
lehetőséget adó légkör megteremtésével elősegítsük, fejlesszük. Kiemelt figyelmet szeretnénk
fordítani a tehetség-ígéretek individuális fejlesztésére, a tanulók művészei kifejező
képességeinek kibontakoztatására. Olyan eszközrendszert kívánunk a kezükbe adni, mely a
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jelen és jövő problémáink megoldásához nyújt lehetőséget, illetve elősegíti a pozitív
életszemlélet kialakulását.
További alapelveink:
-

-

intézményünk minden tanuló számára nyitva áll,
a gyermek, a növendék elfogadása, személyiségének tiszteletben tartása,
az iskola minden szintjén érvényesül a demokrácia, az egyéni bánásmódra való
törekvés,
a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények
támasztása,
alapvető iskolánkban az esélyegyenlőség és a tanár-diák, szülő-tanár, diák-diák
tisztelet elve,
az értékközvetítés, értékmegőrzés elve, a speciális igények kielégítésének elve,
az egészséges gondolkodásra, életmódra nevelés elve,
a művészi értékkel a növendék léleknemesítése, teljes személyiségformálása,
a táncművészet nevelési-oktatási tartalmak egységes, arányos érvényesülése,
a továbbfejlődés-fejlesztés állandó keresésének elve, az ösztönzés elve,
a tehetség hasznosulás elve hangversenyeken, kulturális programokon,
a táncos tehetség azonosítása, gondozása, a tehetség tanácsadás
folyamatossága,
az értékes tánc szeretetére, igényére nevelés, a tánc logikájának, formai
összefüggéseinek megismertetése, a tánciránti érzékenység kialakításának elve,
a sikerorientált képzésre való törekvés elve
a minél több szereplés, közösség előtti játékhoz juttatás elve
egyöntetűség és egyéniesítés elve a folyamatosság és korszerűség elve a
hézagtalanság és a szabad mozgás elve, a fokozatosság és az egymásra épülés
elve, a minőség fejlesztés folyamatosságának elve
a gyermek fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó
értékelés folyamatossága.

Az alapelvekben megfogalmazott pedagógiai hitvallást, nevelési eszményt, vállalt értékrendet
nevelő-oktató munkánk céljai támasztják alá, melyek az iskolában folyó művészetoktatás
egészére, teljes tevékenységrendszerére vonatkoznak.
Oktató-nevelő munkánk kiemelt alapvető céljai az alapelvekből következően:
a művészetoktatás egészét átható minőségközpontú szemlélet elérése,
értékkel (értékes zenével) (a gyermekben) értéket létrehozni,
egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságának megőrzése,
az iskolahasználók, illetve a pedagógusok igényeinek megfelelően az
intézményünk szolgáltató szándékának további erősítése,
az esélyegyenlőség biztosítása mind a növendékek, mind a kollégák esetében
Az intézmény egészét átfogó minőségi munka érdekében:
művészeti értékek iránti igény felkeltése
tudásszerzésre, a művészeti élményre való igény kialakítása a tanulókban és
pedagógusban egyaránt.
A tehetséggondozás hatékonysága, megőrzése érdekében:
a tanulás és munkafegyelem megőrzése,
14
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-

a folyamatos, személyre szabott fejlesztés megvalósítása,
személyiségfejlesztő program alkalmazása.

-

képesség- és készségfejlesztés, valamint személyiségformálás a tánc
eszközeivel;
az önkifejezés lehetőségének biztosítása;
az önértékelés, - elfogadás fejlesztése;
a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése;
az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez;
művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra
nevelés;
esztétikai nevelés, ízlésformálás.

Célok:

-

Eltérő hangsúlyok a különböző képzési szakaszokban
Előképző 1–2. és alapfok 1–6. évfolyamain
Képességek, készségek fejlesztése, kiemelten:
érzékelés; megfigyelés;
önismeret;
kifejezés;
problémamegoldás;
kommunikáció;
empátia;
koncentráció;
Együttműködés közös játékban, gyakorlatokban, produkcióban.
Köznapi és alapvető színházi kifejezésformák megtapasztaltatása.
Indirekt ismeretközlés, képességfejlesztés.
Továbbképző 7–10. évfolyamain
-

-

Képességek, készségek fejlesztése, tehetséggondozás, kiemelten:
alkotás;
művészi kommunikáció;
egyéni feladatmegoldás;
együttműködés az alkotófolyamatban;
önértékelés
A színjátéknak, mint művészi kommunikációs formának a megtapasztaltatása
A tudatosság kialakítása, fejlesztése valamennyi tevékenység során

Oktató-nevelő munkánk kiemelt stratégiai céljai az alapelvekből következően az
alábbiak:
művészetoktatás egészét átható minőségközpontú szemlélet elérése,
egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságának megőrzése,
az iskolahasználók, illetve a pedagógusok igényeinek megfelelően az
intézmény szolgáltató jellegének további erősítése,
nagyobb esélyegyenlőség biztosítása.

15

ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA

Operatív céljaink
Az intézmény egészét átfogó minőségközpontú szemlélet kialakítása érdekében:
az önfejlesztés, az önművelés, az önértékelés igényének fenntartása,
tudásszerzésre való igény kialakítása a tanulókban és pedagógusban
egyaránt.
A tehetséggondozás hatékonysága, megőrzése érdekében:
a problémafelismerő, problémamegoldó képesség igényének fenntartása,
a folyamatos, személyre szabott fejlesztés megvalósítása,
komplex személyiségfejlesztő program alkalmazása.
Az iskolahasználók igényeihez alkalmazkodó szolgáltató jelleg erősítése érdekében:
a tanulók, szülők igényeinek (pl. felelősségtudat, értékmegőrzés, a szép
és a kulturált környezet iránti igény…) figyelembevétele.
A nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében:
a szociális hátrányok kompenzálása,
kreativitásfejlesztés,
továbbtanulási esélyek növelése.
Fejlesztési célok:
-

a gyerekek és fiatalok mozgáskultúrájának fejlesztése
testi - lelki állóképességének fejlesztése
kapcsolatteremtő készség kialakítása

Nevelési célok:
Neveljünk:

-

egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat
táncművészetet értő közönséget
táncot szerető fiatalokat

További célunknak tartjuk a felkészítést a szakirányú továbbtanulásra. Oktatásunknak nem
célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása,
valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódás ösztönzése.
Tanszakok céljai
A társastánc, néptánc tanszak célja:
A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és a népi kultúra iránti érdeklődést
elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a
magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A moderntánc technikák megismertetése és az előírt tananyag elsajátítása mellett a
személyiség fejlődése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás
kialakulása.
A Társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc
minél teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének
formálását.
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Az intézmény feladatai
A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer konkrét feladatok elvégzésével
valósulhat meg. A feladatok tehát a cél elérését teszik lehetővé. Intézményünkben egy
művészeti ágon (táncművészet) három szakaszban folyik művészetoktatás.
Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy felkészítsük és irányítsuk a tehetséges tanulókat a
táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen
hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismerésével és megszerettetésével
lehetőséget teremtünk a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és
műveltség megszerzésére.
Feladataink:
-

rendszeres értékelés, önértékelés (gyakorisága az értékelésnél
meghatározott),
rendszeres igényfelmérés (évente),
feladatmegoldást segítő eszközpark kialakítása,
érdekes, motiváló, problémamegoldó feladatok meghatározása,
személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás,
több irányú művészeti alapkészségek kialakítása.
az egyéni képességekhez igazodó oktatás biztosítása;
a tanuló érdeklődésére, a tanár és a pedagógus közös tevékenységére,
együttműködésére épülő oktatás megszervezése
problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönzés;
a színház és a társművészetek élményszerű megismertetése;
a tanuló verbális és nem verbális kifejezőkészségének gazdagítása;
alkotásra ösztönzés;
a tehetségek felismerése, tehetséggondozás;
felkészítés szakirányú továbbtanulásra.

