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BEVEZETÉS
1.1

Szakmai Alapdokumentum

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§(3) bekezdés szerinti tartalommal,
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi
szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény
1.

Megnevezései

1.1

Hivatalos neve:

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

1.2

Idegen nyelvű neve:

Deák Ferenc Bilingual High School, Szeged

2.

Feladat ellátási helyei:

Székhelye: 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120.
3.

Alapító és fenntartó neve és székhelye

Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Fenntartó neve:

Szegedi Tankerületi Központ

Fenntartó székhelye:

6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

4.

Típusa:

gimnázium

5.

OM azonosító:

029744

6.

Köznevelési alapfeladatai:

6.1

6723 Szeged, József Attila sugárút 118-120.
gimnáziumi nevelés-oktatás
6.1.1.1

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2

évfolyamok száma: négy
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6.1.1.3

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi
fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos)

6.1.1.4

két tanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol)

6.1.1.5

integrációs felkészítés

6.1.1.6

köznevelési típusú sportiskola

6.1.1.7

képességkibontakoztató felkészítés

a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 1050 fő
könyvtár: iskolai/kollégiumi könyvtár
7.

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga:

7.1

8.

1.2

6723 Szeged, József Attila sugárút 118-120.
Helyrajzi száma:

15659

Hasznos alapterülete:

1ha 9014 nm

Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium helyzete és néhány sajátossága

Az elmúlt évek folyamatos változásainak, jogszabályi rendelkezéseinek következtében egyre inkább
felértékelődött az idegen nyelvek nagyobb fokú ismerete. Ennek a felismerésnek az eredménye
gimnáziumunk idegen nyelvi képzési orientációinak a kibővítése. A két tanítási nyelvű oktatás
programja (magyar - angol nyelven) mellett, speciális nyelvi osztályokban (angol, német, spanyol)
biztosítjuk diákjaink nyelvi készségeinek, tudásának az elmélyítését. Folyamatosan megújítjuk képzési
lehetőségeinket, az elmúlt években humán és nyelvi, matematika és angol illetve természettudományos
orientációt vezettünk be.
Jelenleg a képzési kínálatunk tartalmazza a mozgóképkultúra és médiaismeret orientációt, amely
jelentős szerepet játszik tanulóink általános műveltségének kiszélesítésében. A művészeti nevelés
területén egyedi az iskolazenekarunk, illetve a képzőművészeti tevékenységünk, programjaink. Emellett
kezdetektől prioritásként kezeljük a sportoló diákok tanulmányainak támogatását, valamint az
informális tanulási lehetőségek biztosítását változatos, tartalmas tanórán kívüli tevékenységek
formájában.
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A gimnázium jelenleg négy évfolyamon rendre több mint 900 diákot oktat és nevel. Elsődleges célunk,
hogy diákjaink általánosan és sokoldalúan művelt, továbbtanulásra képes, testben-lélekben egészséges
és nyitott felnőttekké váljanak.
A két tanítási nyelvű osztályok végzős tanulói 95-100 %-ban C1 szintű komplex típusú állami
nyelvvizsga bizonyítványt szereznek angol nyelvből, emellett a nyelvvizsga megszerzéséhez jelentős
segítséget nyújtunk diákjainknak azzal, hogy 2017-től LanguageCert nyelvvizsga helyként is
működünk.
A végzősök 70-80 %-a szerez egy vagy két állami nyelvvizsgát, ami szintén segíti a továbbtanulást.
Az eredmények motorja a tantestület kimagasló szakmai munkája. Tanáraink közül többen végeztek
vagy végeznek alkotótevékenységet, többen írtak nyelvkönyveket, nyelvtani szakkönyveket és
tankönyveket, valamint sok kolléga veszi ki részét a felsőoktatási képzésből, a felnőttképzésből vagy
szaktanácsadói, szakértői, mentorálási feladatokból.
A nevelés a szakmai oktatással legalább egyenrangú szerepet töltött és tölt be ma is a Szegedi Deák
Ferenc Gimnázium életében. Ennek alapelve a nyitott és szabad szemléletű, mások (és más kultúrák
iránt) toleráns ember kialakítása.
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium nevelési tevékenységét alapvetően befolyásolja a tanulóifjúság
összetétele. Három főbb csoport alkotja a diákságot: a szegediek, a bejárók és a kollégisták. Ezek mellett
vannak nem magyar anyanyelvű, külföldi diákjaink is, akik bekapcsolódva egy-egy osztály munkájába
elősegítik nevelési-oktatási céljaink megvalósítását.
A nevelés sajátos területe a magyar és idegen nyelvű önkifejezés magas kultúrájának megteremtése, a
gyakorlati életvitelre vonatkozó segítés, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Külön hangsúlyt kap a
tolerancia és a szociális érzékenység kialakítása a diákokban.
Igen fontosak művészeti jellegű rendezvényeink (képzőművészeti kiállítások, koncertek, színházi
előadások, stb.), melyek révén az iskola tanulói nevelésében kulturális missziót is betölt, így hatása jóval
túlnő saját keretein.
Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési
intézményekben projekt keretében, a Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként, a
partner egyetem által biztosított tananyagok és módszertani támogató dokumentumok ismeretében, az
intézményünk által kiválasztott szakmai programok tananyagát, módszertanát a helyi tantervünknek
megfelelően felhasználjuk, alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben (beleértve a projekt alapú
tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi
és tantárgyi programoknak megfelelően a szabadidős tevékenységek során.
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A gimnázium épülete, tárgyi, feltételei alkalmasak a zavartalan feladatellátás biztosítására.
A harmonikusan tervezett épület az esztétikai nevelés szempontjából kedvező. A fűtés és világítás
energiatakarékossági szempontból történő felújítása megtörtént. Rendelkezünk fedett, zárható
kerékpártárolóval, ennek és a város egyre kiterjedtebb kerékpárút-hálózatának köszönhetően
örvendetesen nagy számban járnak a dolgozók és a diákok is kerékpárral. Az iskolai szintű
rendezvények lebonyolítására 300 fő befogadására alkalmas színházterem áll a rendelkezésünkre.
Az iskola udvara megfelelő arra, hogy ott az óraközi szüneteket kellemes környezetben töltsék el a
diákok. Az udvar sportolásra is alkalmas, ennek további fejlesztéséhez forrásokat keresünk.

1.3

A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium küldetésnyilatkozata

Nemzettudat, hazaszeretet
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy diákjaink hazánk kulturális, tudományos, szellemi értékeit,
tárgyi kultúráját, természeti szépségeit megismerjék, hagyományait tiszteletben tartsák. Minden
tantárgyi órán gondot fordítunk nagyjaink, hírességeink, nemzetközi hírű alkotóink, tudósaink,
művészeink bemutatására, megismertetésére.
Közösségi kirándulásainkat az osztályfőnökök lehetőleg úgy szervezik, hogy diákjaink megismerhessék
hazánk és a határainkon túli magyarlakta területek különböző tájegységeit, történelmét, építészeti és
kulturális arculatát.
Az iskolai ünnepségeink - kiemelten a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnepekkor - a
megemlékezés gesztusán túl a nemzeti történelmünkkel, múltunk dicsőséges eseményeivel való
azonosulást is szolgálják.
Demokratikus szellemiség, demokráciára nevelés
Intézményünk fontos feladatának tartja a véleménynyilvánítás különböző demokratikus formáinak
kialakítását és gyakorlását, a demokratikus alapértékek megismertetését, a képviseleti demokrácia minél
szélesebb körű alkalmazását. Az osztályközösségek irányításakor az osztályfőnökök figyelembe veszik
a közösség véleményét, értékválasztási szempontjait. Hiszünk és bízunk a tanár-diák-szülő hármas
partnerségében, együttműködésen alapuló párbeszédében.
A Diákönkormányzattal való együttműködés változatos lehetőségeit az intézményi demokrácia fontos
elemeinek tartjuk.
A tanulóinkat is érintő jelentős kérdésekben a szülők véleménynyilvánításának, az Intézményi Tanács
ad demokratikus keretet.
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Célunk, hogy felkészítsük tanulóinkat érdekeik meggyőző képviseletére, a felelős döntéseikhez
szükséges információk kiválasztásának adekvát módozataira. Fejlesztjük kommunikációs képességeiket
annak érdekében, hogy meglátásaikat releváns érvekkel tudják alátámasztani.
Toleranciára, elfogadásra, befogadásra nevelés
Oktató-nevelő munkánk során nagy figyelmet fordítunk az egymás iránti elfogadás és az embertársaink
iránti szolidaritás kérdésére.
Az iskola mikro- és makroközösségeiben figyelemmel kísérjük a kommunikáció különböző formáinak
megfelelő, a társadalmi normákkal kompatibilis használatát. A kölcsönös tisztelet, a gondolkodás
sokszínűségének elfogadása alapértékeink közé tartozik.
Mivel iskolánkban gyakran tanulnak - hosszabb-rövidebb ideig - cserediákok vagy külföldi tanulók,
ezért a kulturális sokféleség tapasztalata a mindennapi gyakorlat része.
Az idegen nyelvek oktatása nem csupán a magas szintű nyelvtudás elérésének lehetőségét kínálja
intézményünkben, hanem a különböző nemzetiségű emberek és kultúrák megismerésének,
hagyományaik felfedezésének is teret ad.
A közösségi szolgálat teljesítésekor diákjaink a rászorulók segítésében is részt vehetnek, ezzel szociális
érzékenységüket is fejlesztjük.
Hagyománnyá vált, hogy a gólyák jótékonysági gyűjtést rendeznek a nélkülöző gyerekeknek,
felébresztve ezzel a társadalmi szolidaritás érzését.
Érzelmi nevelés
A harmonikus személyiség kialakításához a fizikai jóllét mellett elengedhetetlen az érzelmek
kiegyensúlyozottsága, a lelki egészség. A különféle művészetek és a kultúra változatos szegmenseinek
a megismertetése része a tanterveinknek a mindennapi gyakorlatban is.
A művészeti alkotások befogadása és a velük való azonosulás elősegíti a személyiségfejlődést,
hozzájárul az érzelemgazdag belső világ kialakításához.
A tanórai praxis mellett az órán kívüli programok, szakkörök, filmklubok, színház- és
múzeumlátogatások, rendszeres iskolai koncertek is részei a művészeti nevelésnek.
A filmkészítés a média tagozatos diákjaink projektfeladataiban kezdetektől szerepel, így a kreatív
alkotás hozzájárul a kooperatív munka öröméhez. A tanulóink által készített fotókból, rajzokból,
festményekből időről-időre kiállításokat szervezünk, alkotói pályázatokon veszünk részt.
Meggyőződésünk, hogy a lelki egyensúly hatékonyabb tanulási eredménnyel párosul, ezért mindent
megteszünk a komplex személyiségfejlesztés érdekében.
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2. NEVELÉSI PROGRAM
2.1 Pedagógiai alapelveink, értékeink
A nevelőtestület által vallott legfontosabb pedagógiai alapelvek, értékek:
-

a szuverén egyén, az egyéniség kialakítása

-

az egyéni és a szociális összhangja

-

az általános emberi értékek elfogadtatása, beépítése a tanulók normarendszerébe

-

önálló döntéshozatalra képes, és döntéseiért felelősséget vállaló egyén nevelése

-

a tudás megszerzésének primátusa, alapvető motivációvá válása

-

az önképzés igényének, a problémamegoldó gondolkodásnak a kialakítása

-

a teljesítmény-orientáltság és a gyakorlatias szemlélet

-

egyenlő esélyteremtés

-

a racionalitás és emocionalitás harmóniája

-

az életkori sajátosságok szem előtt tartása

-

a bizalom elve és annak gyakorlati megvalósítása szülő és diák, tanár és diák, diák és diák között

-

a következetesség elve

-

az egyenrangúság elve

-

az oktatási folyamatban és a nevelésben egyaránt fontos szemléletesség, személyes
példamutatás megteremtése

2.2 Legfontosabb céljaink
A nevelőtestület stratégiai célkitűzései:
-

a nemzettudat és egyetemesség egységének megteremtése a magas anyanyelvi kultúra és az
idegen nyelvi beszédkészség kialakítása révén, az idegen nyelvi orientációjú osztályokban pedig
az idegen nyelven történő gondolkodás készségének megteremtése

-

a tanulók harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése, a jellem, az akarati tevékenység
megszilárdítása

-

a család, az emberi kapcsolatok fontosságának felismertetése

-

az egyéni és közösségi felelősségtudat kialakítása

-

az önnevelés, önfejlesztés igényének kialakítása

-

a problémafelvető és - megoldó gondolkodás megerősítése
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-

a munkára orientált, az élethosszig tartó tanulásra nyitott egyén nevelése

-

pszichoszomatikusan kiegyensúlyozott személyiség formálása az érzelmi és motivációs
kontroll, szociabilitás, örömképesség, autonómia, önbizalom, tárgyilagosság, kedvező énkép
fejlesztése révén

Összegezve: a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium pedagógiai filozófiája a sokoldalúan képzett,
harmonikus személyiségű, kulturált magatartású, a természet és az ember iránt elkötelezett, toleráns és
empatikus, a hagyományos értékeket tisztelő, elfogadó, a kihívásokra nyitott emberek kibontakozásának
elősegítése.
Az iskola tanárai arra törekszenek, hogy a tanulók olyan tudást szerezzenek, amely önmagában hordja
a továbbfejlesztés, az önművelés lehetőségét, tiszteljék a valódi eredményeket, a teljesítményeket,
legyen reális önértékelésük és kellő önbizalmuk, legyenek képesek a felsőfokú tanulmányokra.
A célok elérése érdekében a pedagógusoknak folyamatosan növelniük kell tudásukat, s különösen
fontos, hogy növeljék jártasságukat a pedagógiai módszerekben, a pedagógiai mérésben, értékelésben.
A módszertani megújulás domináns eleme a digitális kompetenciák fejlesztésére irányul, melynek
pedagógiai célkitűzései a Pedagógiai Program 3. számú mellékletét képező Digitális Fejlesztési Terv
2. pontjában kerültek részletesen kifejtésre.