Előképző 1–2. és alapfok 1–6. évfolyamain
A kommunikáció általános (köznapi) formáinak fejlesztése,
gyakoroltatása.
Alapvető, a befogadást elősegítő színházi ismerete közvetítése
Továbbképző 7–10. évfolyamain
Színházi technikai képzés
Speciális, az alkotást elősegítő színházi ismeretek közvetítése.
A tanszakok feladatai
A Néptánc tanszak feladata:
Ismertesse meg a tanulóval
a hagyományos népi játékokat, azokon keresztül a három dialektus- nyugati,
tiszai, erdélyi- tánctípusait, táncrendjét, a táncokhoz kapcsolódó énekeket,
zenei kíséretet.
tudja elhelyezni a „nép” műveltségének sajátos helyét az egyetemes
kultúrában.
a társasági táncélet alkalmait, a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait
és korszakait, az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, és
ezeken keresztül a különböző táncstílusokat.
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Alakítsa ki a tanulókban
a rendszeres munka természetes igényét,
a megfelelő munkafegyelmet,
a munkájuk tudatos kontrollálását,
a művészi előadásmód kivitelezését,
az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit
egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi,
az esztétikai érzéket,
a művészetek befogadására nyitott attitűdöt,
fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására,
Fejlessze a tanuló:
mozgáskultúráját,
fizikai állóképességét,
ritmusérzékét,
hallását,
zenéhez való alkalmazkodását,
tér-, forma- és stílusérzékét,
mozgásmemóriáját,
koncentráló képességét,
improvizációs készségét,
ízlését, kritikai érzékét,
a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet,
színház) iránti érzékenységét,
vizuális memóriáját,
képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót
a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt,
a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres
gyarapítására, a rendszeres múzeumlátogatásra,
a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására,
a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kisérésére,
az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre
(kézműves foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb
táncesemények),
a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására
(helytörténeti hagyományok
összeírása,
nagyszülők,
idős
emberek
tudásanyagának összegyűjtése)
Tudatosítsa a tanulóban
a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát
általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt.
Hívja fel a tanulók figyelmét
Az évfolyamokban megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti
irodalomra.
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Tegye nyitottá
a tanuló személyiségét a folklór iránt
Irányítsa a tanulót
szakirányú továbbtanulásra
a továbbképző folytatására
az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

A Moderntánc tanszak:
Ismertesse meg a tanulóval:
a moderntánc művészet főbb irányzatait,
az irányzatok technikai alapelemeit,
a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs
lehetőségeit,
a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait,
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.
Fejlessze a tanuló
-

technikai adottságait,
mozgásmemóriáját,
koncentrálóképességét,
muzikalitását,
kreativitását,
tér- és formaérzékét,
előadói készségét,
személyiségét,
kapcsolatteremtő képességét.

Alakítsa ki a tanulóban:
a moderntánc művészet iránti nyitottságot,
a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát,
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát,
a rendszeres munka igényét,
az önálló gondolkodás igényét,
az improvizáció és kompozíció tudatos használatát.
Ösztönözze a tanulót:
az igényes munkára,
a tánc- és színházi események látogatására,
az érzelmi nyitottságra,
az egészséges életmódra.
Adjon teret a tanuló
fantáziájának kibontakozására,
a kreativitás megnyilvánulására,
az improvizációs készség kibontására.
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Irányítsa a tanulót:
-

szakirányú továbbtanulásra,
a továbbképző folytatására,
az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra

A Társastánc tanszak feladata:
Ismertesse meg a tanulóval
a társastánc alapjait,
technikai elemeit
a mozgás kapcsolatát a zenével,
a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését.
Alakítsa ki a tanulóban
a rendszeres munka természetes igényét,
a megfelelő munkafegyelmet,
az esztétikai érzéket,
az önkontroll alkalmazását.
fizikai állóképességét,
tánc iránti szeretetét,
ritmusérzékét,
technikai tudását,
koncentrálóképességét,
tér és formaérzékét,
stílusérzékét.
Ösztönözze a tanulót
a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére,
elemzésére,
a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak
alkalmazására a mindennapi életben és a társas érintkezésben,
táncművészeti előadások látogatására,
a televízió táncos műsorainak figyelemmel kisérése.
Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti
akaratát,
ízlését,
állóképességét,
mozgáskoordinációját,
alkalmazkodóképességét
személyiségét.
A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek,
eljárások, eszközök:
kompetencia alapú fejlesztés, valós élethelyzeteket modellező
feladatrendszer,
egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása,
tehetséggondozó eljárások,
kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer,
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-

-

egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer,
közösségfejlesztő módszer,
játékos, élményre épülő oktatás, alkotómunka,
problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönző feladatokra
épülő tananyag-feldolgozás;
a céloknak és feladatoknak megfelelő kidolgozott pedagógiai
módszerek (pl.: drámapedagógia, színház-pedagógia) alkalmazása,
illetve új módszerek kifejlesztése
hatékony tanulási módok alkalmazása (kooperatív tanulás, játékos
tanulás, cselekvő tanulás stb.);
gazdagítás, mélyítés, gyorsítás;
versenyeztetés;
alkotótáborok - tánctáborok szervezése önköltségesen;
kiállítás-, hangverseny- és színházlátogatások szervezése, a látottak
megbeszélése;
színpadi produkciók létrehozása.

Nevelési eszközök:
minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele
Ösztönző eszközök:
megerősítés, biztatás, dicséret, munkák kiállítása, jutalmazás
Eszközök és eljárások
Előképző 1–2. és alapfok 1–6. évfolyamain
Köznapi kommunikációs helyzeteknek megfelelő tematika.
Csoportos feladatvégzés
A tanári irányítás túlsúlya.
A tanulói munka folyamatos egyeztetése, tanári értékelése
Továbbképző 7–10. évfolyamain
Színházi kommunikációs formának megfelelő tematika.
Minél több egyéni feladat megoldása.
Minél több önálló munka lehetősége.
A tanuló önértékelésre ösztönzése.
A célok, feladatok, követelmények megvalósulását az alaptevékenység biztosítja.
5.2

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A gyermekeknek a táncos foglalkozásokon - a közismereti iskolákban megszokott –
pedagógiai helyzettől eltérő, szabad, felszabadult, a kreativitást támogató, elfogadó klímára
van szükségük a táncos tehetség kibontakoztatásához. Meg kell tanítanunk őket az
elfogulatlan, nyitott „rácsodálkozó” attitűdre, valódi „gyermeki” vonások megnyilvánulására.
Iskolánkba egyéni vagy szülői motiváció alapján jelentkezhetnek a gyermekek, ami azért
lényeges, mert a művészetre nyitott, fogékony tanulóink rendszerint szívesen és örömmel
fogadják be a tananyagot, és az elsajátítás folyamata is könnyedebb.
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„A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és
azokat társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra építünk,
ami a személyiségünkben lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e
fejlesztőmunkát leginkább, amelyekben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes.”
/Bagdy Emőke/
Tanulási kudarc a képzés tematikája alapján nem jellemző. Azonban azt fontos kiemelni,
hogy az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágán határozottan megfigyelhető az a
jelenség, hogy a tanulók tanulmányilag kimutathatóan jobb teljesítményre képesek, mint az
iskolába beiratkozás előtt.
A jelenség hátterében a művészetek érzelmi és értelmi intelligenciára való hatása áll. A
problémaérzékenység, az analizálás, az újrastrukturálás, a fantázia, a kifejezőképesség, a
lényeglátás kifinomulhat és hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez. A
művészettel foglalkozó gyerekek ráadásul gyakran találhatnak arra alkalmat, hogy
feszültségeiket „kivetítsék, kialkossák” magukból. Ezáltal eredményesebb tanulásra lesznek
képesek. Az alapfokú művészetoktatás – a táncművészeti-színművészeti oktatás segíthet a
tanulási kudarcok kezelésében.
5.3