A nevelés-oktatás feladatrendszere mindezekből következően igen komplex, teljes mértékben áthatja az
iskolai tevékenység egész rendszerét, annak valamennyi szereplőjét.
Törekednünk kell a külső kapcsolatok szervezésének olyan alakítására, hogy a fenti elvek megvalósítása
folyamattá váljon. Igen fontos a szülők, a családok bevonása ebbe a folyamatba: mind az
osztálykeretekben, mind a szélesebb körben folytatott szülői kapcsolatteremtésben (értekezletek, nyílt
napok, fogadóórák, közös ünnepségek) közvetítenünk kell a fenti elveket, értékeket, annak reményében,
hogy a szülői partnerség nemcsak ezek passzív elfogadására terjed ki, hanem tudatosításukra és
fejlesztésükre is. Szorosan idekapcsolódnak az Intézményi Tanács, a diákönkormányzat és a
nevelőtestület kommunikációs szintjei is.
Az elvek és értékek közvetítése szempontjából fontos cél az iskola külkapcsolatainak tudatos nevelésés tanulásközpontú szervezése is.
Az iskola belső tényezői közül fontos a vezetés és a tantestület, valamint a diákönkormányzat egyenlő
feltételekkel bíró demokratikus együttműködése.
Lényeges, hogy a tanulóifjúság minél szélesebb köreit sikerüljön a tanórán kívüli feladatok
előkészítésébe, lebonyolításába, megvalósításába bevonni (rendezvények szervezése, összefogása,
háttérmunka, stb.).
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2.3 Közösségfejlesztési, személyiségfejlesztési feladatok
2.3.1 Hagyományaink
A közösség- és személyiségfejlesztés fontos eszköze az iskolai hagyományok ápolása, különös
tekintettel az alábbiakra:
DEÁK Olimpia
Az iskola diákjai minden évben összemérik szellemi és fizikai erejüket egymással. Minden műveltségi
területen, egyéni és csapatversenyeket hirdetünk. Az osztályok csapatai többféle sportágban előzetes
selejtezők után jutnak el a döntőkbe, amelyeket egy napon szervezünk valamennyi diák aktív
részvételével. Ezen a napon változatos programokat kínálunk az iskola közösségének, a kulturális,
ismeretterjesztő programoktól az egészségfejlesztési, kézműves tevékenységekig. Az egész rendezvény
fő nevelési célja a pozitív iskolai szellemiség gyarapítása, átadása.
Gólyanap, gólyahét és gólyabál
Az iskolai nevelés egyik központi eleme a közösségi életre nevelés. Ennek egyik indító eseménye az
augusztus végi Gólyanap a gimnáziumba felvett 9. évfolyamos diákok számára. Jelentősége, hogy a
leendő osztálytársak első közösségi élményeiket egy kötetlen szabadidős foglalkozáson szerzik. A
gólyák beilleszkedését tovább segíti: a játékos gólyahét, mely a gólyabállal teljesedik ki.
Karácsonyi est
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium megalakulásától kezdve minden évben tartunk iskolai karácsonyi
ünnepséget. Ekkor a diákok és a tanárok egyéni és közös műsorszámokkal készülnek. A hangulatot még
bensőségesebbé teszi a közös teázás, süteményezés.
Bálok
A közösségfejlesztésben fontos értékközvetítő szerepe van az iskola által szervezett gólyabálnak, a
szalagtűző ünnepségnek és a szalagavató bálnak. A szervezésért minden évben osztályközösségek
vállalnak felelősséget, munkájukat a DÖK segíti. A diákok hónapokon keresztül tartó együttműködése
hatékonyan formálja a közösséget.
A bálok összetartó ereje túlmutat az iskolai kereteken, a szülők számára is lehetőséget biztosít az iskola
közösségi életébe való bekapcsolódásra.
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Iskolai ünnepségek, megemlékezések, koncertek
Közösséget erősítő szerepet tölt be nemzeti ünnepeink iskolai szinten történő megünneplése. A
közösségi nevelés fontos eszközei a rádiós megemlékezések és kiállítások, a 9. évfolyamosok
bevonásával zajló Deák-koszorúzások és az évente több alkalommal megrendezett koncertek.
Évkönyv
Jelentős iskolai hagyomány a tanév eseményeit dokumentáló évkönyvek szerkesztése és kiadása. Két
formája létezik: az évente megjelenő és a jubileumi évkönyv. Népszerűségüket mutatja, hogy
rendszeresen több száz példányban jelennek meg. Készítésükben az osztályközösségeken kívül a
nevelőtestület és a DÖK is közreműködik.
2.3.2 Osztályközösségek, az osztályfőnök feladatai
Az iskolai közösség legalapvetőbb szervezete, elemi egysége az osztályközösség. Vezetője az
osztályfőnök, munkáját az osztályfőnök-helyettes segíti. Megbízatásuk 4 tanévre szól.
Az osztályfőnök kiemelt feladata:
-

a gimnázium Pedagógiai Programjában megfogalmazott értékek, célok szellemében neveli
osztályának tanulóit, figyelembe véve diákjai személyiségfejlődését;

-

segíti az osztályközösség alakulását;

-

figyelemmel kíséri az osztály fegyelmi helyzetét és tanulmányi előmenetelét, órát látogat az
osztályában;

-

figyelemmel kíséri osztályában a hiányzásokat, szükség esetén értesíti szülőket és az
iskolavezetést, a jogszabályban előírt esetekben pedig a jegyzőt, a gyermekjóléti szolgálatot
és/vagy a gyámhatóságot

-

tanítványait rendszeresen tájékoztatja az iskolai feladatokról, azok megoldására mozgósít;

-

figyelmet fordít az osztályában végzendő ifjúságvédelmi, szociális, mentálhigiénés feladatokra,
nyomon követi az osztálya kötelező orvosi vizsgálatát;

-

koordinálja az osztályban tanító tanárok munkáját, szükség esetén, de legalább félévenként
egyszer, a szülői értekezletek előtt összehívja az osztálytanácsot, melyről feljegyzést készít;

-

minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát a Pedagógiai Programban rögzített elvek szerint
és javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti; javaslatot tesz a tanítványai jutalmazására,
büntetésére; a házirendben foglaltak szerint adminisztrálja a diákoknál az esedékes jutalmazó
és fegyelmező intézkedéseket;

-

szülői értekezletet tart félévente;
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-

ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli és adminisztratív teendőket (napló vezetése,
statisztikai adatszolgáltatás, bizonyítvány és törzslap írása, hiányzások adminisztrációja,
továbbtanulási adminisztráció);

-

részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti az iskolai feladatok megoldását;

-

részt vesz a gimnáziumi nevelési terv kidolgozásában és megvalósításában.

2.3.3 Diákönkormányzat
A Diákönkormányzat a gimnázium diákjainak érdekvédelmi, jogérvényesítő, közösségformáló
szervezete.
-

saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, amit a DÖK készít, a tanulóközösség
fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá;

-

jogait a köznevelési törvény tartalmazza;

-

a tanulóközösséget a gimnázium vezetése és nevelőtestülete előtt a DÖK elnöke képviseli,

-

a DÖK tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit a
diákközösség javaslatára az intézményvezető bíz meg,

-

a DÖK minden tanévben diákparlamentet tart, melynek időpontját az iskola éves munkaterve
rögzíti; a parlamenten a DÖK elnöke és a gimnázium vezetősége beszámol a gimnáziumi
házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól, a gyermeki jogok, tanulói jogok
helyzetéről és érvényesüléséről.

-

a parlament fórumot teremt a tanulók szervezett véleménynyilvánítása számára;

-

a hagyományos iskolai rendezvények szervezésében szerepet vállal.

2.4 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
2.4.1 A célok elérése érdekében megvalósítandó kiemelt feladataink
-

Kiemelt feladat a nyitott, magabiztos személyiség kibontakoztatása, a demokratikus szellemiség
megalapozása, az egyéni kibontakozás és a közösségi elfogadás egységének megteremtése.

-

A személyiségfejlesztésben az életkori sajátosságoknak megfelelő pedagógiai feladatokat
osztályközösségenként kell meghatározni.

-

A közösségfejlesztés egyik alapvető feladata a magyarságtudat pozitív alakítása mellett az
egyetemes emberi értékek elsajátítása.

-

Mind osztályfőnöki, mind szaktanári feladat a kiemelt figyelmet igénylő tanulók segítése (SNI,
BTMN, HH, HHH, kiemelten tehetséges tanulók). A nevelési intézményvezető-helyettes
koordinálja ezt a feladatot, de az iskolaorvos, az iskolapszichológus segít a nehezebb
helyzetekben, a tehetséggondozásban pedig a szakmai munkaközösségek. A nevelésiintézményvezető-helyettes adott esetben külső szervekhez is fordulhat. Az iskolapszichológus,
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a nevelési intézményvezető-helyettes, a védőnő pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadást nyújt
igény esetén bármely diáknak, szülőnek.
-

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók (amennyiben a szakértői véleményben más nem szerepel)
heti 1 alkalommal, a sajátos nevelési igényű tanulók heti 2 alkalommal kapnak fejlesztési
lehetőséget.

-

A

tehetséggondozás

már

a

felvételivel

megkezdődik.

Szakköri

foglalkozások,

versenymenedzselés mellett egyéb tanórán kívüli foglalkozások a színterei: kiemelkedő az
iskolaújság, a rendezvényszervezés, a tanulmányi kirándulások, a SzeReTeD és TermOSz
laborlátogatások, valamint a diákönkormányzati munka. A tehetséggondozás másik fő területe
a differenciált tanórai munka megszervezése.
-

A tanulási kudarcok megelőzése érdekében a félévi és az év végi osztályozás előtt legalább egy
hónappal az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket, súlyosabb esetben személyes találkozást
kezdeményez az iskolavezetés részvételével. A felzárkózást lehetőség szerint tanórai keretek
között biztosítjuk. Szükség esetén az iskolavezetés egyedi elbírálással tanulószobai foglalkozást
is előírhat.

-

A szociális hátrányok enyhítésében fontos szerep jut a Deák Gimnáziumért Alapítványnak. Az
alapítványi 1 %-ok szervezésében a tantestület, és a kuratórium egyaránt fontos szerepet játszik.

-

Az iskolai étkeztetésben és tankönyvellátásban – az aktuális jogszabályoknak megfelelően kedvezményeket kaphatnak a rászoruló tanulók és a sokgyermekes családok tagjai.

-

Az iskola aktívan részt vesz a halmozottan hátrányos tanulókra vonatkozó pályázatokon.

-

Az iskola kapcsolatait a szülői házzal, a tanulókkal a Házirend, és az SZMSZ tartalmazzák.

-

A kollégiumban lakó diákok esetében rendszeres az információcsere az iskola és a kollégiumi
nevelők között.

2.4.2 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos A pedagógiai teendők
Fontos célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelését-oktatását
maradéktalanul megvalósítsuk.
Célunk továbbá:
-

időben felismerni a tanulók hátrányos helyzetét,

-

megnyerni a szülőket a tanulók együttnevelésére,

-

elérni, hogy eredményesen befejezzék a középiskolát,

-

sikeresen tudjanak piacképes szakmát választani.

Az integrációs feladatok megvalósításához a következő feltételek adottak:
A tantestület egy része részt vett olyan képesség- és személyiségfejlesztő pedagógiai munkát segítő
képzéseken, amelyek az integrációs tevékenység során is jól hasznosíthatóak: tanulásmódszertan,
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pályaorientáció, resztoratív konfliktuskezelés, mentálhigiéné, drogprevenció, drámapedagógia,
BaCuLit. Gimnáziumunkban az osztályfőnökök és a szaktanárok tevékenységét a pedagógiai munkát
segítő dolgozók is támogatják: nevelési intézményvezető-helyettes, iskolapszichológus, iskolai védőnő,
könyvtáros, DÖK támogató tanár, a kortárssegítő csoportot vezető pedagógus. Folyamatos a
kapcsolattartás a városi ellátó rendszerrel (Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság, Gyermekjóléti Szolgálat, Pályaválasztási Tanácsadó, családsegítők, civil
szervezetek), akikhez szükség esetén segítségért fordulhatunk.
Az integráció célrendszere
-

A tanulók elemi műveltségbeli és munkakultúrájának megalapozása.

-

Szociális hátrányok enyhítése, kulturális hiányosságok pótlása.

-

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás csökkentése, kiküszöbölése.

-

Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés: a tanulók toleranciaképességének, a kisebbség és
többség, a másság elfogadása gyakorlatának kialakítása, közéletiségre nevelés.

-

Társadalmi beilleszkedés, integrálódás iránti motiváció erősítése, fenntartása.

-

Pozitív életmódmodell nyújtása, egészséges életmód kialakítása, a testi-lelki egészség mint
érték elismertetése.

-

Pályaorientációs tevékenység.

-

Az iskola párbeszédet alakít ki a programban részt vevő szülőkkel, partnereivel.

-

Az intézmény pedagógus továbbképzési tervébe lehetőség szerint beépíti a képességfejlesztés
és integrációs tevékenységhez szükséges pedagóguskészségek fejlesztésére irányuló szakmai
továbbképzéseket: projektoktatás, tanulásmódszertan

-

pályaorientáció,

-

kooperatív tanítási módszerek,

-

Adatszolgáltatás a fenntartó számára: a szükséges intézkedések meghozatalához statisztikai
adatok, arányszámok, felmérések eredményeinek közlése, integrációs önértékelés elkészítése.

-

A szükséges korrekciók elkészítése (a jelentkező igények alapján) folyamatos, ezek rögzítése
az iskola egyéb dokumentumaiban.

A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei
-

Kulcskompetenciákat fejlesztő programelemek:
-

tanulásmódszertan,

-

személyiségfejlesztő mentálhigiénés programok,

-

stresszcsökkentő autogén tréning,

-

egyéni tanácsadás (önismeret, életvezetés, személyiségfejlesztés, agresszió- és
konfliktuskezelés, tanulásmódszertan, pályaorientáció),

-

resztoratív konfliktuskezelési eljárás alkalmazása.
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-

-

Tanórán kívüli programok:
-

mentori rendszer működtetése,

-

szakkörök.

-

Módszertani elemek:

-

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása:

-

kooperatív technikák

-

projektmódszer

Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakon belül.
-

pályaorientáció,

-

szakkörök.