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a nevelési,
oktatási intézményekben végzett tevékenységet, a helyi Pedagógiai Programot és szervezeti
működést, a gyermekek, tanulók és szülők részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében
úgy befolyásolják, hogy a gyermekek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze
elő.
A közismereti/tankötelezettséget teljesítő iskolákban valósul meg a teljes körű
egészségfejlesztés, melyet a tánciskolai nevelés-oktatással kiegészítünk tánctanulásnál a
helyes testtartás kialakítása, az állóképesség fejlesztése, a szereplés testet-lelket edző
tevékenysége, a baleset-megelőzés, a személyi higiéné a hangszertanulás idején stb.
5.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola
folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a
munka egészséges színtere legyen.
Az egészségfejlesztő iskola ismérvei:
Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének
védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.
Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a
szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen;
Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat
biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és hasonló
programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal.
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Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő
hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást
biztosító programoknak.
Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók
jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést,
a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.
Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint a
helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi közösség vezetőivel,
hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – vagy éppen hogyan
hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást.
Mi az egészségfejlesztés?
Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát
magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az
egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit.
A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé
teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az
egészségfejlesztés átfogó társadalmi és politikai folyamat, mely nemcsak az egyének
képességeinek és jártasságának erősítésére irányuló cselekvéseket foglal magába,
hanem olyan tevékenységeket is, amelyek a társadalmi, környezeti és gazdasági
feltételek megváltoztatására irányulnak azért, hogy azoknak a köz és az egyén
egészségére gyakorolt hatása kedvező legyen. Az egészségfejlesztés az a folyamat,
amely képessé teszi az embereket az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére
és ezáltal egészségük javítására. A részvétel nélkülözhetetlen az egészségfejlesztő
tevékenység fenntartásához.
Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika
kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi
tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi
szolgáltatásokban.
Az egészségfejlesztés sarokpontjai:
Az egész lakosságra irányul, és együttműködésére épít az okok feltárására és a feltételek
megteremtésére irányul a társadalom különböző szereplőivel való együttműködésben (oktatás,
egészségügy, környezetvédelem, kultúra, gazdaság), az egyén autonómiája érvényesül az
egészséget befolyásoló döntésben, aktivitásban.
Egészségnevelés
A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs
formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az
egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a
környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés
egészség és cselekvésorientált tevékenység.
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Helyi programunk
A prevenció érdekében fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, a betegség megjelenésének
megakadályozását.
Az aktív és hasznos szabadidő eltöltésében állandó programajánlat segíti a diákokat a
telephelyeinken elhelyezett faliújságokon.
A mindennapos testmozgás érdekében torna- és edzőtermi sportolásra ösztönözzük a
tanulóifjúságot.
A lelki egyensúly megteremtése érdekében az iskolák légköre toleráns és elfogadó.
Igyekszünk az egyéni problémák kezelésére módot találni. A családi nehézségek, szociális
hátrányok leküzdésében partnerek vagyunk.
Ösztönözzük tanulóinkat az önképzésre, továbbtanulásra.
Erősítjük a másság elfogadását, a mozgássérült, károsult osztálytársak iránti toleráns
magatartás kialakítását.
Igyekszünk ezzel is csökkenteni a tanulási nehézségekből eredő lemorzsolódást.
Az órarend kialakításakor az egyenletes napi elfoglaltság kialakítására, s a kellő pihenőidő
biztosítására törekszünk.
A szaktermek berendezése igazodik az egészségügyi szempontokhoz (megvilágítás, szellőzés,
árnyékolás, tükrök)
Az intézmény biztosítja a területhez kapcsolódó pedagógus továbbképzéseken, fórumokon
való részvételt.
A nyitó és a záró nevelési értekezleten értékeljük az iskola egészségnevelési és fejlesztési
programját, s szükség esetén fejlesztjük, módosítjuk azt.
5.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók vészhelyzetben a
lehető legjobb döntést hozzák. Tudjanak szabályosan mentőt hívni, legyenek tisztában a
vérzések és csontsérülések alapvető ellátásával, ismerjék az újraélesztés technikáját.
A fenti ismeretek elsajátítása nem önálló tantárgyként, hanem tanórák keretei között
folyamatosan, a tantárgyi tanterveknek megfelelően történik.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
-

életkoruknak megfelelően tudjanak dönteni baleseti helyzetekben
tudjanak segítséget kérni, ha szükséges
alapvető ellátást tudjanak nyújtani
tudják elkerülni a balesetet előidéző helyzeteket
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5.4

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A csoportos gyakorlatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók csoportos foglalkozás
keretein belül felismerjék a közösség erejét. Az együtt alkotás segíti kialakítani és fejlődni az
alkalmazkodó képességet, a szocializációt, a kommunikációt. A tanulók felelősnek érzik
magukat társaik sikeréért is, az empátiás képesség, a segítőkészség elmélyülhet. A tudatos és
fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejlődik az együtt gondolkodás élménye.
A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megoldások megerősítése, az egyéni teljesítmény mások
produktumaihoz való viszonyítása hozzájárul a reális énkép kialakulásához, az értékítélet
objektivitásához.
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely aktív, dinamikus kapcsolatot teremt az egyén és a
társadalom között. Közösségben alakul ki az egyén és a társadalom konkrét, áttekinthető,
értelmezhető, átélhető viszonya. Az egyén és közössége álljon dinamikus kapcsolatban,
kölcsönösen fejlesszék egymást.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai céljaink tanítási órákon:
-

A tanuló elsődleges közössége az osztályközösség, ezért fontos, hogy tudjon ezért
tenni, de a közösség is legyen nyitott befogadó, toleráns az egyéni
tulajdonságokkal szemben, fogadja el a másságot, tisztelje az egyént.

-

E kölcsönhatás eredményeképp a tanuló legyen képes uralkodni az érzelmei és
gondolatai felett.

-

Személyes kapcsolatok során alakuljanak, fejlődjenek a következő tulajdonságok:
őszinteség, megbízhatóság, segítségnyújtás, önzetlenség, jóindulat, figyelmesség,
udvariasság és kölcsönös tisztelet.

-

A szabályok elfogadása a tanulásban fejlessze a rendszerességet, az ön- és mások
értékelését.

Feladatok:
-

-

Minden tantárgy tanítása során törekszünk arra, hogy segítsük a harmonikus
kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel; a tanulók legyenek
nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a
másság iránt;
Legyenek tisztában európaiságukkal, ismerjék az európai és a magyar kultúra
viszonyát az egyetemes kultúrához;
Az iskola kisebb közösségei és tanulói törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt
vegyenek a nemzetközi kapcsolatok ápolásában;
A tanulók kapcsolódjanak be közvetlenül környezetük értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába;
A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti
konfliktusok közös kezelése és megoldása terén;
Fejlesztjük a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást.
Az osztály- és iskolai közösségekben olyan közösségi szellemet alakítunk ki,
amely egymás segítésén, támogatásán alapul, a gyerekek felelősséget éreznek
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-

-

egymás teljesítménye iránt, s a közösen megoldott feladat az egyéni sikerélmény
forrása is lehet.
Játékos munkaformákkal fejlesztjük az együvé tartozás érzését, önfegyelemrefegyelemre, szabálykövetésre nevelünk.
Drámajátékokat alkalmazunk a tanítási-tanulási folyamatban.
Az órák közösségi nevelést erősítő témaköreit (a család, mint közösség, a család
funkciói, családi ünnepek-hagyományok, munkamegosztás; alkalmazkodás a
szűkebb és tágabb környezethez, udvariassági szabályok; balesetvédelem, balesetmegelőzés, a közlekedés szabályai; szűkebb és tágabb környezetünk védelme)
körültekintően dolgozzuk fel. Ehhez társul az erkölcstan órák témaköreinek
feldolgozása.
Változatos munkaformákat alkalmazunk az osztályfőnöki nevelőmunkában:
szociometriai felmérés; beszélgetés, vita, szituációs játékok stb.
Az osztály- és iskolai közösség éves tevékenységét pontosan megtervezzük,
megvalósítását értékeljük.
Erősítjük a baráti kapcsolatokat.

A közösségi nevelést erősítő programok szabadidős tevékenységek, egyéb foglalkozások:
-

osztályprogramok: - sportdélután,
kirándulás,
beszélgetések,
bemutatók,
ünnepek,
klubdélutánok,
játékdélutánok;

Iskolai programok:
-

házi versenyek
fesztiválokon, tanulmányi versenyeken való részt vétel
tábor
iskolák és települések rendezvényi

Az iskolahasználók igényeihez alkalmazkodó hozzáférés erősítése érdekében:
-

a tanulók, szülők igényeinek (pl. felelősségtudat, értékmegőrzés, a kulturált
környezet iránti igény stb.) figyelembevétele. Állandó kapcsolatban vagyunk a
szülőkkel, növendékekkel, illetve a gyermekek egymás közötti kapcsolatának
szorosabbra fűzésére törekszünk.

A nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében:
-

a szociális hátrányok kompenzálása fokozott odafigyeléssel,
a kreativitás fejlesztése,
a továbbtanulási esélyek növelése.
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Iskolánk fokozottan törekszik arra, hogy a tánciskolával ellátatlan kistelepüléseken segítse a
helyben jelentkező tánctanulási igények kielégítését.
Tánciskolánk az önkormányzatokkal és iskolákkal, az adott településen lakó, illetve tanító
pedagógusokkal jó kapcsolatot fenntartva kijáró tanárokkal látja el a szakszerű tánc oktatásnevelés feladatait. Komoly szervezési munkával tudunk a tánctanulás iránti helyi
érdeklődésnek megfelelni. Fontosnak tartjuk azonban a tánctanítás kiszélesítését, igyekszünk
mindent megtenni a vidéki táncoktatás fejlesztése érdekében.
Az együtt-alkotás segíti kialakítani és fejlődni az alkalmazkodó képességet, a szocializációt, a
kommunikációt. Kialakulnak, elmélyülnek a tanulókban a későbbi társas kapcsolataikban
fontos tulajdonságok, a felelősségérzet a közös munka és a társak sikeréért, az empátiás
képesség, a segítőkészség. A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejlődik az
együtt-gondolkodás élménye.
A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megoldások megerősítése, az egyéni teljesítmény mások
produktumaihoz való viszonyítása hozzájárul a reális énkép kialakulásához, az értékítélet
objektivitásához.
5.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
A közösségfejlesztés hozzájárul diákjaink egyéni képességének, tehetségének
kibontakoztatásához, tanulási és továbbtanulási esélyének növeléséhez. Diákjainknak azonban
nem magukra hagyott egyéniségként, hanem a közösség aktív és alkotó részeiként kell
kiteljesedniük iskolai éveik alatt. A közösség részeként az egyénnek (diáknak és tanárnak
egyaránt) az alábbi nélkülözhetetlen jellemzőkkel kell rendelkeznie:
-