2.4.3 A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók
fejlesztése, iskolai integrációja
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem
sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Iskolánk a tanulók között
fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket a pedagógiai program és helyi
tanterv kialakításakor figyelembe vette.
Az osztályfőnökök kiemelt feladata, hogy elősegítsék az osztályközösségben az integráció folyamatát a
tanórai és tanórán kívüli programok során. Az osztályfőnökök folyamatosan együttműködnek az
osztályban tanító tanárok közösségével az integráció elősegítése érdekében. Rendszeresen kapcsolatot
tartanak a kollégákkal és a tanuló szüleivel, kollégiumával.
Az iskola folyamatosan együttműködik a Pedagógiai Szakszolgálattal annak érdekében, hogy a sajátos
nevelési igényű tanulók megfelelő ellátásáról, támogatásáról és fejlesztéséről gondoskodni tudjon. Az
iskola ötéves továbbképzési programjában az intézmény vezetője támogatja a pedagógusok részvételét
az integrációt segítő akkreditált továbbképzéseken.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő
pedagógus
-

a tanórai munkafolyamatba a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a tanulói
teljesítmények elemzése és értékelése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az
adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;

-

egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;

-

alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, folyamatosan differenciál;

-

együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait
beépíti a pedagógiai folyamatokba.
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Várható eredmények:
-

Az integráció tartósan képes a különböző háttérrel és eltérő fejlettséggel rendelkező tanulók
együttnevelésére.

-

Az integrációs pedagógiai rendszer kiépülése párbeszédet alakít ki az érintett szülőkkel.

-

Lehetővé válik a hátrányos helyzetű tanulók évfolyamvesztés nélküli továbbhaladása.

-

Csökken az iskolánkban a lemorzsolódási arány.

-

Javulnak a kompetenciamérések eredményei a családi háttérindex és az előzetes (4., 6., 8.
osztályos) eredmények figyelembevételével..

2.4.4 Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás
Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag
feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Kiemelt fontosságú a tehetségek
felismerése és fejlesztése. Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és az osztályfőnök feladata,
hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk
fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, és a legszorosabb
együttműködést igényli a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és
szakemberekkel.
A tehetségfejlesztés tevékenységei iskolánkban:
-

bemeneti mérések, különös tekintettel a motivációra, tehetség-nyilvántartás, az egyéni
képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, emelt óraszámú tantárgyak tanítása,

-

tehetséggondozó programok (szakkörök),

-

tehetséggondozó, és -fejlesztő foglalkozások, felkészítés versenyekre, pályázatokon való
részvételre, vetélkedő megrendezése, kiállítások szervezése, iskolazenekar,

-

felkészítés a felsőfokú továbbtanulásra, ennek irányítása, segítése,

-

személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése,

-

kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről,

-

versenyeztetés, tantárgyakhoz köthető, sport-, művészeti és komplex versenyek megszervezése,
és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten.

A versenyek részletes felsorolása az éves munkatervben jelenik meg.
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2.5 A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban
A tanulók a diákönkormányzat, és a diákparlament útján gyakorolhatják javaslattételi, véleményezési
és egyetértési jogukat. A fenti szervezetek üléséről és a napirendi pontokról az iskolarádió, a faliújság,
a honlap és az osztályfőnökök útján tájékoztatjuk az érintetteket.

2.6 Kapcsolattartás
2.6.1 A belső kapcsolattartás általános formái és rendje
-

Augusztus végén az intézményvezető által kijelölt napon tanévzáró – tanévnyitó értekezletre
kerül sor, amely az új kollégák bemutatásának színtere.

-

Félévkor és a tanév végén osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.

-

A nevelési értekezletek témáját és időpontját a gimnázium éves munkaterve tartalmazza. A
nevelőtestület értekezletén a tantestület minden tagjának részt kell vennie.

-

Heti rendszerességgel kibővített vezetői értekezletet tartunk.

-

Az intézményvezető és a nevelőtestület a belső intézményi posta, a névre szóló fachokban és az
elektronikus levelezőrendszeren, az iskolai hálózaton keresztül tart kapcsolatot egymással az
iratkezelési és az informatikai szabályzatok előírásainak betartásával. A tanári szobában
hirdetőtáblákra kerülnek kifüggesztésre az aktuális információk.

-

Az intézményvezető és a nevelőtestület az osztályfőnök útján, a faliújságon, az iskolarádión és
DÖK gyűlésen tart kapcsolatot a diákokkal.

2.6.2 A szülők és tanulók tájékoztatásának formái
Szülői értekezletek
-

az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja;

-

a szülői értekezlet témájának összeállításáért a nyelvi intézményvezető helyettes a felelős;

-

a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban osztályonként félévente tartunk szülői értekezletet és
ehhez kapcsolódóan szaktanári fogadóórát, melynek időtartama min. 60 perc;

-

a 9. évfolyamon szeptemberben összevont szülői értekezletet tart az iskola vezetése;

-

a 10. évfolyamon márciusban az emelt és középszintű oktatásról, a 12. évfolyamon januárban
érettségi – felvételi vizsgák rendszeréről összevont tájékoztatót tartunk;

-

egyéb felmerülő problémák megoldására rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök,
összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze;

-

a szülői értekezletek időpontját a gimnázium éves munkatervében rögzítjük.
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Szaktanári fogadóórák
-

A félévenkénti szülői értekezletekhez kapcsolódóan közös szaktanári fogadóórát tartunk,
melyen a tantestület valamennyi tagja köteles részt venni.

-

A tantestület minden tagja köteles kijelölni az órarendjében egy 45 perces tanórát fogadóórának.
Ekkor a szülő vagy gondviselő előzetes telefonos időpont-egyeztetés után konzultálhat
gyermeke szaktanárával.

-

A szülői értekezletek és a szaktanári fogadóórák időpontja az iskola honlapján is megtalálható.

A szülők írásbeli tájékoztatása
-

Az érdemjegyeknek az ellenőrző könyvben történő folyamatos vezetése a tanuló kötelessége,
ellenőrzése a gondviselő felelőssége. A tanulók érdemjegyeiről, tanulmányi előmeneteléről,
hiányzásairól valamint a hivatalos bejegyzésekről az elektronikus napló felületén is
tájékoztatjuk a szülőket. Az egyedi hozzáférési jelszó segítségével a szülők/gondviselők
biztonságosan és titkosan használhatják a Kréta rendszer rájuk vonatkozó egységeit. Lehetőség
van arra is, hogy az e-napló megfelelő platformján az iskola hivatalos üzeneteket küldjön,
különféle tájékoztatókkal szolgáljon. A hiányzások szülői igazolását az e-napló megfelelő
oldalán a gondviselő(k) elektronikus formában is megteheti(k).

-

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, a tanév rendjét szeptember hónapban az az iskola
honlapján keresztül és ellenőrző könyv útján is tudatjuk a szülőkkel, melynek tudomásulvételét
a szülők kézjegyükkel jelzik.

-

A tanulmányi félévek zárása előtt min. 4 héttel az osztályfőnök a szaktanárok javaslatára
levélben értesíti a szülőket a tanuló gyenge, vagy hanyatló tanulmányi eredményéről.

-

Az osztályfőnök iktatott levélben értesíti a szülőket a tanuló fegyelmi vétségéről és igazolatlan
hiányzásairól, az alkalmazott fegyelmi büntetésekről.

-

Az osztályfőnök a bizonyítvány útján értesíti a szülőket, ha a tanuló nevelőtestületi dicséretben
részesült.

A diákok tájékoztatása
-

A pedagógus a tanuló tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés
elkészítésekor, szóbeli felelet esetén azonnal köteles ismertetni a tanulóval. Az írásbeli
dolgozatok javítási határidejéről a köznevelési törvény rendelkezik. A tanuló feleletére csak
egyetlen osztályzat adható, tört osztályzatot nem alkalmazunk.

-

A pedagógiai értékelés folyamatosságát azzal biztosítjuk, hogy félévente minden tantárgyból
min. a tárgy heti kötelező óraszáma +1 osztályzatot adunk. A heti 1 órás tárgyak esetén félévente
min. 3 osztályzat megléte szükséges a tanuló lezárásához.
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-

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt egy héttel korábban tájékoztatni
kell. Egy napon maximálisan 2 témazáró dolgozatot lehet íratni.

-

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésről. A
tájékoztatásra az érintett osztályfőnök vagy szaktanár a jogosult.

-

Bármelyik diáknak lehetősége van arra, hogy a gimnázium titkárságán aláírásával ellátott
kérvényét, felvetését, javaslatát beadja, melyre 15 napon belül választ kell kapnia az illetékes
személytől.

-

A tanulók szervezett formában véleményt mondhatnak az őket nevelő és oktató pedagógusok
munkájáról. Ezt a jogot az osztály DÖK képviselőin keresztül írásban gyakorolhatják.

2.6.3 Kapcsolattartás a külső partnerekkel
Iskola-egészségügy
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a tanulók iskolaegészségügyi ellátását biztosító szervezettel. A tanulók ellátását iskolaorvos, védőnő (lehetőség szerint
főállású iskolavédőnő) és fogorvos végzi. A kapcsolattartást az iskola intézményvezetője illetve nevelési
intézményvezető helyettese biztosítja az alábbi személyekkel:
-

iskolaorvos;

-

iskolai védőnő;

-

Gyermekjóléti Szolgálat

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskola intézményvezetőjével előre egyeztetett munkaterv szerint
történik. A jogszabályba foglalt szűrővizsgálatok évente történnek, az iskola orvosi szobájában.
Amennyiben a gyermek jogszabályban előírt szűrővizsgálata elmarad, azt jelezni kell a gyermek házi
gyermekorvosa, illetve a Gyermekjóléti Központ felé.
Szakmai együttműködők
A gimnázium folyamatos együttműködésre törekszik a gyermekjóléti ellátórendszer alábbi tagjaival:
-

gyermekjóléti központ;

-

jegyző;

-

gyámhatóság,

-

szociális iroda.

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a pedagógiai szakszolgálat alábbi szereplőivel:
-

nevelési tanácsadó;

-

logopédia, utazó gyógypedagógus,

-

tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság,

-

pályaválasztási tanácsadó;

-

gyógytestnevelők.
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A közösségi szolgálat teljesítéséhez partneri együttműködést alakítunk ki a lehetséges fogadó
szervezetekkel.
Partnerintézmények
A beiskolázás érdekében Nyílt napok alkalmával tájékoztatjuk az általános iskolás diákokat, számukra
évente közreadjuk a beiskolázási tájékoztatót, tehetséggondozó szakkörökkel növeljük továbbtanulási
esélyüket, városi tehetségkutató versenyeket szervezünk részükre.
Hasonló profilú köznevelési intézmények tanulmányi és sportversenyein rendszeresen részt veszünk,
meghívjuk tanulóikat az általunk szervezett rendezvényekre ( pl. fordítóverseny, Deák Kupa).
A nevelőtestület több tagja mentortanári feladatot lát el felsőoktatási intézmények megbízása és/vagy
végzettsége alapján.
A továbbtanulással kapcsolatos széles körű tájékoztatás érdekében a felsőoktatási intézmények
információit a nevelési és a tanügy-igazgatási intézményvezető helyettes és az osztályfőnökök
segítségével juttatjuk el a diákokhoz. A felsőoktatási nyílt napokon lehetővé tesszük tanulóink
részvételét. Az SZTE karainak bemutatkozására helyben lehetőséget biztosítunk.

2.7 A nevelőmunka eszközei
-

Természetesen legfontosabb a tanítási órák nevelőfunkciójának biztos kezű vezetése, erősítése.
A következetes tanári munka és a határozott, de empatikus fellépés, a pontos, körültekintő
óravezetés, a magas minőségű, sokoldalú értékelés a tanári munka természetes részei. Egymás
kölcsönös tisztelete, megbecsülése a valódi példák állításával alakítható csak ki.

-

Ezért az osztályfőnöki órák tanmenetének túl kell mutatni a szűk órakereteken, sokkal inkább
az egész iskolai nevelésnek a valóságos gyakorlatból kiinduló tervévé kell válnia.

-

Az iskolai hagyományok ápolása.

-

Közösségfejlesztés osztályszinten és iskolai vonatkozásban.

-

Az iskolai ünnepségek rendszere (az éves eseménynaptárban meghatározottak szerint).

-

A külkapcsolatok ápolása.

-

A Házirend (ld. külön).

-

Tanári példamutatás a munkavégzésben, szervezésben, toleranciában.

-

A diákönkormányzati munka segítése, diákújság, iskolarádió működtetése.

-

Tanórán kívüli feladatok meghatározása, a szabadidős tevékenység szervezése, ezek között
nagy jelentőséggel bírnak az idegen nyelvi kultúra megismerése céljából szervezett külföldi
tanulmányutak, nyelvi táborok. Az egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra nevelés
egyik fontos eszköze az iskolai szervezésű sítábor.
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2.8 A nevelőmunka tanórán kívüli eszközei
-

Iskolagyűlések
-

alkalmanként, a diákság aktív közreműködésével

-

„dicsőségtábla” a sikeres versenyeredmények bemutatására.

-

Internetes honlap.

-

Diákparlament.

-

Tanulmányi és osztálykirándulások.

-

Tanár – diák közös rendezvények
-

Deák Olimpia

-

gólyanap, gólyabál, gólyahét

-

karácsonyi est

-

szalagavató bál

-

iskolai ünnepségek, megemlékezések, koncertek

-

12. osztályosok búcsúztatása

-

sporttalálkozók.

-

Osztálytanácsok.

-

Közösségfejlesztő osztályfőnöki óra.

-

Nevelési értekezletek aktuális kérdésekről tanévenként legalább egy alkalommal.

-

A jóvátételi eljárás alkalmazása, a fegyelmi bizottság törvényszerű működtetése a Házirend
alapján

-

Szülői értekezlet, fogadóóra, szükség esetén kapcsolattartás a szülőkkel, kapcsolattartás külső
intézményekkel.

2.9 Az iskolai közösségi szolgálat
Felelősök, feladatkörök
-

A középiskola intézményvezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, továbbá
gondoskodik arról, hogy az intézményben az osztályfőnökök nyilvántartsák és folyamatosan
vezessék a tanulók iskolai közösségi szolgálatának végzését a törzslapon, a bizonyítványban és
a naplóban.

-

A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős az alábbiak
megszervezéséért:
-

éves munkaterv készítése

-

helyi lehetőségek feltérképezése

-

a fogadó helyekkel való kapcsolattartás,
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-

-

a tanulók előzetes felkészítése, motiválása

-

a tapasztalatok pedagógiai célú feldolgozása.

az osztályfőnök feladata:
-

együttműködik az iskolai koordinátorral

-

jelentkeztetés, adminisztrálás, dokumentálás, ellenőrzés, igazolás

-

szülők tájékoztatása.