-

-

jóakarat, bizalom, őszinteség,
a különbözőség tisztelete,
azonosulási képesség, rugalmasság,
türelem és mértékletesség a teljesítmény értékelésében,
a munka tudatos szervezése, fegyelmezett, kötelességtudó, szorgalmas elvégzése a
képességek legkedvezőbb érvényesülése szerint,
a másik ember iránt érzett megértés, segítőkészség, szolidaritás, közvetlenség,
figyelmesség, udvariasság,
az ismereteket konkrét helyzetben alkotó módon alkalmazó tudás, intelligencia és
annak tisztelete, követendő példaként, tekintélyként kezelése,
az életértékek (testi-, lelki-, szellemi egészség, életöröm, vidámság) fontossága,
gyakorlati ápolása, (életvitel, életmód, sport, kirándulás) tudatosítása a társadalmi
önmegvalósulás folyamatában önbizalmat, sikerélményeket adó voltuk miatt,
a mindennapi élet kulturális értékrendjének következetes (szokássá emelendő)
gyakorlata (ízlés, beszédmód fejlesztése, a kommunikáció szabályainak betartása,
a tisztesség, a becsület erkölcsi értékeinek megismerése és a gyakorlati
érvényesítése),
a külső környezet értékeinek áttételesen személyiséget formáló szerepe
érvényesüljön a szűkebb környezet esztétikus belső fejlesztésében.

Az iskolai hagyományok a diákság mindennapi életének sarokkövei, melyek révén
intézményünk tényleges diákpolgárává fognak válni, és így alakul ki kötődésük az iskolához.
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A hagyományok ápolása, tisztelete, újabb eseményekkel való gyarapítása egyrészt iskolánk
hírnevét gyarapítja majd, másrészt azt fogja bizonyítani, hogy diákjaink igénylik ezen
események megrendezését, esetleges átalakítását, bővítését.
Ennek érdekében konkrét feladataink:
-

-

Követni a közösségek fejlődését.
A meglévő iskolai hagyományok ápolása és kialakítása.
Tanulmányi és osztálykirándulások szervezése.:
Projektek szervezése.
Házi versenyek szervezése.
Más iskolák diákjaival sport vagy kulturális kapcsolat kialakítása.
Külkapcsolatok és partner kapcsolatok ápolása, kiterjesztése több nyelvterületre is.
Bekapcsolódás környezetvédelmi akciókba.
Szociális és jótékonysági akciók felkarolása.
Csoportos, kiscsoportos beszélgetések.
Közösségi tulajdonságok (segítőkészség, barátság, bajtársiasság) fejlesztése, a
tanulók egymáshoz való viszonyának, a megfelelő tanár-diák kapcsolat
kialakulásának elősegítése.
A társadalmi együttélés alapvető szabályainak megismertetése, közösségben való
megtapasztaltatása.
Gyermek- és felnőtt példaképek bemutatása, követésre való ösztönzés.
A felnőttek, idősek iránt érzett tisztelet kialakítása és ápolása.
A beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadás és segítőkészség
fejlesztése.
Hazánkban és más országokban élő népcsoportok, népek értékeinek,
hagyományinak, eredményeinek megismertetése, megbecsülése, tisztelete.
A népek békés egymás mellett élési igényének kialakítása.

5.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
A tanulók környezeti es egészségnevelési ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az
összefüggések feltárásával meg kell alapozni, hogy az iskolában lehetővé váljon a
környezetért, a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.
Célkitűzések
A választott programok és az alkalmazott módszerek:
-

-

fejlesszék a tanuló szociális képességeit
adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére
rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglevő ismereteket
alakítsanak ki kritikus gondolkodást
fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket
(pl.: problémamegoldó konfliktuskezelési képességek tolerancia, alternatív
gondolkodás)
ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására
mutassanak követendő mintákat
ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésre
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Fellépések, versenyeken és fesztiválokon való részvétel:
Fellépések:
Intézményünk tanulói rész vesznek minden olyan helyi települési és iskolai rendezvényeken
melyre felkérést kapnak, valamint minden olyan felkérésnek eleget tesznek, melyek az
intézmény jó hírnevét öregbítik.
Versenyeken és fesztiválokon való részvétel:
Minden tanszaknak lehetőséget biztosítunk megyei és Országos tanulmányi versenyek
látogatására, melyet az oktatási Minisztérium vagy bármely más szakmai szervezet ír ki. Ez a
lehetőség minden az intézményben dolgozó pedagógusok számára adott.
A lehetőségeinkhez mérten minden tanévben megrendezésre kerül majd a házi tanulmányi
versenyünk. A versenyen arany, ezüst és bronz minősítést kapnak tanulóink, valamint
különdíjakat is oszt a szakmai zsűri, így minden induló gyerek/csoport díjazásban részesül. A
házi tanulmányi versenyen egyéni – páros és csoportos produkciókat mutatnak be.
Az iskolánk célja, hogy minden tanévben a telephelyek közötti táncversenyt megszervezzük.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minél több és újabb szakmai
rendezvényeket szervezzünk a tanulóink fejlődése érdekében.
5.4.3 A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
Iskolánk diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a
tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az iskolai demokrácia működésének egyik
fontos színtere.
A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai
diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai
diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik.
A diákönkormányzat és az iskola közötti kapcsolatot a köztük létrejött együttműködési
megállapodás rögzíti.
Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkezik.
Feladatok:
Olyan közös érdekeken alapuló közös konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni
érdekeket, azokkal összhangban vannak.
- A kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok,
közösségépítő tevékenységek fejlesztése.
- Az iskola közösségi életének szervezése
- A régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése.
- Olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes élményeket keltenek a közösség
tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség.
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-

A közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése.
A tanulók segítése jogaik és képviseletük gyakorlásában. A HHH tanulók
bevonása DÖK - életében.
Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire.

A DÖK szervezeti és működési keretei:
A diákönkormányzat az iskola egyik legnagyobb telephelyén működik. Tagja lehet az iskola
valamennyi tanulója. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű
és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az
intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.
Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola
igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az
iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője
kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés egy
tanév időtartamra a tanulók javaslatai alapján 2 fő diákképviselőt választ.
Az üléseken a fent említett személyeken kívül bármely, iskolánkba járó tanuló, ill. az
iskolában tanító pedagógusok, az igazgató vagy igazgatóhelyettes is részt vehet.
5.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
A szabadidős tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell
építeni.
Feladatok:
-

-

-

Jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal.
Olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem
tevékenységük által elérhetővé teszik kulturális örökségünket.
A csoporton belüli kapcsolatok erősítése.
A csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az
önfegyelem fejlesztése, a társak elfogadása, az együttműködés megalapozása,
fejlesztése.
A tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre,
aktivitásra való építés.
A tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevők
adottságára építve érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön,
hanem tartós aktivitásra ösztönözzön.
Olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív
irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint
hatással vannak a pozitív életmód kialakítására.

Sikerkritérium:
-

Kötődnek tanulóink tagintézményük, az osztály, a csoport közösségéhez.
Bátran és önkritikusan tudják véleményüket elmondani a programokról, a
feladatokról, társaikról, a közösségről.
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-

5.5

Egyéni adottságaikhoz mérten vállaljanak feladatokat, azok sikeres elvégzéséért
tartozzanak felelősséggel.
Kezdeményezésükkel, ötleteikkel aktivizálják a közvetlen környezetüket.
Viselkedésük, beszédstílusuk alkalmazkodjon a környezet normáihoz. A neveltségi
szintjük javuló tendenciát mutasson.
A HHH tanulók szívesen járnak iskolába, csökken a mulasztás.