A tevékenység megszervezésének lépései az iskolában
-

az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógus(oka)t (koordinátor,
osztályfőnök);

-

a helyi lehetőségek feltérképezése, együttműködési szerződések megkötése a jogszabályi
feltételeknek megfelelő külső partnerekkel;

-

a tanulók és szülők tájékoztatása a választható lehetőségekről, a javasolt ütemezésről;

-

a tanulók jelentkeztetése formanyomtatványon;

-

az éves munka értékelése, tapasztalatok feldolgozása, éves teljesítés rögzítése a tanügyi
dokumentumokban;

-

a közösségi szolgálat teljesítésének igazolása.

A közösségi szolgálat dokumentálása
-

az iskola együttműködési megállapodást köt a megvalósításban részt vevő külső szervezetekkel;

-

a tanuló jelentkezési lapot tölt ki, amely tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás
tervezett területeit, szülő/gondviselő aláírását;

-

a tanuló folyamatosan vezeti közösségi szolgálati naplóját az iskola által előírt formátumban,
melyet az osztályfőnök félévenként ellenőriz és kézjegyével lát el;

-

az elektronikus osztálynaplóban, törzslapon és a bizonyítványban az osztályfőnök tanév végén
rögzíti a közösségi szolgálat (rész) teljesítését;

-

iskolaváltás esetén az iskola igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről két példányban,
melyből egy példány a tanulónál, egy példány az intézmény irattárában marad;

-

az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése előfeltétele az érettségi bizonyítvány kiadásának, így a
teljesítés tényét az osztályfőnök a bizonyítvány és a törzslap Jegyzet rovatában a megfelelő
záradék alkalmazásával rögzíti.
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A program lebonyolítása
A diákok az 50 órából 5-5 óra felkészítő és feldolgozó foglalkozáson vesznek részt. Lehetőség szerint a
ráhangoló felkészítést az iskolai koordinátor közreműködésével a 9. osztály elején 3 órában tömbösítve,
a 10. és 11. osztály elején 1-1 osztályfőnöki órában valósítjuk meg. A feldolgozó foglalkozásokat az
osztályfőnök az utolsó tanítási napon 9. és 10. osztályban 1-1 órában, a 11. osztályban 3 osztályfőnöki
órában tartja meg.
Az iskola lehetőséget biztosít, hogy a tanulók egyénileg vagy csoportosan tegyenek eleget a szolgálati
követelmények teljesítésének. A közösségi szolgálat teljesítése során 1 órán 60 perc időtartamot kell
érteni, melybe az oda- és visszautazás időtartama nem számít bele. Tanítási napokon minimum 1,
maximum 3, tanítási napokon kívül minimum 1, maximum 5 óra közösségi szolgálatot lehet teljesíteni.
A szolgálat teljesítése magánszemélynél, közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő
szervezeten keresztül valósítható meg.
A közösségi szolgálat választható területei:
Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben
A kórházi közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki
segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára. Az tanulók a
következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:
-

a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;

-

a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;

-

felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;

-

a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;

-

betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése;

-

egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek kompetenciájába
tartozó feladatok;

-

orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban (az önkéntesek
kompetenciahatárain belül, például a mobilizálásban való segítés);

-

leletek és egyéb dolgok átszállítása, gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős
tevékenységek szervezésében segítés.

A kórházi önkéntes tevékenység nem szorítkozik a betegágy melletti munkára, hanem például a betegek
eligazodásának segítésében, adminisztratív tevékenységek ellátásában, idegen nyelvű szakirodalom
fordításában, tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezetgondozásban vállalt feladatokat is
felölelheti.
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Szociális és jótékonysági tevékenységek
-

idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés,
takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);

-

idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba
rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);

-

felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;

-

egyéb szociális tevékenység.

A jótékonysági tevékenység keretén belül pusztán adománygyűjtés nem folytatható, különösen akkor,
ha ez pénzbeli adományt jelent.
Oktatási tevékenységek
-

korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gimnáziumon belül, gyermekotthonban, sajátos nevelési
igényű diákok oktatását végző intézményben;

-

bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;

-

oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);

-

egyéb oktatási tevékenységek.

Kulturális, közösségi tevékenységek
-

kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;

-

közösségi tevékenységek: pl. katonasírok gondozása;

-

közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;

-

bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például
bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).

Környezet- és természetvédelmi tevékenységek
A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban, erdészetekben,
környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai szervezeteknél, továbbá
önkormányzatoknál. Például:
-

parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése;

-

biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;

-

szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése;

-

környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a
programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készítése
stb.);

-

megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése;

-

Natura 2000 területek megóvásában részvétel;
25

-

egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység.

Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is)
Megemlítendő tevékenységi területek például:
-

a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás,

-

közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben.

-

rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül végezhető tevékenységek ellátása,
például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, jelzőrendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése.

Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá
idős emberekkel:
-

közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel:
sport, kézművesség, játék, programok (ünnepek, kézművesség, farsang, közös műsor
kialakítása, sütés, stb.)

2.10 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,

-

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,

-

ismerjék fel a vészhelyzeteket,

-

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,

-

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,

-

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, sajátítsák el, mikor és
hogyan kell mentőt hívni.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelten fontos, hogy a tanulók az
életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében – foglalkozzanak az
elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése
érdekében:
-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe,

-

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják, így a helyi tantervben szereplő, az alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó elsősegélynyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be:
-

Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és vénás vérzés.

-

Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás,
szénmonoxid- mérgezés.

-

Fizika: égési sérülések, forrázás.

-

Testnevelés: magasból esés.

-

Életvitel és gyakorlat.

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a
pedagógiai program mellékletét képező helyi tantervek tartalmazzák.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:
-

szakkörök,

-

minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutató (Deák Olimpia),

-

egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó osztályfőnöki
órák, vetélkedők szervezése a tanulók számára.
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3. HELYI TANTERV
3.1 Választott kerettanterv
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium négy évfolyamos gimnáziumi képzést folytat az előírt kerettanterv
alapján. Alkalmazzuk még a két tanítási nyelvű oktatás kerettantervét.

3.2 Beiskolázás
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium beiskolázási területe elsősorban Szeged város és térsége, de magas
a dél-alföldi régió településeiről beiskolázott diákok száma is. Országos beiskolázású a két tanítási
nyelvű osztály. A gimnázium sokszínű képzési kínálatát az alábbi orientációk adják:
-

magyar-angol két tanítási nyelvű

-

humán és idegen nyelvi orientáció

-

matematika-angol orientáció

-

speciális angol

-

speciális kezdő német

-

haladó német

-

természettudományos orientáció

-

általános tantervű

-

speciális spanyol

-

mozgóképkultúra és médiaismeret

-

speciális német-DSD (Deutsches Sprachdiplom) kifutó rendszerben (utolsó évfolyam a
2020/2021 tanévben)

A tanulók minden esetben felvételi eljárás során létesíthetnek tanulói jogviszonyt a Szegedi Deák Ferenc
Gimnáziummal. Ebben figyelembe vesszük az általános iskolai tanulmányi eredményt, az egységes
írásbeli felvételi vizsgákon nyújtott teljesítményt, továbbá az orientációtól függően a szóbeli
meghallgatás eredményét. A szóbeli felvételi vizsga témaköreit külön pontban szabályozzuk. A tanuló
nem kerülhet olyan orientációjú osztályba, amelynek emelt óraszámú tantárgyából szakértői bizottság
által javasolt értékelés és minősítés alóli mentesítéssel rendelkezik.
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Az egyes orientációkon az alábbiak szerint határozzuk meg a felvételi követelményeket és
pontszámokat:
1.

Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A
szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó,
több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés,
amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont).
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont
2.

Humán és idegen nyelvi orientáció

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A
pontszámításnál a magyar nyelv írásbeli eredményét duplán számítjuk. Szóbeli vizsga nincs.
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (100+50p) = 200 pont
3.

Matematika-angol orientáció

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A
pontszámításkor a matematika írásbeli eredményét duplán számoljuk. Szóbeli vizsga nincs.
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+100p) = 200 pont
4.

Speciális angol

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A
szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó,
több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés,
amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont).
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont
5.

Természettudományos orientáció

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. A
pontszámításkor a matematika írásbeli eredményét duplán számoljuk. Szóbeli vizsga nincs.
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+100p) = 200 pont
6.

Általános tantervű osztály

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli
felvételi vizsgát nem tartunk.
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p) = 150 pont
7.

Speciális spanyol
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Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli
felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek
számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont)
áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló spanyol kultúrában
szerzett tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont).
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont
8.

Mozgóképkultúra és médiaismeret orientáció

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A
szóbeli felvételi vizsgán elbeszélgetést tartunk az iskola honlapján előzetesen megadott szempontok
alapján, amelyen képet kaphatunk a tanuló e témakörben szerzett élményeiről, tájékozottságáról.
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont
9.

Speciális kezdő német

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli
felvételi vizsgát angol nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek
számonkéréséből (20 pont) és egy angol nyelven folyó, több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont)
áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet kaphatunk a tanuló általános
tájékozottságáról, érdeklődési köréről, élményvilágáról, az idegen nyelv iránti elkötelezettségéről. (10
pont).
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont
10.

Haladó német

Felvételi követelmények: Egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. A
szóbeli felvételi vizsga a nyelvtani ismeretek számonkéréséből (20 pont) és egy német nyelven folyó,
több témakört is érintő beszélgetésből (20 pont) áll. Ezt követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés,
amelyen képet kaphatunk a tanuló tájékozottságáról, élményvilágáról (10 pont).
Pontszámítás: hozott pont (50p) + központi írásbeli (50+50p)+ szóbeli (50p) = 200 pont

3.3 Képzési orientációk
1.

Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály

A két tanítási nyelvű osztályban a tanulók az angol nyelvet mindvégig emelt óraszámban tanulják. A
nyelvoktatásban angol társalgást tanító anyanyelvi lektorok is közreműködnek. A tanulók a kilencedik
osztálytól kezdve három közismereti tárgyat angol nyelven tanulnak. Két tantárgyból angolul kell
érettségi vizsgát tenni. 60 % fölötti emelt szintű angol érettségi eredmény esetén a diák érettségije
felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.
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2.

Humán és idegen nyelvi orientáció

Iskolánk humán orientációjú osztályába, azokat a diákokat várjuk, akik a magyarra, a történelemre
illetve a nyelvekre szeretnék alapozni későbbi továbbtanulásukat. A képzés szerkezete lehetővé teszi,
hogy jogi, közgazdász, bölcsész szakokra sikeresen felvételizzenek tanulóink, hiszen a fenti
tantárgyakból lehetőségük van az emelt szintű érettségire megfelelően felkészülni. Ez azt jelenti, hogy
a diákok az alapóraszámnál magasabb óraszámban tanulják a magyart, a történelmet és a két idegen
nyelvet, majd 11-12-ben továbbtanulási szándékaiknak megfelelően választhatnak emelt szintű oktatást
az orientációs tárgyak közül.
3.

Matematika-angol orientáció

Ez az orientáció a matematikára és az angol nyelvre helyezi a hangsúlyt. A matematika ismerete szinte
minden területen felhasználható; a természettudományok, a műszaki és a gazdasági tudományok
elengedhetetlen alapja, de egyre nagyobb szerephez jut a társadalomtudományokban is. A tagozat
tervezésekor úgy választottuk meg a két tárgy heti óraszámát, hogy diákjaink eredményes emelt szintű
érettségi vizsgát tehessenek, illetve használható angoltudással, nyelvvizsga-bizonyítvány birtokában
zárják tanulmányaikat.
4.

Speciális angol

Az általános iskolai előképzettségre építve a tanulók az angol nyelvet 4 évig emelt óraszámban tanulják.
Az angol nyelvi társalgást anyanyelvi lektor oktatja, ezzel is segítve a diákok intenzív nyelvi fejlődését.
A középfokú nyelvvizsga megszerzése a minimális cél, az elkötelezett diákok a felsőfokot is bátran
megcélozhatják.
5.

Speciális német - DSD (Deutsches Sprachdiplom)

A tanulók a német nyelvet emelt óraszámban tanulják 9. osztálytól kezdve. A 11. évfolyamon az európai
civilizáció tantárgyat német nyelven tanulják, segítve ezzel nyelvi kompetenciájuk és általános
műveltségük fejlesztését, tájékozódásukat Európa országaiban. A diákok a 12. évfolyamon
Magyarországon akkreditált, Németországban kiállított szintező vizsgát tesznek német nyelvből, és az
eredmény függvényében felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek.
A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése.
6.

Természettudományos orientáció

A természettudományos orientáció az érdeklődő diákok számára a 9. és 10. évfolyamon a fizika és kémia
tantárgyak alapkövetelményeinek mélyebb elsajátítására ad lehetőséget. A nyelvi órák mellett e két
tantárgy oktatása is csoportbontásban és kissé magasabb óraszámban történik.
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Az orientáció 11. évfolyamon nem jelent emeltszint-választási kötelezettséget, de a 11. és 12.
évfolyamon magas óraszámú emelt szintű természettudományos képzés épül rá. Az érdeklődésüknek
megfelelően ezt a képzést választó diákok sikeresen felkészülhetnek műszaki, orvosi vagy egyéb
természettudományos felsőoktatási tanulmányaikra.
7.

Általános tantervű osztály

A tanulók a 9-10. évfolyamon mindkét idegen nyelvet és az informatikát magasabb óraszámban
tanulják. A 11. évfolyamtól érdeklődési körüknek és továbbtanulási szándékaiknak megfelelően közép, illetve emelt szinten tanulnak tantárgyakat.
8.

Speciális spanyol

A speciális spanyol tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a spanyol nyelv és
kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, spanyolból nem. A négy év folyamán heti
5 órában az emelt szintű spanyol érettségire és B2 középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat. A
tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése.
9.