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:
-

a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák
vezetése,
dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
termek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő
rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit,
munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
- Segíti a tanulóközösség kialakulását.
- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart
az osztály szülői munkaközösségével.
- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét.
- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát.
- Szülői értekezletet tart.
- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése.
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5.6

Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

5.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tehetség kibontásában rendkívül fontos az információ felvétele és kezelése, a
problémaérzékenység és a megoldásra való törekvés, valamint a kompetencia, tehát a
hatékonyság, ügyesség érzése valamely területen.
A tehetséggondozásnak ma többféle módja létezik: a differenciálás (speciális tanfolyamok,
osztályok, csoportok, műhelyek kialakítása), a gyorsítás (a kiemelkedően tehetséges tanulók
esetén a tanulási szakaszok lerövidítése), továbbá a dúsítás (egy-egy téma mélyebb
feldolgozása). Az alapfokú művészetoktatás keretein belül mindhárom módra lehetőség
nyílik.
A kreativitás kialakulását: a hibáktól való félelem csökkentésével, a bizalom légkörével és a
játékos helyzetek teremtésével segíthetjük elő.
Fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a kiemelkedően tehetséges tanulók
képességfejlesztését vállaljuk, hiszen a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek kibontását
is feladatunkul tűztük magunk elé.
Az alapfokú művészetoktatás alapfeladata tehát a tehetséggondozás. Az alapfokú
táncművészeti nevelés minden tevékenysége a fenti cél megvalósulását kell, hogy segítse.
Intézményünkben megvalósuló tehetséggondozási munkában kiemelt szerepet kap az évente
megrendezésre kerülő házi tanulmányi verseny, a helyi (telephelyi) és a megyei bemutatók, a
külföldi tanulmányutak, az évközi fesztiválok, a nyári tánctáborok és a sajátos jutalmazásielismerési rendszer.
Művésztanáraink részt vesznek a tanulók versenyekre való felkészítésében.
A tehetséggondozás érdekében igény és létszám függvényében, minden érdeklődési igényt ki
kívánunk elégíteni.
Nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyermek számára egyenlően jó feltételeket,
gazdag anyag választékot, jó felszerelést, kiváló személyi feltételeket biztosítsunk, ugyanis ez
a legfontosabb feltétele a pedagógiai program eredményes megvalósulásának!
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Tehetséges az a gyermek, aki átlag feletti általános, illetve az átlagot meghaladó speciális
képességekkel birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és jellemző rá, felkelthető
benne a feladat iránti motiváció, elkötelezettség.
Küldetést érzünk a tehetséges táncosok felfedezésére, versenyek megszervezésére. Úgy
véljük, hogy a tehetségek megmérettetési lehetőségének biztosításával felhívjuk a figyelmet a
szakterületre.
A későbbi szép remények teljesülése érdekében a tánciskolai képességvizsgálat során
megkíséreljük felismerni az alapvető adottságok, képességek szintjét. (Hallás, ritmusérzék,
értelmi fejlettség.) A helyesen végzett korai fejlesztéssel csökkenthetőek a hátrányok,
intenzíven fejleszthetők a tehetséges gyermekek. A korai fejlesztés során játékos formában a
sajátosságoknak megfelelten ismerhetjük meg gyermekek adottságait, képességeit, ezek
fejleszthetőségét. Így a kiválasztásra és a fejlesztésre is jobb, több lehetőség adódik, a
gyermek személyiségének fokozatos fejlesztésével.
A főtárgy kiválasztása a tanulók és a szülők részéről sok szubjektív elemet tartalmaz. (Egyéni
érdeklődés, kisvárosban az ismerős, ill. szimpatikus tanár szerinti táncstílus választás, egyéni
benyomások, vagy emlékek a szülők részéről stb.).
Ez nem mindig találkozik a megfelelő fizikai/szellemi adottságokkal. Minden táncstílus
tanulásához más-más adottság/képesség szükséges. A tehetséggondozás egyik feladata, hogy
lehetőséget teremtsen a tanulók számára a főtárgyként tanult táncág minél teljesebb
fejlesztésére. Terelje abba az irányba a növendékeket, amely a legmegfelelőbbnek tűnik a
személyiség fejlődése, a tánctanulás eredményessége szempontjából.
Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint
kiemelkedő talentumokkal. Felelősségünk és feladatunk az átlagos vagy gyengébb képességű
tanulókkal való foglalkozás is. A szorongásos, tanulásban akadályozott vagy sérült
gyermekek fejlesztése ugyanúgy feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gondozása.
A tánc ehhez kiváló eszköz kezünkben.
A kreatív ember főbb jellemzői változásra törekvés, impulzivitás, nyitottság az új
elképzelések iránt, rugalmas reagálás az új helyzetekre.
A kreativitás kialakulását: a hibáktól való félelem csökkentésével, a bizalom légkörével és a
játékos helyzetek teremtésével segíthetjük elő. Fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a
kiemelkedően tehetséges tanulók képességfejlesztését vállaltuk, hiszen a kevésbé tehetséges
tanulók képességeinek kibontását is, gyengeségeik fejlesztését feladatunkul tűztük magunk
elé.
Az alapfokú művészetoktatás alapfeladata tehát a tehetséggondozás. Az alapfokú
művészeti nevelés minden tevékenysége a fenti cél megvalósulását kell, hogy segítse. A
tantárgyi programokat eleve úgy állítottuk össze, hogy az alapvetően szolgálja, biztosítsa a
személyiségfejlődést, a tehetség kibontakoztatását, gondozását. Olyan fejlesztő programokat
készítettünk, melyben komoly szellemi megalapozásra épül fel a művészi-képességfejlesztés.
A tehetséggondozást teszik lehetővé a törvény által biztosított foglalkozási formák, az
intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek, a tanári önként vállalt feladatok.
A gyakorlati alkotómunkát megfelelő átfogó, alapos elméleti képzéssel alapozzuk meg.
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Az intézményünkben megvalósuló tehetséggondozási munkában kiemelt szerepet kap az
évente megrendezésre kerülő művészeti találkozók, versenyek, bemutatók, a rendszeres
települési rendezvények, a megyei és országos bemutatók, fellépések, és a nyári táborok
lehetőségei.
Művésztanáraink részt vesznek a tanulók pályázatokra, versenyekre való felkészítésében.
Az iskolát fenntartó Nyír-Art Nonprofit Közhasznú Kft. a kötelező feladaton túl segíti az
oktatás feltételeinek javítását, a különböző versenyek, szabadidős tevékenységek, táborok,
tanulmányutak megvalósulását.
A tehetséges diákok képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a
tanárok egyéni konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást nyújtanak.
Fontos, hogy minél több tanuló esetében feltárjuk, ha valamiben tehetséges. Figyeljünk oda
arra, hogy a kiemelkedően sportoló, tehetséges tanulóinkat a tanulás terén is képességeik
maximumára juttassuk, a tehetségeseket ezen a téren is fejlesszük.
Céljai:
-

minden diákunk tehetségének felismerése és felkarolása,
tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés,
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása,
az alapfokú táncművészeti iskolában tanult ismeretek szintézisének biztosítása.

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni és csoportos használata:
Tudatosítani kell a tanulókkal, hogy az iskola létesítményei, eszközei a rendelkezésre állnak.
Használják azokat bátran az információhoz való hozzájutáshoz, a felkészüléshez. Meg kell
tanítani diákjainkat arra, hogy ezek nagy értéket képeznek és használatuk valamennyiük
számára nagy lehetőséget rejtenek.
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
A tanulók környezeti es egészségnevelési ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az
összefüggések feltárásával meg kell alapozni, hogy az iskolában lehetővé váljon a
környezetért, a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.
Célkitűzések
A választott programok és az alkalmazott módszerek:
fejlesszék a tanuló szociális képességeit
adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére
rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglevő ismereteket
alakítsanak ki kritikus gondolkodást
fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket
(pl.: problémamegoldó konfliktuskezelési képességek tolerancia, alternatív
gondolkodás)
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-

ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására
mutassanak követendő mintákat
ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésre

5.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
Az iskola minden tanára, oktatója, kiemelten figyel a felzárkóztatást segítő programok
megvalósítására. A nevelés eme területének legfontosabb munkaformái és tevékenységei a
következők:
- A tanulók családi körülményeinek megismerése szociológiai felmérés, egyéni
beszélgetés alkalmával.
- A jelenség felismerése, diagnosztizálása szakember feladata. A szakintézmények
(gyermekpszichiátria, nevelési tanácsadó) segítségét kérni a probléma felmerülése
esetén.
- Szoros kapcsolat a szakintézményekkel.
- A pedagógusok, a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése.
- Egyéni bánásmóddal történő hátránykompenzáció.
- Rendszeres esetmegbeszélések.
- Pedagógusok, szülők, diákok személyes kapcsolatainak fejlesztése.
- Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások.
A tanulási kudarc kialakulásának lehetséges okai:
- alapképességek (írás, olvasás, számolás, beszéd) nem megfelelő fejlettsége,
- tanulási képességek alacsony színvonala,
- az általános iskolák közötti különbségek,
- irreális pályaválasztás,
- rossz időbeosztás, túlterheltség,
- koncentráció hiány,
- rossz tanulási technikák,
- irreális elvárások,
- érdektelenség, motiválatlanság.
Felismerése:
- a tanuló teljesítménye nincs arányban a befektetett munkával,
- szorongás, félelem megjelenése (düh, agresszió),
- képességek mérése,
- tudásszint mérések.
A segítő programok:
- A kommunikációs képességek fejlesztése;
- Differenciált foglalkozás tanórán;
A tanulási esélyegyenlőség biztosításának elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban
részesüljön. Ennek érvényesítéséhez iskolánknak (a fenntartóval, a családdal, szakmai és civil
szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell biztosítania a nevelő-oktató
munka feltételeit:
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- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése
az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
 a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető
feltétele a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő
pedagógiai módszerek alkalmazása;
 a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő
teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a
tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása
az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
 egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények,
ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása.
5.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Minden pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési és magatartási
nehézségek megjelenése biztos jelei annak, hogy tanítványunk valamiféle szociális
problémával, családi bizonytalansággal, életviteli nehézséggel küzd, és ezek az események
nyomják rá bélyegüket mindennapi viselkedésükre. A magatartási és beilleszkedési
nehézségekkel küzdő diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni maguknak,
szüleiknek és tanáraiknak, hanem családi és szociális körülményeik, ebből gyakorta
következő szülői elhanyagolásuk vezet azokhoz a személyiségükben bekövetkező
változásokhoz, amelyek a jelenségeket előidézik.
Ezért a beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató tanítványokhoz sohasem haraggal,
hanem inkább figyelemmel kell fordulni. Biztosítanunk kell számukra a kapaszkodót, hogy
családi, szociális problémákban, esetleg már a személyiség nem megfelelő fejlettségében, a
családi és létbizonytalanságban rejlő gondok megoldási útján megindulhassanak. Ehhez az
iskola minden pedagógusának érzékeny odafigyelésére, előítélet-mentes pedagógusi
személyiségére szükség van, mindenekelőtt azonban az osztályfőnökök kötelessége a
problémákkal küzdő személyiség felismerése, az osztályban tanító pedagógusok diszkrét
informálása. Nem mellőzhető a felismert esetekben a problémák négyszemközti
megbeszélése, az elvárások és a pedagógusi tanácsok világos megfogalmazása.
Az iskola minden tanára, oktatója, végzi ezt a tevékenységet. A nevelés eme területének
legfontosabb munkaformái és tevékenységei a következők:
-

-

A tanulók családi körülményeinek megismerése szociológiai felmérés, egyéni
beszélgetés alkalmával.
A jelenség felismerése, diagnosztizálása szakember feladata. A szakintézmények
(gyermekpszichiátria, nevelési tanácsadó) segítségét kérni a probléma felmerülése
esetén.
Szoros kapcsolat a szakintézményekkel.
A pedagógusok, a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése.
Egyéni bánásmóddal történő hátránykompenzáció.
Rendszeres esetmegbeszélések.
Pedagógusok, szülők, diákok személyes kapcsolatainak fejlesztése.
Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások.
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5.6.4 Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy a tanulók egyre több negatív hatásnak, veszélynek
vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények
között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését,
illetve megszüntetését.
A rossz anyagi helyzetben levő tanulók, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
diákok segítésének formái:
-

tanulmányi kirándulások anyagi támogatása,
mentálisan sérült tanulók esetén iskolai szakember tanácsának kikérése,
munkájának igénybevétele,
a tanulók jogainak fokozott védelme,
rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel,
a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel
kísérése.

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni a szociálisan hátrányos
helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával az alábbi képességeket és készségeket:
-

érzelmek alkotó kezelése,
a stressz kezelés,
az önismeret, önbecsülés megerősítése,
a célok megfogalmazása és kivitelezése,
a konfliktuskezelés,
a problémamegoldás, a döntéshozás,
a kortárscsoport nyomásának kezelése,
a segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése,
az elutasítási készségek fejlesztése.

5.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Szociális hátrányok felismerése:
- adatgyűjtés,
- személyes beszélgetés.
Az iskola jellegéből és működési körülményeiből adódóan sok a hátrányos helyzetű tanuló.
Ennek ellenére folyamatosan gondot fordítunk arra, hogy lehetőségünk szerint segítsük a
hátrányok enyhítését. Ennek érdekében az alábbi eljárások:
- Az osztályfőnökök ismerjék meg a tanulók szociális helyzetét még az első év
elején.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetben
lévő tanulókra. Helyzetük felismerését a velünk legszorosabb kapcsolatban lévő
általános iskolákkal kötött szerződésekkel segítjük.
- Egyéni elbeszélgetésekkel, a szülőkkel való találkozásokkal segítjük a tanulók
beilleszkedését a közösségbe.
- A problematikus esetekben szakember segítségét vesszük igénybe.
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-

A védőnő és az osztályfőnök együttműködnek a problémák megoldásában. Az
együttműködés módját az intézmény szervezeti és működési szabályzata
tartalmazza.

A segítő programok
-

Pedagógusok – diákok – szülők személyes kapcsolatai.
Felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése.
Egyéni fejlesztés.
Pályázatok figyelése, az azokon való részvétel segítése.
Továbbtanulás irányítása, segítése.

Az iskola átérzi annak a ténynek a felelősségét, hogy a fiatalok későbbi társadalmi
beilleszkedését nagyban meghatározzák a tanulóévek alatti szociális tapasztalatok. Ezért
döntő fontosságú a diákjaink közötti személyes és baráti kapcsolatok, valamint a kis- és
nagycsoportos közösségi viszonyok optimális alakulása. A csoportok, osztályok megfelelő
normái a teljesítmény- és magatartásproblémák kialakulásának esélyét is csökkentik.
Az iskola szívesen fogadja a nagy egyházak különböző segítségeit is, valamint a civil,
önkéntes és karitatív segítőket.
A megfelelő tanulási módszerek és technikák elsajátíttatásával növeljük az esélyét a
hatékonyabb tanulásnak, így a tanulmányi teljesítmény javulásának. Mindez pedig diákjaink
pályaválasztási esélyeinek növekedését jelentheti.
Az iskola pedagógusai mellett a tanulók személyiségfejlődésének másik kulcstényezője a
szülői ház, a család hatása. Ezért fontosnak tartjuk az iskola és a szülők kapcsolatának
szorosabbá tételét, hogy így a nevelői hatások egymást kölcsönösen erősítsék. A szülőkkel
való kapcsolattartásra a rendszeresen tartott szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül még
más lehetőségek is nyitva állnak.
Iskolánk pedagógiai programunkban megjelennek a differenciált és az egyéni fejlődést
biztosító módszertani eljárások. Iskolánk vezetése és tantestülete felvállalja a hátrányos és a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését
és oktatását, számunkra személyre szabott értékelési és követési rendszert biztosítunk. A
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai tanulmányainak elősegítését
legnagyobb általános iskolai partnereinkkel kötött kétoldalú szerződésekkel segítjük elő.
Nevelésük során az esélyegyenlőség feltétlen biztosítására fenntartónk esélyegyenlőségi
intézkedési terve, illetve saját esélyegyenlőségi tervünk tartalmaz előírásokat.

38

ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA

VI.
6.1.

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
- osztályozó vizsgákra,
- különbözeti vizsgákra,
- javítóvizsgákra,
- felvételi vizsgákra,
- félévi vizsgára
- év végi vizsgára
- alapvizsgára
- záró vizsgára vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
- aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
- aki felvételi vizsgára jelentkezik,
- aki művészeti alapvizsgára jelentkezik,
- aki művészeti záróvizsgára jelentkezik,
- aki különbözeti vizsgára jelentkezik,
- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
- akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény
igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
- Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság
megbízott tagjaira.
6.2.

A vizsgaszabályzat célja

A tantervi követelmények teljesítése több okból is történhet vizsgák letétele útján. (osztályozó
és javító vizsgák)
Más iskolából érkező tanuló esetében szükség esetén különbözeti vizsga letételére lehet
szükség. Ezért egyértelműen rögzíteni kell a vizsgák menetét, követelményét és értékelésének
módját. A tanuló és szülője ennek ismeretében dönthet a vizsga letételéről.
6.3.

Az értékelés rendje

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei
A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai,
követelményei, az előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes tantárgyra
vonatkozóan.
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A beszámoltatás formái
Évközi beszámoltatás
-

Gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással
Szóbeli felelet
Írásbeli felelet

Félévi beszámoltatás - vizsga
-

csoportos gyakorlatsor
vagy
bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok)
vagy
Gyakorlati feladat végrehajtása
Szóbeli vizsga (pl.: előadás-elemzés)
Írásbeli vizsga (pl.: teszt, esszé)

Év végi beszámoltatás - vizsga
-

Nyilvános bemutató
színpadi produkció (előadás és/vagy jelenet, jelenetek)
vagy
csoportos gyakorlatsor
vagy
Szóbeli vizsga (pl.: előadás-elemzés)
Írásbeli vizsga (pl.: teszt, esszé)

Év közben a beszámoltatás rendszeres.
Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények teljesítését
követően tehető.
Művészeti záróvizsga az utolsó továbbképző évfolyamra előírt követelmények teljesítését
követően tehető
Az értékelés általunk meghatározott kritériumai:
A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak,
személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést
segítőnek, további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges munkakedvet fenntartónak kell
lennie.
Az értékelés alapelvei:
-

folyamatos és kiszámítható,
konkrét, érthető, támaszkodjon a pozitívumokra,
objektív, igazságos, méltányos,
személyre szóló, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevő,
helyes önértékelést segítő,
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-

serkentsen további erőfeszítésre,
tartsa életben az egészséges munkakedvet,
feleljen meg a tanulók életkor sajátosságainak,
sokoldalú, változatos értékelési formák legyenek.