Mozgóképkultúra és médiaismeret tagozat

Életünk meghatározó része lett a film, a televízió, a média világa. Tagozatunk a klasszikus filmes
ismeretek mellett megalapozza a diákok korszerű médiaműveltségét. Abban is segít tanulóinknak, hogy
eligazodjanak a digitalizációval felgyorsult és mennyiségében is számottevő tartalmak rengetegében,
felismerjék a releváns információkat, ki tudják szűrni a megfelelő tartalmakat.
A projekt alapú oktatással az alkotás közösség- és szemléletformáló módszerét alkalmazzuk. A diákok
megismerkednek az alapvető filmezési eszközökkel, technikákkal, képesek lesznek önálló mozgóképi
szövegek létrehozására. Az e tárgyból tett érettségi vizsga - a kötelező felvételi tárgyak mellett hozzájárulhat ahhoz, hogy a filmmel, médiával, kommunikációval, médiakutatással, gyakorlati
filmezéssel, a közösségi média területeivel kapcsolatos felsőoktatási vagy szakképzési szisztémában a
végzettek kiemelkedően megállják a helyüket.
10.

Speciális kezdő német

A speciális német tagozatra olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a német nyelv és
kultúra iránt. Nyelvi előképzettség csak angolból szükséges, németből nem. A négy év folyamán heti 5
órában az emelt szintű német érettségire és B2 középfokú nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat. A
tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése és interkulturális ismeretek átadása. Gimnáziumunk
szervez tanulmányi utakat német nyelvterületre.
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11.

Haladó német

Az általános iskolai előképzettségre építve a tanulók a német nyelvet 4 évig emelt óraszámban tanulják.
A tagozat célja a magas szintű nyelvtudás elérése. A 11. évfolyamon a német nyelv mellett más tárgyat
is választhatnak emelt szinten. A B2 középfokú nyelvvizsga megszerzése a minimális cél, az elkötelezett
diákok a felsőfokot is elérhetik. Gimnáziumunk szervez tanulmányi utakat német nyelvterületre.

3.4 Képzési orientáció váltás
A tanuló az intézményvezetőhöz benyújtott írásbeli kérelemben kezdeményezheti a képzési
orientációjának a váltását (esetlegesen az osztály váltást) a félév, illetve a tanév lezárását megelőzően
legkésőbb 5 munkanapon belül. A kérelmet az intézményvezető bírálja el, az érintett pedagógusok –
szaktanárok, osztályfőnök(ök)- véleményének kikérésével. Az orientáció váltás legkorábbi időpontja a
következő félév, illetve tanév első napja.
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3.5 A kötelező és választható tanórai foglalkozások hálóterve, órakerete
Az egyes orientációkon évfolyamonként a tanított tantárgyakat és azok óraszámát az alábbi táblázatok
rögzítik.
3.5.1 A 2020/21, 2021/2022, 2022/2023 tanévekben kifutó rendszerben érvényes óraszámok:
Alap óraszámok:
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2cs

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv

3cs

3cs

3cs

3cs

II. idegen nyelv

3cs

3cs

3cs

3cs

matematika

4cs

3cs

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

3

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1cs

1cs

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

4

4

6

8

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

összesen felhasznált órakeret

46

47

41

41

34

Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv (célnyelv)

6

6

5

5

célnyelvi civilizáció

1

1

2

2

II. idegen nyelv

3

3

3

3

matematika (célnyelven)

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
(célnyelven)
fizika

2

3

3

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan (célnyelven)

2

3

2

2

földrajz (célnyelven)

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1

1

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

-1

-1

2

2

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

35

Humán és idegen nyelvi orientáció
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

3

5

3+2

3+2

I. idegen nyelv

4

4

3+2

3+2

II. idegen nyelv

4

4

3+2

3+2

matematika

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

3

4

3+2

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3+2

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1

1

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

-1

-2

2

3

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

11. és 12. évfolyamon kötelezően választandó a magyar, történelem, angol nyelv és II. idegen nyelv
tantárgyak közül legalább egy a tanuló egyéni továbbhaladási szándéka és érdeklődése alapján a
csoportszervezés alapelveinek és az iskola humánpolitikai lehetőségeinek figyelembe vételével.
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Matematika-angol orientáció
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv

5

4

3+2

3+2

II. idegen nyelv

4

4

3

3

matematika

5

5

3+2

4+2

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1

1

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

-1

-1

4

5

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

37

Speciális angol
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv

6

6

5

5

II. idegen nyelv

3

3

3

3

matematika

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1

1

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

0

0

4

4

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

38

Speciális német - DSD (Deutsches Sprachdiplom)
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv

5

5

5+2

3

II. idegen nyelv

4

4

3

3

matematika

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1

1

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

0

0

2

4

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

39

Speciális kezdő német
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv (német)

5

5

5

5

II. idegen nyelv (angol)

4

4

3

3

matematika

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1

1

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

0

0

4

4

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

40

Haladó német
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv

5

5

5

5

II. idegen nyelv

4

4

3

3

matematika

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1

1

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

0

0

4

4

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35
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Természettudományos orientáció
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv

4

4

3

3

II. idegen nyelv

4

4

3

3

matematika

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

3

fizika

3

3

2

0

kémia

3

3

0

0

2

2

2

biológia-egészségtan
földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1

1

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

-1

-1

6

7

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

42

Általános tantervű osztály
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv

4

4

3

3

II. idegen nyelv

4

4

3

3

matematika

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

2

2

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

0

0

6

6

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35
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Speciális spanyol
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv

5

5

5

5

II. idegen nyelv

4

4

3

3

matematika

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

informatika

1

1

életvitel és gyakorlat

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

0

0

4

4

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

44

Mozgóképkultúra és médiaismeret
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2

1

1

1

irodalom

2

3

3

3

I. idegen nyelv

4

4

3

3

II. idegen nyelv

4

4

3

3

matematika

4

3

3

4

etika

1

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

3

3

fizika

2

2

2

kémia

2

2

biológia-egészségtan

2

3

2

2

földrajz

2

2

ének-zene

1

1

1

0,5

vizuális kultúra

1

1

1

0,5

dráma és tánc

1

mozgóképkultúra és médiaismeret

2

2

informatika

1

1

2

életvitel és gyakorlat

2

1

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeret

-1

-1

4

4

rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

Indokolt esetben az ének-zene és vizuális kultúra tantárgyakat félévente tömbösítve oktatjuk a 12.
évfolyamon.
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3.5.2 A 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő óraszámok:
Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

1cs

1

1

1

irodalom

2cs

3

3

3

I. idegen nyelv (célnyelv)

6cs

5cs

5cs

5cs

célnyelvi civilizáció

1cs

1cs

2cs

2cs

II. idegen nyelv

3cs

3cs

3cs

3cs

matematika (célnyelven)

3cs

3cs

4

4

0

0

0

0

2cs

3cs

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

2

3

0

0

kémia

2

1

0

0

biológia-egészségtan (célnyelven)

2cs

3cs

0

0

földrajz (célnyelven)

2cs

1cs

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

1

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

4

4

2

2

rendelkezésre álló órakeret

36

36

32

29

etika
történelem, társadalmi és (célnyelven)

informatika (digitális kultúra)
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Speciális angol
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

1cs

1

1

1

irodalom

2cs

3

3

3

I. idegen nyelv (angol)

6cs

6cs

5cs

5cs

II. idegen nyelv

3cs

3cs

3

3

matematika

3 cs

3cs

4

4

etika

0

0

0

0

történelem, társadalmi

2

3

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

2

3

0

0

kémia

2

1

0

0

biológia-egészségtan

2

3

0

0

földrajz

2

1

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

1

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

3

4

2

2

rendelkezésre álló órakeret

35

36

30

27

informatika (digitális kultúra)
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Speciális kezdő német
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

1cs

1

1

1

irodalom

2cs

3

3

3

I. idegen nyelv (német)

5cs

5cs

5cs

5cs

II. idegen nyelv (angol)

4 cs

4 cs

3cs

3cs

matematika

3cs

3cs

4

4

etika

0

0

0

0

történelem, társadalmi

2

3

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

2

3

0

0

kémia

2

1

0

0

biológia-egészségtan

2

3

0

0

földrajz

2

1

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

1

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

2

3

3

3

rendelkezésre álló órakeret

35

36

30

27

informatika (digitális kultúra)
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Speciális spanyol
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

1cs

1

1

1

irodalom

2cs

3

3

3

I. idegen nyelv (spanyol)

5cs

5cs

5

5

II. idegen nyelv (angol)

4cs

4cs

3cs

3cs

matematika

3cs

3cs

4

4

etika

0

0

0

0

történelem, társadalmi

2

3

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

2

3

0

0

kémia

2

1

0

0

biológia-egészségtan

2

3

0

0

földrajz

2

1

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

1

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

2

3

3

3

rendelkezésre álló órakeret

35

36

30

27

informatika (digitális kultúra)
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Haladó német
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

1cs

1

1

1

irodalom

2cs

3

3

3

I. idegen nyelv (német)

5cs

5cs

5cs

5cs

II. idegen nyelv (angol)

3 cs

3cs

4cs sáv

4cs

matematika

3cs

3cs

4

4

etika

0

0

0

0

történelem, társadalmi

2

3

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

2

3

0

0

kémia

2

1

0

0

biológia-egészségtan

2

3

0

0

földrajz

2

1

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

1

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

3

4

3

3

rendelkezésre álló órakeret

34

35

31

28

informatika (digitális kultúra)
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Matematika-angol orientáció
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

1 cs

1

1

1

irodalom

2 cs

3

3

3

I. idegen nyelv (angol)

5 cs

4 cs

4 cs

4 cs

II. idegen nyelv

3 cs

3cs

3cs

3cs

matematika

5 cs

5 cs

4

4

etika

0

0

0

0

történelem, társadalmi

2

3

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

2

3

0

0

kémia

2

1

0

0

biológia-egészségtan

2

3

0

0

földrajz

2

1

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

1

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

4

4

1

1

rendelkezésre álló órakeret

36

36

29

26

informatika (digitális kultúra)
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Humán és idegen nyelvi orientáció
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2cs

1

1

1

irodalom

3cs

4

3

3

I. idegen nyelv (angol)

3cs

3cs

4cs

4cs

II. idegen nyelv

4cs

4cs

3cs

3cs

matematika

3cs

3cs

4

4

etika

0

0

0

0

történelem, társadalmi

3

4

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

2

3

0

0

kémia

2

1

0

0

biológia-egészségtan

2

3

0

0

földrajz

2

1

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

1

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

4

4

1

1

rendelkezésre álló órakeret

36

36

29

26

informatika (digitális kultúra)

A 11. és 12. évfolyamon kötelezően választandó a magyar/történelem/angol nyelv/ II. idegen nyelv
emelt szinten.
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Természettudományos orientáció
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

1cs

1

1

1

irodalom

2cs

3

3

3

I. idegen nyelv (angol)

3cs

3cs

4cs

4cs

II. idegen nyelv

4cs

4 cs

3cs

3cs

matematika

3cs

3cs

4

4

etika

0

0

0

0

történelem, társadalmi

2

3

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

3

4

0

0

kémia

4

2

0

0

biológia-egészségtan

2

3

0

0

földrajz

2

1

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és médiaismeret

0

0

0

1

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

4

4

1

1

rendelkezésre álló órakeret

36

36

29

26

informatika (digitális kultúra)
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Mozgóképkultúra és médiaismeret
tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

2cs

1

1

1

irodalom

3cs

4

4

4

I. idegen nyelv (angol)

3cs

3cs

4cs

4cs

II. idegen nyelv

4 cs

4cs

3cs

3cs

matematika

3cs

3cs

4

4

etika

0

0

0

0

történelem, társadalmi

2

3

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

2

3

0

0

kémia

2

1

0

0

biológia-egészségtan

2

3

0

0

földrajz

2

1

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és médiaismeret

1

1

2

2

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

4

4

4

3

rendelkezésre álló órakeret

36

36

30

28

informatika (digitális kultúra)
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Általános tantervű osztály

tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

magyar nyelv

1cs

1

1

1

irodalom

2cs

3

3

3

I. idegen nyelv (angol)

3 cs

3 cs

4 cs

4 cs

II. idegen nyelv

4 cs

4 cs

3 cs

3 cs

matematika

3 cs

3 cs

4

4

etika

0

0

0

0

történelem, társadalmi

2

3

3

3

állampolgári ismeretek

0

0

0

1

természettudomány

0

0

2

0

fizika

2

3

0

0

kémia

2

1

0

0

biológia-egészségtan

2

3

0

0

földrajz

2

1

0

0

ének-zene

1

1

0

0

vizuális kultúra

1

1

1

0

dráma és tánc

0

0

0

0

mozgóképkultúra és
médiaismeret
informatika (digitális kultúra)

0

0

0

1

2cs

1cs

2cs

0

életvitel és gyakorlat

0

0

0

0

testnevelés

5

5

5

5

osztályfőnöki

1

1

1

1

szabadon tervezhető órakeretből
felhasznált

1

2

1

1

rendelkezésre álló órakeret

33

34

29

26
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Emelt (E) - és középszinten (K) választható tantárgyak heti óraszámai
Tantárgy

11. évfolyam

12. évfolyam

magyar nyelv (E)

1

1

irodalom (E)

5

5

angol (E)

5

5

más idegen nyelv (E)

5

5

matematika (E)

5

6

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (E)

5

5

fizika (E)

4

4

kémia (E)

4

4

biológia-egészségtan (E)

4

5

földrajz (K)

2

2

informatika (K)

2

2

testnevelés (K)

+1

emberismeret és etika (K)

2

mozgóképkultúra és médiaismeret (K)

2

A tantárgyak megtanítandó és elsajátítandó tananyagát a pedagógiai program mellékletét képező helyi
tanterv tartalmazza.