Az értékelés módjai:
szöveges értékelés: Az előképző 1 és 2. évfolyamon félévkor és tanév végén
-

kiválóan megfelelt
jól megfelelt
megfelelt
nem felelt meg

Kiválóan megfelelt
Folyamatosan zenében marad, élményszerű az előadása.
Táncát tudatosan díszíti (taps, arc, kéz, táncszók, táncszerkesztés, énekelés stb.). A
tanult matériát, a teret tudatosan kezeli. Partnerével együtt táncol.
Jól megfelelt
Folyamatosan zenében marad, kisebb technikai hibákat (kar- és kéztartás, párhuzamos
lábfő, íves tartás stb.) véthet. Előadásmódja kevésbé kifejező, a tánc díszeit és a teret
esetlegesen használja, de törekszik a hiányosság leküzdésére. Képes a tanult matériát
variálni. Törekszik a tánc során a partnerével történő párkapcsolat kialakítására.
Megfelelt
Kisebb zenei és motívikai pontatlanságokat véthet, hibáját észreveszi és folyamatosan
javítja, képes a folyamatos táncolása. A tanult matériát csak vázlatosan használja.
Előadásmódja kívánnivalókat hagy maga után. Tánca statikus (térhasználat), tánc
közbeni partnerkapcsolata, táncdíszítése szegényes. Kisebb technikai hiányosságai
(tartás stb.) vannak.

Nem felelt meg
Zene mellett táncol, s ezt későn veszi észre. A hiba javítása közben megáll.
Tánca estleges. Táncszerkesztése, térhasználata darabos, eseménytelen. Előadásmódja
félszeg, bátortalan. A tánc díszeit nem használja. A motívikát felületesen ismeri.
Technikai hiányosságai az előző számonkérés óta nem javultak.
érdemjeggyel való értékelés:
Alapfok 1-6. évfolyamon és a Továbbképző 7–10. évfolyamon félévkor és tanév végén
-

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)
1 (elégtelen)
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Jeles ( 5 )
Folyamatosan zenében marad, élményszerű az előadása, táncát tudatosan díszíti (taps, arc,
kéz, táncszók, táncszerkesztés, énekelés stb.). A tanult matériát, a teret tudatosan kezeli.
Partnerével együtt táncol.
Jó ( 4 )
Folyamatosan zenében marad, kisebb technikai hibákat (kar- és kéztartás, párhuzamos lábfő,
íves tartás stb.) véthet. Előadásmódja kevésbé kifejező, a tánc díszeit és a teret esetlegesen
használja, de törekszik a hiányosság leküzdésére. Képes a tanult matériát variálni. Törekszik a
tánc során a partnerével történő párkapcsolat kialakítására.
Közepes ( 3 )
Kisebb zenei és motívikai pontatlanságokat véthet, hibáját észreveszi és folyamatosan javítja,
képes a folyamatos táncolása. A tanult matériát csak vázlatosan használja. Előadásmódja
kívánnivalókat hagy maga után. Tánca statikus (térhasználat), tánc közbeni partnerkapcsolata,
táncdíszítése szegényes. Kisebb technikai hiányosságai (tartás stb.) vannak.
Elégséges ( 2 )
A motívumokat ismeri, előadásuk során zeni és motívikai pontatlanságokat véthet, melyet
képes javítani. Táncszerkesztése darabos. A teret, a tánc díszeit esetlegesen használja, tánc
közbeni partnerkapcsolata véletlenszerű. Előadásmódja, technikai hiányosságai
elfogadhatóak.
Elégtelen ( 1 )
Zene mellett táncol, s ezt későn veszi észre. A hiba javítása közben megáll. Tánca estleges.
Táncszerkesztése, térhasználata darabos, eseménytelen. Előadásmódja félszeg, bátortalan. A
tánc díszeit nem használja. A motivikát felületesen ismeri. Technikai hiányosságai az előző
számonkérés óta nem javultak.
Az értékelés szempontjai - minimum követelmények:
-

a tananyag - elsajátítási mechanizmus fejlődése,
technikai biztonság,
pontos kivitelezés (mozdulatok, irányok, ritmus, dinamika)
esztétikus megjelenés,
a tantárgy elvárásainak megfelelő stílusú előadásmód,
zene és a tánc összhangja,
a tudatos testhasználat,
saját mozgásanyag gazdagodása,
mozgáshatárok fejlődése,
kapcsolatteremtés, kifejezőkészség,
erőnlét,
párral való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása,
a táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása,
alkalmazkodás a csoportos munkában.

Az értékelési rendszer a pedagógiai program részeként nyilvános.
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A Szorgalom értékelése, minősítése
A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének
pontossága, kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének szintje,
egyenletessége, alapján történik.
Példás ( 5 ); EK évfolyamon a jelölése: ( p )
annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan közreműködik,
felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, a feladatok végzésében
önálló, a képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt nyújtja, teljesítménye egyenletes,
önművelése rendszeres.
Jó ( 4 ); EK évfolyamon a jelölése: ( j )
annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de aktivitása
nem folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a csoportmunkában és az
önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni.
Változó ( 3 ); EK évfolyamon a jelölése: ( v )
annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása egyenetlen, a tanórákra
való felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó érdeklődéssel végzi, önművelése
rendszertelen, képességei alatt teljesít.
Hanyag ( 2 ); EK évfolyamon a jelölése: ( h )
annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen aktivitást,
feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi.
A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok:
példás
jó
változó
hanyag

(5);
(4);
(3);
(2).

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni. A tanuló
szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár – a
csoportban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi.
A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri.
Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, törzslap, bizonyítványkönyv.
6.4.

A vizsgatárgyak részei és követelményei

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei
Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. Művészeti
záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett.
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Az alapvizsga és záróvizsga követelményi, feladatai meghatározásának módja
Az alapvizsga és záróvizsga követelményeket, vizsgafeladatokat – valamennyi vizsgatantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
figyelembevételével kell meghatározni.
Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon.
Az alapvizsga és záróvizsga vizsgafeladatokat a követelmények alapján a vizsgát szervező
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló
felkészültsége és tudása.
Az alapvizsga és záróvizsga feladatokat a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az
nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.
Az alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesül az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a
tanuló, aki az országos tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.
Az alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön
osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a
végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen
érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve
vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.
A vizsga szervezése
A művészeti alapvizsga és záróvizsga csak alapfokú művészetoktatási intézményben
szervezhető.
A tanuló csak akkor folytathatja az a továbbképzőt, ha a VI. évfolyam végén alapvizsgát tesz
és teljesíti az alapkövetelményeket.
Az alapvizsga vizsgáztatási követelményei azonosak a szakmai követelményekben
meghatározottakkal.
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6.5.

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

Támogatjuk a tehetséges, jó képességű, szorgalmas tanulók esetében a szakiskolából a
szakközépiskolába való átmenetet. Az átjárást minden konkrét esetben, a tanuló kérésére meg
kell vizsgálni és egyedi határozattal az iskola igazgatója engedélyezi.

6.6. A felvételi eljárás különös szabályai
Az iskolába történő felvétel a létszámhatárok figyelembevételével mindig az adott évben
kiadott beiskolázási tájékoztató alapján történik, mely a mindenkori jelentkezési lap
hátoldalán található. Ebben a kiadványban tesszük közzé, mely tanszakokon hirdetünk
beiskolázást.
A tanulók beiratkozási eljárás lefolytatását minden tanévben június 1-e és szeptember 30-e
között tartjuk. A magasabb évfolyamba a felvételi vizsga az előző tanév anyagából kerül
összeállításra. A felvételi vizsga anyagait tanszakoknak megfelelően a pedagógusok állítják
össze.
A tanulói jogviszony minden tanév szeptember 1. napján jön létre.
Az iskola a felvételi követelményeket a tanév rendjében meghatározott időben köteles
nyilvánosságra hozni.
Más oktatási intézményből vagy más orientációjú osztályból történő átvételről az érintett
osztály osztályfőnökével történő konzultációt követően az igazgató dönt. Döntésénél a
létszámkorlátok és pedagógiai szempontokat is figyelembe vehet. Az átvétel feltétele, hogy a
tanulónak az orientációs tantárgyakból különbözeti vizsgát kell tennie.
A különbözeti vizsga követelményeit az adott orientációs tantárgyakat a befogadó osztályban
tanító tanárok az átvételre jelentkezett tanuló megkeresésére ismertetik, a vizsga időpontját az
iskolavezetéssel egyeztetve állapítják meg.
Osztályba (csoportba) sorolás szempontjai:
A tanuló a felvételi eljárás során született döntés alapján kerül a pedagógiai programban
meghatározott osztály típusok valamelyikébe.
Felvétel, átvétel elutasításának eljárásrendje:
A felvételhez szükséges követelményeket nem teljesíti, vagy helyhiány miatt elutasított
tanulókat határozatban értesítjük. Az átvétel elutasításáról a kérvényt benyújtó tanulót, illetve
a szülőt az iskola igazgatója szóban tájékoztatja, amennyiben ez nem lehetséges, a döntésről
írásban értesíti az érintetteket.
A tanuló jogviszonya megszűnik, amennyiben:
Az Alapfokú Művészetoktatási tanulmányait befejezte;
Másik Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe átvételt nyert;
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Nem tanköteles tanuló esetében, ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban
meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott, illetve a vele szemben lefolytatott
fegyelmi eljárás során hozott „kizárás az iskolából” határozat jogerőre emelkedett.
Megszüntetés kérelemre
A tanulói jogviszony megszüntetését kérheti a nem tanköteles tanuló vagy a tanköteles tanuló
szülője.
Megszüntetés fegyelmi eljárással (nem tanköteles tanuló esetén)
Nem tanköteles tanuló ellen a törvényi szabályok betartásával lefolytatott fegyelmi eljárás
végén, a tantestület ilyen értelmű döntésével – a határozat jogerőre emelkedésének napján – a
tanuló tanulói jogviszonya megszűnik.
VII.
Tárgyi feltételek, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és
felszerelések jegyzéke
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról az oktatás feladatellátásához
legalapvetőbben szükséges – épület, helyiség berendezés, tárgyi, technikai –
eszközkészletet a fenntartó biztosítja.
VIII.
Intézményi irányítás és ellenőrzés
NYÍR-ART Nonprofit Közhasznú Kft. (4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 6. 2. em. 5.)
ügyvezetője, Enyedi Péter kinevezte az intézmény oktatási igazgatóját. Az igazgató irányítja
és ellenőrzi az oktatási intézményt. Munkáját segíti a választott igazgatóhelyettes, az
irodavezető, valamint az iskolatitkár.
Az intézményen belül a vezetői feladatokat az igazgató látja el. Ő irányítja és ellenőrzi az
igazgatóhelyettest, a tanszakvezetőket és az iskola titkárt.
Az igazgatóhelyettes vezeti és irányítja, valamint ellenőrzi a tanszakok pedagógusait.
Az iskola titkár szorosan együttműködik a vezetőséggel és a pedagógusokkal.
Ellenőrzés:
A fenntartó ellenőrzi az igazgatót.
Az igazgatót ellenőrzési jogkörrel ruházta fel a fenntartó az alábbi személyekkel
kapcsolatban:
- igazgatóhelyettes
- irodavezető, iskolatitkár
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-

jelmeztáros
szabadidőszervező

Az igazgatóhelyettes ellenőrzi a tanügyigazgatást, mely kiterjed az alapító okirat, a
pedagógiai program, a helyi tanterv, a tanmenetek, a szabályzatok, tantárgyfelosztást,
órarendeket, valamint a naplók és a bizonyítványok ellenőrzése.
Az igazgató ellenőrzi a fenntartói oldalról a tanulók adatainak nyilvántartását, osztályokba
való besorolását. A felvételi, a félévi és az év végi vizsgajegyzőkönyveket, valamint a
felvételről, illetve az elutasításról készült igazgató határozatokat.
Az iskola titkár ellenőrzi a pedagógusok tanügyigazgatással kapcsolatos munkájukat
(jelentkezési lapok, szülői nyilatkozatok, valamint a jegyzői határozatokat), a törzslapok, az
osztálynaplók, a bizonyítványok, valamint a félévi és az év végi értesítők, szöveges
értékelések elkészítését és annak törvényi előírásainak betartását.
Az igazgatóhelyettes ellenőrzi a hozzá tartozó pedagógusok munkáját, az órák megtartását, az
órarend és a tantárgyfelosztás betartását. A továbbképzéseken és tanszakai, valamint az
intézményi értekezleteken való megjelenését. Az iskolai rendezvényeken való részvételt, az
ott elvégzett munkát. A pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése,

INTÉZMÉNYI IRÁNYÍTÁS Fenntartó
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola
- IGAZGATÓ

Almafa Alapfokú Művészeti
Iskola - Igazgatóhelyettes

IRODA VEZETŐ

ISKOLATITKÁR

Jelmeztáros
Szabadidőszervező

NÉPTÁNC
TÁNCPEDAGÓGUS

TÁRSASTÁNC
TÁNCPEDAGÓGUS
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IX.
Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok az iskolában
A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat a közoktatási, a gyermekvédelmi, a szociális
ellátásról szóló törvény és az iskolák működését szabályozó miniszteri rendelet határozza
meg.
Minden pedagógus kötelessége:
védje a gyermeki jogokat,
közreműködjön a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók
fejlődését
veszélyeztető
körülmények
megelőzésében,
feltárásában,
megszüntetésében.
A köznevelési törvény rendelkezése alapján a nevelési-oktatási intézményekben egy
félállású gyermek-és ifjúságvédelmi felelőst kell alkalmazni.
-

Megelőzés:
-

biztosítani kell a fejlődéshez szükséges feltételeket,
biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését,
az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartania a családdal,
segíteni kell a diákönkormányzat létrejöttét, működtetését,
biztosítani kell az egészséges környezetet,
biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt nyilvánítsanak
az őket érintő kérdésekben,
a tanulók személyiségjogait tiszteletben kell tartani,
az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más
hatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel,
a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló tevékenység megszervezése
/dohányzás, drog, alkohol/
iskolánkban ez a drogkoordinátor feladat, vele dolgozik együtt az ifjúságvédelmi
felelős.

Feltárás:
-

fel kell tárni a tanulók problémáit,
meg kell keresni a problémák okát,
jelezni a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.

A feltárás célja, hogy a gyerekek problémáit az iskola és a gyermekjóléti szolgálat minél
hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.
Megszüntetés:
-

segítséget kell nyújtani a problémák megoldásában,
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-

az iskola, a pedagógus feladatai közé tartozik az is, hogy részt vegyen a tanulók
fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésében. Ennek érdekében együtt kell
működni a hivatalos szervezetekkel.

A pedagógiai munkán belül elsősorban az alábbi területeken tudunk segíteni:
-

felzárkóztató foglalkozások
tehetséggondozó foglalkozások
differenciált foglalkozás
pályaválasztás segítése
személyes egyéni tanácsadás
egészségvédő, mentálhigiénés program szervezése
egészségügyi vizsgálatok
szociális helyzet javítása
szülőkkel való együttműködés
tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásokról.
X.
Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
Ha tanév végén a tanuló teljesítményére elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.
A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben,
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével.
Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki – a jogszabályban
meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.
Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres
látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai
körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és
igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható,
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók
mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és működési
szabályzata és házirendje tartalmazza.
Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók.
A szülő a tanköteles kortól kérheti gyermeke felvételét intézményünk alapfokú
művészetoktatási iskolájába.
Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek személyazonosságát.
A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az
intézmény más területről is fogad tanulókat.
49

ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az
iskolába belépni, a tanulót az alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa alapján
soroljuk be a meghatározott évfolyamra, ill. csoportba.
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben
rögzített minimumkövetelményeknek való megfelelés.
XII.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az Almafa Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja mindenki számára elérhető az
intézmény székhelyen az igazgatói irodában, az iskola ügyviteli telephelyén, valamint a
telephelyeken, az iskola irodáiban is elhelyezésre kerültek, valamint az iskola hivatalos
honlapján az www.almafaami.hu webcímen.
Szaktanáraink is rendelkeznek az intézmény pedagógiai Programjával, így igény esetén át
tudják adni elolvasás céljából az érdeklődő számára.

XIII.
Záró rendelkezések
A pedagógiai program hatálya:
A pedagógiai program személyi és területi hatálya kiterjed az egész iskolára, az iskola külső
rendezvényeire, tanórán és iskolán kívüli foglalkozásaira, az iskola összes tanulójára,
dolgozójára, továbbá az itt pedagógiai tevékenységet ellátó más természetes személyre.
A pedagógiai program érvényessége:
Hatályba lépésének ideje: 2019. szeptember 1.
A pedagógiai program felülvizsgálata:
A pedagógiai programban megfogalmazottak végrehajtását és megvalósítását a nevelőtestület
a tanév munkarendjében meghatározott időpontokban folyamatosan értékeli, és javaslatot tesz
az esetleges módosításokra.
A HPP-t és a HTT-t évente áttekinti a nevelőtestület és módosítja a törvényi változásoknak
megfelelően.
A pedagógiai program módosítása:
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az iskola igazgatója
- a nevelőtestület bármely tagja
- az iskola alapítója
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2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
3. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától
kell bevezetni.
4. Központi intézkedés, vagy jogszabályváltozás esetén is szükségessé válik a program
felülvizsgálata és módosítása.
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