3.6 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók segítése
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését
szolgáló tananyagot igény esetén a magyar nyelv és irodalom, történelem és társadalomismeret, vizuális
kultúra, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyak keretén belül közvetítjük.
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3.7 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdésének előírása alapján a
mindennapos testnevelést bevezettük, a heti testnevelési órák száma öt. A nevelőtestület él azzal a
jogával, hogy a heti 5 testnevelésóra közül legfeljebb heti 2 órát a kerettanterv testnevelés tantárgyra
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
nevezetesen társastánc oktatásával valósítja meg. Ennek oktatására együttműködési megállapodást köt
a TánCentrum Szegedi Táncművészeti Iskolával. Ennek az oktatásnak a kiváltását – a 27. § (11) bek. b)
és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a nevelőtestület engedélyezi az iskolai sportkörben
sportoló vagy versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
sportoló tanuló írásos kérelme alapján. Az engedélyt az intézményvezető adja ki. A plusz kettő
testnevelés órai tevékenységről való távolmaradást a tanév első napján írásban kérelmezni kell az iskola
honlapjáról letölthető kérelem mintán, 9. évfolyamon pedig már a beiratkozáskor előzetesen jeleznie
kell a tanulónak. A plusz kettő testnevelési órán nyújtott tanulói teljesítményt érdemjeggyel nem
minősítjük és nem értékeljük.
A 9. évfolyam valamennyi tagozatán heti 2 órát, a 10. évfolyam valamennyi tagozatán heti 1 órát a
kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési
formákkal, nevezetesen társastánc oktatásával valósítunk meg.
A nevelőtestület él a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (11a) bekezdésében rögzített
felhatalmazásával és a testnevelés óra keretében megvalósított úszásoktatást heti egy alkalommal,
legfeljebb 2 testnevelésórát, egy tanítási napon összevonva szervezi meg.

3.8 Tanórán kívüli tevékenységek
Az iskola pedagógiai programja lehetőséget biztosít különböző tanórán kívüli tevékenységre is. Ezekre
ugyanúgy érvényesek a Házirend előírásai, mint a tanórai tevékenységre.
A tanórán kívüli tehetséggondozás legfőbb formái a szakkörök, felkészítők, iskolai tanfolyamok. Az
ilyen csoportok a nemzeti köznevelési törvény alapján szervezhetők, és a lehetőségekhez mérten
ingyenesek. Szervezhetőek önköltséges foglalkozások is, ha erre szülői igény van.
A sporttevékenységet segítik a kondicionáló termek, a szabadtéri sportpályák és a földszinti zsibongók
is.
A gimnáziumban színvonalas zenekarok működnek, de fontos tevékenységi formák és egyben
közvélemény-formáló eszközök az iskolarádió, továbbá az online iskolaújság is.
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Az iskolai könyvtár korszerűen felszerelt, a könyveken kívül számítógépes hálózat is a diákok
rendelkezésére áll.

3.9 A tanulmányi munka ellenőrzése és értékelése, a tanuló magasabb évfolyamra lépésének
feltételei
Eredményes tanuló az lehet, aki megfelel a NAT, a kerettanterv, a helyi tanterv és az érettségi
vizsgaszabályzat által előírtaknak. A követelményeket elsősorban folyamatos tanulással kell elsajátítani,
amit a részismétlésekkel, témazárókkal fejeznek be.
Tantárgyanként a naplóba beírt jegyek száma nem lehet kevesebb félévenként, mint a heti órák száma
plusz egy. A jegyek súlyozottságát a szakmai munkaközösség állásfoglalásával összhangban a szaktanár
köteles egyértelműen jelezni. A naplóba lezáráskor törtjegy nem írható be. Az osztályzatok jeles (5), jó
(4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
Minden tanuló kap félévi értesítőt, de ennek jegyei csak tájékoztató jellegűek. A félévi eredmények nem
buktató jellegűek. A két tanítási nyelvű osztályokban azonban, ha félévkor valamely tantárgyból
elégtelent ér el egy diák, az osztályozó konferencia javasolhatja a tantestületnek a tanuló másik (nem
kéttannyelvű) osztályba való áthelyezését. A két tanítási nyelvű osztályokban, ha angol nyelvből a
tanuló év végi jegye nem éri el a közepest (3), az osztályozó konferencia javasolja a diák másik, nem
két tanítási nyelvű osztályba való áthelyezését.
Ha egy speciális orinetáción a tanuló félévkor vagy év végén valamely tagozatos tantárgyból elégtelent
ér el, az osztályozó konferencia javasolhatja a tantestületnek a tanuló másik (nem tagozatos) osztályba
való áthelyezését.
Az év végi osztályzatokat a szaktanár javaslata alapján az osztályozó konferencia állapítja meg az enaplóba beírt évközi érdemjegyek figyelembe vételével. Valamennyi orientáción és valamennyi
tantárgyból a szaktanár a pedagógiai szempontok mérlegelésével az évközi érdemjegyek átlagától
legfeljebb 0,60-dal térhet el saját hatáskörben külön indoklás nélkül. A tanuló tanév végi osztályzata
kizárólag elégtelen lehet, ha a tanév során nyújtott tanulmányi teljesítménye 1,75 alatti átlagú. 1,75-ös
átlagtól a tanuló nem buktatható. Az év végi továbbhaladásról az osztályozó konferencia alapján a
tantestület dönt. Javítóvizsgát tehet a diák, ha tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból kapott elégtelen
osztályzatot. A kéttannyelvű osztályokban a kötelező érettségi tárgyakból és az angolul tanult
tantárgyakból az eredményes év végi javítóvizsga esetén sem kerülhet a diák ismételten kéttannyelvű
osztályba. Ugyanez érvényes bukás esetén is.
A kiemelkedő jeles osztályzatú tanuló mind félévkor, mind év végén tantárgyi dicséretet kaphat a
szaktanár javaslatára. Ha a tanulónak a tanév végén három vagy annál több szaktárgyi dicsérete van,
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magatartás és szorgalom jegye jeles és legalább két érettségi tantárgyból is kapott tantárgyi dicséretet a
tanuló, akkor általános (nevelőtestületi) dicséretben részesülhet.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 tanítási órát,
vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye év közben
nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az
első félév végére, a félévig teljesítendő órákhoz képest a fenti mértéket meghaladja, akkor félévkor
osztályozóvizsgát köteles tenni.

A tanuló értékelése a magántanulói státuszt felváltó egyéni munkarend esetében:
Az egyéni munkarenddel rendelkezőt az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól
fel kell menteni, azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni
munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek
teljesítése alól sem.
Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása az Oktatási Hivatal
joga és kötelessége. A kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani postai úton az
alábbiak szerint:
mindig az adott tanévet megelőző június 15-ig, (a következő tanévre vonatkozó



kérelmek benyújtása lehetőség szerint áprilistól június 15-ig);
június 15-ét követően csak kivételes esetben, ha a tanuló helyzetében olyan körülmény



merül fel, amely a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését teljes
mértékben megakadályozza.
A Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban az értékelés rendjét munkaközösségenként határozzuk meg:
Magyar nyelv és
irodalom,
mozgókép- és

Történelem,
emberismeret és

Matematika

Angol

II. nyelv

etika

médiaismeret

Az írásbeli értékelés formái
Írásbeli felelet: (ide Írásbeli felelet: (ide Írásbeli felelet: (ide Írásbeli felelet: (ide Írásbeli felelet: (ide
tartozik a tételdol- tartozik a tételdol- tartozik a tételdol- tartozik a tételdol- tartozik a tételdolgozat)

gozat)

gozat)

gozat)

gozat)

Témaközi dolgozat: Témaközi dolgozat: Témaközi dolgozat: Témaközi dolgozat: Témaközi

dolgozat:

(olyan

dolgozat, (olyan

dolgozat, (olyan

dolgozat, (olyan

dolgozat, (olyan dolgozat, amit

amit

mindenki amit

mindenki amit

mindenki amit

mindenki mindenki
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megír;

megír;
dönt

szaktanár megír;
arról,

hogy dönt

előre bejelenti-e)

szaktanár megír;
arról,

hogy dönt

előre bejelenti-e)

szaktanár megír;
arról,

hogy dönt

előre bejelenti-e)

szaktanár szaktanár dönt arról,
arról,

hogy hogy előre bejelenti-

előre bejelenti-e)

e)

Témazáró dolgozat: Témazáró dolgozat: Témazáró dolgozat: Témazáró dolgozat: Témazáró

dolgozat:

(olyan

dolgozat, (olyan

dolgozat, (olyan

dolgozat, (olyan

dolgozat, (olyan dolgozat, amit

amit

mindenki amit

mindenki amit

mindenki amit

mindenki mindenki

megír,

tanárnak megír,

bejelentési

tanárnak megír,

bejelentési

kötelezettsége van: kötelezettsége van)

tanárnak megír,

tanárnak tanárnak

megír,
bejelentési

bejelentési

bejelentési

kötelezettsége van –

kötelezettsége van)

kötelezettsége van)

egy

egy héttel korábban)

héttel

előtte

jelentse be

Év eleji szintfelmé- Év eleji szintfelmé- Év eleji szintfelmé- Év eleji szintfelmé- Év eleji szintfelmérő: (a szaktanár dönt rő:
a

(egy

felelet rő

rő:

(egy

felelet rő:

(egy

felelet

megíratásáról, értékével számolha-

értékével számolha- értékével számolható

maximum két felelet tó be; ismétlés után

tó be, ismétlés után be, ha ismétlés után

értékével

íratható csak)

íratható csak)

íratja

a

szaktanár;

számolható be; is-

ismétlés

nélkül

a

métlés után íratható

tanár számára csak

csak)

informatív értékű az
osztályzat)

Év végi szintfelmé- Év végi szintfelmé- Év végi szintfelmé- Év végi szintfelmé- Év végi szintfelmérő: (a szaktanár dönt rő: (egy témazáró rő: Tanár kompe- rő:
a

megíratásáról, értékével

maximum
felelet

tenciája annak el- értékével

két számolható

be; döntése, hogy ismé- számolható
után tel-e előtte és a ismétlés

értékével ismétlés

számolható
ismétlés

(egy

be; íratható csak)
után

felelet rő:

(egy

felelet

értékével számolható
be, be témazáró értékután kel;

bejelentés

és

jegyet milyen mó- íratható csak)

ismétlés után íratható

don számítja be

csak)

íratható csak)

Az írásbeli értékelés rendje és korlátjai
A témazáró dolgo- A

témazáró A

témazáró A témazáró dolgo- A témazáró dolgo-

zatot be kell előre dolgozatot be kell dolgozatot
jelenteni (egy héttel előre
korábban)

jelenteni

egy zatot be kell előre zatot be kell előre

a héttel előtte be kell jelenteni

megíratás előtt egy előre jelenteni
héttel.
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jelenteni egy héttel
korábban

Témakörönként egy Témakörönként egy Témakörönként egy Témakörönként egy Témakörönként
dolgozat

íratása számonkérés

kötelező

kötelező

dolgozat

íratása dolgozat

íratása dolgozat

(témakör kötelező

kötelező

kötelező

kijelölése

egy

íratása

a

tanmenetek alapján,
a számonkérés nem
feltétlenül témazáró
jellegű)
Egy

napon Egy

napon Egy

napon Egy

napon Egy napon maximum

maximum két TZ maximum két TZ maximum két TZ maximum két TZ két TZ íratható, egy
íratható.

íratható.

íratható (ha a TZ a íratható.

héten maximum 4.

középszinten, egész
osztály által tanult
tárgyra vonatkozik.
Ebben az esetben az
alacsonyabb

heti

óraszámban

tanult

tárgy

élvezzen

elsőbbséget).
Hiányzóknak

a Hiányzóknak a dol- Hiányzóknak a TZ Hiányzóknak

dolgozatokat pótolni gozatokat

pótolni dolgozatokat

a Hiányzóknak

a

pó- dolgozatokat pótolni dolgozatok esetleges

kell a szaktanárral kell a szaktanárral tolni kell a szak- kell a szaktanárral pótlását a szaktanárral
egyeztetett

idő- egyeztetett

idő- tanárral egyeztetett egyeztetett

pontban és módon pontban és módon. időpontban

kell

és időpontban

egyeztetni

és (időpontját

és

(7.30 előtt és 16.00 Amennyiben a fenti módon (7.30 előtt és módon (7.30 előtt és módját), (7.30 előtt és
után nem lehet!)

egyeztetett

16 óra után nem 16.00

időpontban a diák lehet)

után

lehet!)

nem 16.00

után

nem

lehet!)

nem jelenik meg,
akkor

utána

bármikor
pótoltathatja

a

szaktanár.
A javító dolgozat A javító dolgozat A javító dolgozat A javító dolgozat A
íratásáról

a íratásáról

szaktanár dönt.
A
vonatkozó

a íratásáról

szaktanár dönt.

javításra A
vonatkozó

szaktanár dönt.

a íratásáról

gozatokat a diáknak vonatkozó
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dolgozat

a íratásáról a szaktanár

szaktanár dönt.

javításra A kijavított TZ dol- A

javító

dönt.

javításra A javításra vonatkozó
szabályokat

a

már

szabályokat a már szabályokat a már ki kell osztani, azt szabályokat a már korábban

elfogadott

korábban elfogadott korábban elfogadott megnézheti, majd a korábban elfogadott SZMSZ, munkaköri
SZMSZ, munkaköri SZMSZ, munkaköri tanárnak össze kell SZMSZ, munkaköri leírás tartalmazza.
leírás tartalmazza.

leírás tartalmazza.

gyűjtenie ezeket. A leírás tartalmazza.
TZ-ket az év lezárása után még egy
tanéven át őrizni
kell!

iratkezelési

szabály.
Ha a pótló dolgozat A kijavított dolgo-

A kijavított téma- A kijavított dolgo-zat

megbeszélt

záró dolgozat meg- megtekintésére

pontjára

idő- zat megtekintésére a
tanuló szülőnek az isko-

a

tekintésére a szülő- szülőnek

a

az

isko-

nem jelenik meg, lában kell lehetősé-

nek

akkor az első alka- get biztosítani. A

kell lehetőséget biz- get biztosítani – a

lommal,

tosítani. A kijavított tanár megadott fo-

amikor kijavított dolgoza-

az

iskolában lában kell lehetősé-

órára jön, a pótló TZ tokat a diáknak ki

témazáró

megíratható.

tokat a diáknak ki szülővel

kell

osztani,

azt

dolgoza- gadóórájában vagy a

osztani,

azt egyeztetett

megnézheti, majd a

kell

tanárnak össze kell

megnézheti, majd a ban.

A

előre
időpontkijavított

A kijavított dolgo- gyűjtenie ezeket. A

tanárnak össze kell dolgozatokat

zat megtekintésére a TZ-ket az év lezárá-

gyűjtenie ezeket. A áknak ki kell oszta-ni,

szülőnek az isko- sa után még egy

TZ-ket az év lezárá- azt megnézheti, majd

lában kell lehetősé- tanéven át őrizni

sa után még egy a tanárnak össze kell

get biztosítani.

tanéven

kijavított

A kell! - iratkezelési

dolgoza- szabály

osztani,

di-

őrizni gyűjtenie ezeket. A

kell! - iratkezelési TZ-ket az év lezárása

tokat a diáknak ki
kell

át

a

szabály

után még egy tanéven
át

azt

megnézheti, majd a

őrizni

kell!

-

iratkezelési szabály.

tanárnak össze kell
gyűjtenie ezeket. A
TZ-ket az év lezárása után még egy
tanéven

át

őrizni

kell! - iratkezelési
szabály.
A határidőre be nem A határidőre be nem A határidőre be nem A határidőre be nem A határidőre be nem
adott (házi) feladat a adott (házi) feladat a adott (házi) feladat a adott (házi) feladat a adott (házi) feladat a
következő

módon következő

módon következő

módon következő

módon következő

módon

dokumentálandó: a dokumentálandó: a dokumentálandó: a dokumentálandó: a dokumentálandó:
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a

diák

neve

számára

és

a diák

neve

és

kiadott számára

a diák

neve

kiadott számára

és

a diák

neve

kiadott számára

és

a diák

neve

kiadott számára

feladat szerepel a feladat szerepel a feladat szerepel a feladat szerepel a feladat

és

a

kiadott
szerepel

a

lapon az értékelés- lapon az értékelés- lapon az értékelés- lapon az értékelés- lapon az értékelés-sel,
sel,

érdemjeggyel sel,

együtt.

érdemjeggyel sel,

együtt.

A

házi Házi

dolgozatoknál

együtt.

érdemjeggyel érdemjeggyel együtt.

együtt.

feladatban, A

kiselőadásban

kötelező feltüntetni forrás

érdemjeggyel sel,

házi A

a dolgozatoknál

házi A házi dolgozatoknál

dolgozatoknál

kötelező

feltüntetni

megjelölés kötelező feltüntetni kötelező feltüntetni felhasznált forrást.

a felhasznált forrást. kötelező, ellenkező a felhasznált forrást. a felhasznált forrást.
esetben

a

diák

munkája
elégtelennek
minősül.
Egész órás dolgozat A témazáró dolgo- 45 perces dolgozat 30 perces dolgozat A legalább 30 perces
tekinthető TZ-nek.

zat időtartama 45 tekinthető TZ-nek.
perc.

tekinthető TZ-nek.

dolgozat

tekinthető

TZ-nek.

Nem kell meghatározni a gyakorlat és
az elmélet arányát a
TZ-ben.

Az írásbelinek a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe
A

TZ

súlyozása: A TZ súlyozása: A TZ súlyozása: A

TZ

súlyozása: A

TZ

súlyozása:

Maximum kétszeres kétszeres szorzóval minimum kétszeres Maximum kétszeres Maximum kétszeres
szorzóval

számít.

A

többi szorzóval

számolható.

számonkérésé egy- számolható.

szorzóval

szorzóval

számolható.

számolható.

szeresen számít.

A ponthatárok %-os A ponthatárok %-os A ponthatárok %-os A ponthatárok %-os A ponthatárok %-os
rögzítése

(közép- rögzítése

(közép- rögzítése

(közép- rögzítése

(közép- rögzítése

(közép-

szint és az emelt szint, emelt szint):

szint, emelt szint) a szint, emelt szint):

szint, emelt szint): a

szint

tanár kompetenciája

tanár kompetenciája

megegyezik,

különbséget az el-

100-85% Jeles, 84-

térő típusú és ne-

70%

hézségű

Közepes,

54-40%

Elégséges,

39-0%

feladatok

jelentenek):

Jó,

69-55%

Elégtelen Mindenütt
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±5

%

megengedett
100-85%:Jeles

100-85%:Jeles

85-100%:Jeles

90%:Jeles

84-70%:Jó

84-70%:Jó

70-84% :Jó

75%:Jó

69-55%:Közepes

69-55%:Közepes

50-69%:Közepes

60%:Közepes

54-40%:Elégséges

54-40%:Elégséges

30-49%: Elégséges

50%:Elégséges

39-0%:Elégtelen

39-0%:Elégtelen

0-29%:Elégtelen

Elégtelen

Mindenütt ±5 % el- Mindenütt ±5 % el- Mindenütt ±5 % el- Mindenütt ±5 % eltérés megengedett.

térés megengedett.

térés megengedett.
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térés megengedett.

el-térés

Biológia

Kémia

Földrajz

Fizika, informatika

Az írásbeli értékelés formái
Írásbeli

felelet

(ide Írásbeli felelet (ide tartozik Írásbeli

tartozik a tételdolgozat)

a

tételdolgozat)

osztályos

vagy

(olyan

néhány vak-térképes topográfiai
dolgozat (10 – 15’)

dolgozat Témaközi dolgozat (olyan Témaközi

dolgozat,

mindenki
szaktanár

amit dolgozat, amit mindenki (olyan
megír; megír;

dönt

arról, arról,

hogy előre be-jelenti-e)

(ide Írásbeli felelet (ide tartozik

egész tartozik a tételdolgozat, a tételdolgozat)

tanulós

Témaközi

felelet

szaktanár
hogy

előre

dolgozat Témaközi dolgozat (olyan

dolgozat,

dönt mindenki
be- szaktanár

amit dolgozat,

amit

mindenki

megír; megír; szaktanár dönt arról,
arról, hogy előre be-jelenti-e)

dönt

hogy előre be-jelenti-e) –

jelenti-e)

osztályszintű
röpdolgozat (esetleg 3 - 4
leckerészből,
bejelentéssel)
Témazáró
(olyan

dolgozat Témazáró dolgozat (olyan Témazáró

dolgozat,

amit dolgozat, amit mindenki (olyan

dolgozat Témazáró dolgozat (olyan

dolgozat,

mindenki megír, tanárnak megír, tanárnak bejelentési mindenki

amit dolgozat,

tanárnak

van)

kötelezettsége van)

felelet

értékével felelet

eleji

értékével (egy

bejelentési kötelezettsége van)

szintfelmérő Év eleji szintfelmérő

felelet

számolható be, ismétlés számolható be, ismétlés számolható;
után íratható csak)

mindenki

megír, megír, tanárnak bejelentési

bejelentési kötelezettsége kötelezettsége van)

Év eleji szintfelmérő (egy Év eleji szintfelmérő (egy Év

amit

a

értékével szaktanár belátása szerint
ismétlés

után íratható csak) szükség után íratható csak) –
esetén

Szükség szerint

Év

végi

(egy

szintfelmérő Év végi szintfelmérő

felelet

értékével szaktanár belátása szerint

számolható be; ismétlés
után íratható csak) /Iskolai szintű felmérés
esetén
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a

Informatikából gép melletti
számonkérés.

Az írásbeli értékelés rendje és korlátjai
A témazáró dolgozatot be A témazáró dolgozatot be A témazáró dolgozatot A témazáró dolgozatot be
kell

előre

jelenteni. kell

Témakörönként

előre

jelenteni. be kell előre jelenteni. kell előre jelenteni az előző

egy Témakörönként

egy Témakörönként

dolgozat íratása kötelező. dolgozat íratása kötelező.

dolgozat

egy héten.

Az

év

folyamán

íratása megírt témazárók fedjék le

kötelező.

az egész éves anyagot.

Egy napon maximum két Egy napon maximum két Egy napon maximum két Egy napon maximum két
TZ íratható.

TZ íratható.

TZ íratható.

TZ íratható.

Hiányzóknak a dolgoza- Hiányzóknak a dolgoza- Hiányzóknak a dolgoza- Hiányzóknak a témazáró
tokat pótolni kell a szak- tokat pótolni kell a szak- tokat pótolni kell a szak- dolgozatokat pótolni kell a
tanárral egyeztetett idő- tanárral egyeztetett idő- tanárral egyeztetett idő- szaktanárral

egyeztetett

pontban és módon (7.30 pontban és módon (7.30 pontban és módon (7.30 időpontban és módon (7.30
előtt és 16.00 után nem előtt és 16.00 után nem előtt és 16.00 után nem előtt és 16.00 után nem
lehet!)

lehet!)

lehet!)

lehet!)

A javító dolgozat íratásá- A javító dolgozat íratásá- A javító dolgozat íratásá- A javító dolgozat íratásá-ról
ról a szaktanár dönt. A ról a szaktanár dönt. A ról a szaktanár dönt. A a

szaktanár

dönt.

In-

javításra vonatkozó sza- javításra vonatkozó sza- javításra vonatkozó sza- formatikából közép szinten
bályokat a már korábban bályokat a már korábban bályokat a már korábban a gyakorlati értékelés a
elfogadott SZMSZ, mun- elfogadott SZMSZ, mun- elfogadott SZMSZ, mun- nemzetközi
kaköri leírás tartalmazza. kaköri leírás tartalmazza.

ECDL

kaköri leírás tartalmazza. vizsgakövetelmé-nyekhez
igazodik.

A kijavított dolgozatot A

kijavított

dolgozatot A kijavított dolgozatot

megtekintésére a szülő- megtekintésére a szülő- megtekintésére a szülőnek az iskolában kell le- nek az iskolában kell le- nek az iskolában kell lehetőséget biztosítani. A hetőséget

biztosítani

kijavított dolgozatokat a fogadóórán.
diáknak ki kell osztani,
azt megnézheti, majd a
tanárnak össze kell gyűjtenie ezeket. A TZ-ket az
év lezárása után még egy
tanéven át őrizni kell! –

a hetőséget biztosítani a
fogadóórán.

A kijavított dolgozatokat a A kijavított dolgozatokat
diák megtekintheti. A TZ- a diák megtekintheti. A
ket az év lezárása után még TZ-ket az év lezárása
egy tanéven át őrizni kell! után még egy tanéven át
- iratkezelési szabály

őrizni kell! - iratkezelési
szabály

iratkezelési szabály
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A

kijavított

dolgozatot

megtekintésére a szülő-nek
az

iskolában

hetőséget

kell

biztosítani

lea

fogadóórán.
A kijavított dolgozatokat a
diák megtekintheti. A TZket az év lezárása után még
egy tanéven át őrizni kell! iratkezelési szabály

A határidőre be nem adott A határidőre be nem adott A határidőre be nem A határidőre be nem adott
(házi) feladat a következő (házi) feladat a következő adott (házi) feladat a (házi) feladat a következő
módon dokumentálandó: módon dokumentálandó: a következő

módon módon dokumentálandó: a

a diák neve és a számára diák neve és a számára dokumentálandó: a diák diák neve és a számára
kiadott feladat szerepel a kiadott feladat szerepel a neve és a számára kiadott kiadott feladat szerepel a
lapon

az

értékeléssel, lapon

érdemjeggyel együtt.

az

értékeléssel, feladat szerepel a lapon lapon

érdemjeggyel együtt.

az

az

értékeléssel,

értékeléssel, érdemjeggyel együtt.

érdemjeggyel együtt.
25 – 45 perces dolgozat 25 – 45 perces dolgozat

Fizikából

tekinthető TZ-nek, a gya- tekinthető TZ-nek, a gya- 25 – 45 perces dolgozat perces,

minimum

25

informatikából

korlat és az elmélet ará- korlat és az elmélet ará- tekinthető TZ-nek, 1/3 - minimum

40

perces

nya a TZ-ben témánként nya a TZ-ben témánként 2/3 a gyakorlat és az el- dolgozat tekinthető TZ-nek.
változó.

változó.

mélet aránya a TZ-ben.

Az írásbelinek a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe
A TZ súlyozása: Maxi- A TZ súlyozása: Maxi- A TZ súlyozása: Maxi- A TZ súlyozása: Maximum
mum kétszeres szorzóval mum kétszeres szorzóval mum kétszeres szorzóval kétszeres
számolható.

számolható.

számolható.

számolható..

A ponthatárok %-os rög- A ponthatárok %-os rög- A ponthatárok %-os rög- A
zítése
Közép- és emeltszint

75 – 89 %:Jó
60 – 74 %:Közepes
50 – 59 %:Elégséges
0 – 49 %:Elégtelen

témazáró

dolgozatok

zítése (középszint, emelt zítése (középszint, emelt ponthatárainak %-os rögszint eltérő)

szint) általában

85 –100 % 80 – 100 %: 90 – 100:Jeles
Jeles
71 –84 % 60 – 79 %:
Jó
56 – 70 %

zítése (középszint, emelt
szint)

Középszint Emelt szint
90 – 100 %: Jeles

szorzóval

40 – 59 %:

85-100:Jeles

75 – 89:Jó

71-84:Jó

60 – 74:Közepes

51-70:Közepes

51 – 59:Elégséges

31-50:Elégséges

0 – 50:Elégtelen

0-30:Elégtelen

Közepes
Mindenütt ±5 % eltérés
megengedett

41 – 55 %

20 – 39 %:

Mindenütt ±5 % eltérés Mindenütt
megengedett.

Elégséges
0 – 40 %

0 – 19 %:

Elégtelen
Mindenütt

±5 % eltérés

megengedett.
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megengedett.

±5 % eltérés

A Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy írásbeli értékelési formái
A tantárgy félévenkénti értékelése az érettségi követelményrendszerével összhangban történik.
Mivel az érettségi a kreatív képi szövegalkotáson és a mozgóképi szövegértésen nyugszik, ezért az
értékelés minimális szempontjai a következők:
-

félév végén a projektek elkészítésére egy osztályzat (a projektek részletes, szöveges elemzése,
a megvalósítás erényeinek és hibáinak feltárása órai keretek között megtörténik, az előzetesen
megadott szempontrendszer teljesítése az egyetlen valós osztályzási kritérium)

-

kötelező filmnézés (az iskolában megtartható tematikus filmklubok, aktuális filmtrend alapján
kijelölt alkotások) teljesítésének százalékos arányára adott egy osztályzat félévi összesítés
alapján. Azoknak, akik nem tudják vállalni a filmek mozikörnyezetben történő, kedvezményes,
minimális költséggel járó megtekintését, lehetőséget adunk a filmismeret alternatív,
térítésmentes pótlására.

-

a félév során készített órai jegyzetek színvonalának ellenőrzésére egy osztályzat adható

12. évfolyam
A tantárgy félévenkénti értékelése az érettségi követelményrendszerével összhangban történik.
Mivel az érettségi a kreatív képi szövegalkotáson, mozgóképi szövegértésen és alapvető
médiaműveltségi elemeken nyugszik, ezért az értékelés minimális szempontjai a következők:
-

a félév során az áttekintett filmtörténeti korszakokból, azok jellemzőiből összeállított
filmismerti teszt megírására adott minimálisan egy osztályzat

-

félév végén a projektek elkészítésére egy osztályzat (a projektek részletes elemzése, a
megvalósítás erényeinek és hibáinak feltárása órai keretek között megtörténik, az előzetesen
megadott feltételek teljesítése az egyetlen valós osztályzási kritérium)

-

amennyiben az OKTV-re beküldött projekt és/vagy esszé megfelelő színvonalúnak minősül,
akkor a szaktanár érettségi feladatteljesítésként is elfogadhatja azt, erre újabb egy osztályzatot
adhat

-

a kötelező filmnézés (időszakonként szervezett iskolai filmklubok, aktuális filmtrend alapján
kijelölt alkotások) teljesítésének százalékos arányára adott egy osztályzat félévi összesítés
alapján. Azoknak, akik nem tudják vállalni a filmek mozikörnyezetben történő, kedvezményes,
minimális költséggel járó megtekintését, lehetőséget adunk a filmismeret alternatív,
térítésmentes pótlására.

-

a félév során készített órai jegyzetek színvonalának ellenőrzésére egy osztályzat adható
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A média orientációjú csoportok értékelési rendje
A média tagozatos csoportok értékelési rendje megegyezik a fentiekkel, kiegészítve a szaktanárok által
egyénileg megállapított módon adott, minimálisan plusz egy osztályzattal a félév során. Az iskolai
rendezvények megörökítésében, az iskolaújság szerkesztési munkálataiban való közreműködésért,
egyéb médiával vagy filmes rendezvénnyel kapcsolatos versenyen, rendezvényen való aktív
részvételéért a tanulóknak további érdemjegyek adhatók.
Az írásbeli dolgozatok, tesztek értékelési határai 9-11. osztály:
100-85% - jeles (5)
50% alatt – elégtelen (1)
A köztes osztályzatokat a szaktanárok állapítják meg, és a dolgozatok értékelésénél előzetesen
kihirdetik.
12. osztályban az előző évek érettségi feladatlapjai szolgálnak gyakorlásul és útmutatóul a felkészülő
diákoknak.
Értékelési szempontok a készségtárgyak esetén
Ének-zene:
Továbbra is a tantervi követelmények figyelembe vételével, egyéni módszerek kiegészítésével.
Rajz és vizuális kultúra:
Továbbra is a tantervi követelmények figyelembe vételével, egyéni módszerek kiegészítésével.
Testnevelés és sport:
A következőket vesszük figyelembe az értékelésnél:
-

Atlétika: Cooper-teszt; 600-800 méter futás

-

Torna:

-

Talaj: gurulóátfordulások, fejállás, kézállás, összefüggő gyakorlat

-

Szekrényugrás: lebegőtámasszal végrehajtott ugrás

-

Korlát: összefüggő gyakorlat

-

Gerenda: összefüggő gyakorlat

-

Kosárlabda: alapmozgások, egy-, kétkezes átadások, kosárra dobások

-

Röplabda: nyitások, alkar- és kosárérintés

-

Úszás: 50, 600, 800 méter úszás időre (Mellúszás, hát- és gyorsúszás)

-

Képességfelmérések: fekvőtámasz, hasizom, 4 ütemű fekvőtámasz, láberő, futás felmérések
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A részletes követelményt a tanmenetek tartalmazzák.
Az egységes követelmények mellett figyelembe vesszük az osztályok összetételét, előképzettségét.

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a
továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek
meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból. Magasabb
évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak osztályozó
vizsgát kell tennie, ha:
 az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, és ezért nem osztályozható,
 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,
 egyéni munkarend szerint folytatta a tanulmányait.
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen
osztályzata. Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a
javítóvizsgán nem felelt meg.

3.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei
-

Házi feladatot egymást követő napokra, tanítás nélküli munkanapokra és tanítási szünetekre is
lehet adni.

-

Gyűjtőmunkát igénylő feladat elvégzésére, kiselőadás, prezentáció, beszámoló, plakát,
projektfeladat stb. készítésére legalább 1 hetet kell biztosítani.

-

A házi feladat mennyiségének meghatározása a szaktanár kompetenciája azzal a megkötéssel,
hogy az egyik óráról a másikra kijelölt feladatok elkészítésének várható időtartama lehetőleg ne
haladja meg a 30 percet. Felzárkóztatás és tehetséggondozás esetén ennél több is lehet.
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-

A magyar irodalom tantárgy esetén a kötelező olvasmányok jegyzékét az előző tanév végén
ismertetni kell, a 9. évfolyamra felvettek a beiratkozáskor kapják meg.

-

A szóbeli és írásbeli felkészüléshez a tanórai jegyzeteket, a tanár által biztosított
segédanyagokat és a tankönyveket együttesen kell használni.

3.11 Az integrált tárgyak értékelése és minősítése
11-12. évfolyamon az emelt szintű idegen nyelvi csoportokban integrált anyanyelvi lektori óra esetén a
lektor a heti óraszám plusz 1 darab érdemjegyet köteles adni, és a félévi, év végi érdemjegyet a
szaktanárral közösen állapítják meg.

3.12 A tanulók fizikai állapotának mérése
Iskolánkban tanévenként, minden évfolyamra kiterjedően a NETFIT felméréshez nem kapcsolódóan
megszervezzük a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését. A fizikai felmérésre elégtelen
osztályzat csak akkor adható, ha annak elvégzésére a tanuló nem hajlandó vagy értékelhetetlenül végzi
el a feladatot. Minden más esetben legalább elégséges osztályzatot kap a tanuló.
A tanulók fizikai állapotának felméréséhez szükséges gyakorlatok:
-

600, 800 m futás felmérés

-

Cooper-teszt

-

4 ütemű fekvőtámasz

-

Fekvőtámasz

-

Hasizomfelmérések

-

Kötéláthajtás

-

Szökdelés, láberő felmérés

-

Medicinlabda dobás

-

Úszás felmérések

-

Mászás, függeszkedés, húzódzkodás

A felmérő gyakorlatokra való felkészüléskor speciális előkészítő és rávezető gyakorlatokat
alkalmazunk, például:
-

futó és szökdelő iskola,

-

ugrókötél gyakorlatok,

-

társas gyakorlatok,

-

nyújtó és lazító gimnasztika,
71

-

kéziszer gyakorlatok,

-

intervallumos edzések,

-

úszódeszkás gyakorlatok.

3.13 Egészségnevelési program
3.13.1 Bevezetés
A WHO meghatározása szerint „a testi, lelki, szociális jólét állapota az egészség.” Az iskolák számára
pedig a következőt fogalmazza meg: „az egészségvédő iskola olyan gondoskodó közösség, amely
biztosítani kívánja mind a tanulók, mind az iskola alkalmazottai számára a testi-lelki jólétet.”
Az egyén számára esélyt jelent az egészségre, ha
-

szociálisan integrálódott (család, iskola, egyéb tevékenység),

-

a változó terhelésekhez alkalmazkodni tud,

-

megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek között.

Az egészségfejlesztés egy olyan folyamatot indít el, amely során minden ember egyre fokozottabb
mértékben válik képessé saját erőforrásai hatékonyabb mozgósítására. Az egészségfejlesztés magába
foglalja:
-

az egészségfelvilágosítást,

-

az egészségnevelést,

-

a mentálhigiénét,

-

a prevenciót.

Iskolánk fontos célkitűzése az elsődleges megelőzés érvényesítése, így közösségünkben kiemelt
figyelmet kap:
-

a lelki egészségvédelem megerősítése,

-

a dohányzás visszaszorítása,

-

az alkohol- és drogprevenció,

-

az egészséges táplálkozás érvényesítése,

-

az aktív testmozgás elterjesztése.

A diákok részére tervezett program alapvető célja, hogy elsősorban olyan ismereteket közöljön, olyan
készségek fejlesztésére adjon lehetőséget, ami egészségfejlesztő és prevenciós jellegű. A diákok
elindulhatnak egy olyan úton, amely az egészséges életmód, a hatékonyabb kudarc-feldolgozás, a
sikeres önmegvalósítás eredményét hozhatja.
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Az egészségnevelési programot az iskolai drogstratégiával összhangban kívánjuk megvalósítani. Az
egészségnevelési program drogprevenciós-mentálhigiénés részének tematikája és a kortárssegítő képzés
tematikája az egészségnevelési program mellékletében szerepel.
Gimnáziumunkban az egészségfejlesztéshez a következő személyi feltételek adottak:
-

iskolaorvos

-

iskolavédőnő

-

iskolapszichológus

-

testnevelő tanári közösség

-

nevelési intézményvezető-helyettes

-

a kortárssegítő csoportot vezető pedagógus (egészségfejlesztő mentálhigiénés végzettségű
szakember)

-

mentálhigiénés tanfolyamot végzett pedagógusok

-

kortárssegítő csoport

3.13.2 Egészségnevelési feladatok, lehetőségek
Egy felmérés eredményeként látótérbe került problémák enyhítésére és megelőzési céllal iskolánkban
több évvel ezelőtt kidolgoztunk a 9-12. évfolyamokon egy 10-10 órás egészségnevelési és
drogprevenciós programot. Az egészségnevelést és drogprevenciót osztályfőnöki órák keretén belül
valósítjuk meg, lehetőség esetén pályázati források igénybevételével.
A korrekt tájékoztatásban (kellemes érzések és egészségügyi károk együttes ismertetése), a felnőttek
mellett a kortárssegítők tudnak a leginkább hatékonyak lenni, hiszen az ő tájékoztatásuk hiteles a többiek
számára. Ezért rendszeresen indítunk kortárssegítőket képző csoportot, így megteremthetjük annak a
lehetőségét, hogy mielőtt “anyagért” nyúl valaki, segítséget kapjon saját kortársaitól vagy információt
az ellátórendszer szolgáltatásairól.
Tágas tornacsarnokunkban egyszerre több osztály számára is testnevelésórát tartunk, valamint
teremfoci-, kézi- és kosárlabdameccseket bonyolítunk le. Az iskola rendelkezik konditermekkel,
pingpongasztalokkal, amelyeket a diákok rendszeresen igénybe is vesznek. A tágas udvaron
multifunkcionális és műfüves pálya teszi lehetővé a szabadtéri testnevelésórák megtartását. Minden
évben rendszeresen iskolai sítáborokat szervezünk nemcsak haladók, hanem kezdők részére is.
Ezenkívül megfelelő közösségi terek (színházterem, nagy aula, megfelelő méretű folyosók) biztosítanak
helyszínt a diákok és az iskola dolgozói számára a különböző szabadidős tevékenységekhez.
Minden évfolyamon heti öt testnevelésórát biztosítunk a diákok számára, amely keretén belül - a
tornatermi munka mellett - korcsolyázni, úszni, tekézni is eljárnak a tanulók. Délutánonként kézilabdaés labdarúgóedzéseket tarthatanak, valamint futsal házibajnokságot szervezhetnek tanáraink.
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Gimnáziumunk tanulóinak mintegy harmada vesz részt az intézményi közétkeztetésben, amelynek
színvonala megfelelő, és lehetőséget biztosít diétás (gluténmentes, tej- és tojásmentes) étkezésre. Az
iskolaegészségügyi hálózat képviselői rendszeresen ellenőrzik a büfé választékát. Az ellenőrzés
legfontosabb szempontja, hogy a büfé kínálata korszerű, egészséges étkezési szokásoknak megfelelő
legyen.
3.13.3 Az osztályfőnöki órák keretében megvalósuló program
A hatékony egészségneveléshez szükséges a több évfolyamon átívelő időtartam és a folyamatosság.
A magyar gyermekek egyre romló egészségi állapota indokolja, hogy az ismeretek bővítésén kívül az
egészségmagatartást pozitívan befolyásoló készségek is fejlesszük.
Szükségletek és prioritások meghatározása:
A magyar lakosság egészségi állapotának drámai romlása, az alacsony átlagéletkor tette szükségessé az
egészségmegőrzés korszerű értelmezését és stratégiájának kimunkálását.
Az egészségromlás fő okai:
-

Jelenleg az egészség NEM általános érték a társalomban uralkodó érdek- és értékviszonyokban.

-

Az alacsony életszínvonal miatt a munkára fordított időmennyiség kirívóan magas és ez
csökkenti a rekreációra fordítható időt, lazítja az emberi kötelékeket.

-

Újfajta betegségek és halálokok megjelenése.

-

A stressz kezelés megoldatlansága.

-

Környezeti ártalmak.

-

A hagyományos „rizikófaktorok” (elhízás, alkohol- dohányzás) szerepe a szív- és érrendszeri
betegségekben, amely Magyarországon a vezető halálok.

A súlyos egészségromlás már nem befolyásolható az egészségmegőrzés módszereivel (azt gyógyítani
kell). A ma élő középgeneráció életkilátásait sajnos döntő módon már nem lehet megváltoztatni, mégis
kötelességünk a felnövekvők jobb egészségéért, kedvezőbb életkilátásaiért minden tőlünk telhetőt
megtenni (vagyis ezért kell az iskolákban foglalkozni az egészségneveléssel).
Célok és célkitűzések megállapítása:
-

Önismereti nevelés- pozitív énkép kialakítása. Önmagát fejleszteni képes, dönteni és választani
tudó kreatív személyiség kialakítása. (beszéd és vitakészség, kommunikáció, mások elfogadása)

-

Egészséges életmódra nevelés: az ember a természet része, a természettel összhangban kell
megtanulni élni. Egészséges testfelépítés, harmonikus fejlődés, betegségek megelőzése,
táplálkozási szokások megreformálása.

-

Családi éltre nevelés: szeretetre nevelés és másokra figyelő magatartásforma kialakítása. A
családi élet és a közösségek biztonságot, segítséget és védelmet nyújtó szerepének a
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megmutatása. A nemiségre, szexualitásra vonatkozó értékek és NORMÁK átadása: biológiai
ismeretek, döntéshozatali képesség, interakciók, házasságra nevelés)
-

Egészségügyi tudatosság kiépítése

-

Egyéni képességek kiteljesítése

-

Saját környezetében változásokra, változtatásra legyen képes

-

Beállítódások és a magatartásmegváltoztatása, tudja alkalmazni a pozitívumokat

-

Felismerni a média hatásait, nem mindent elhinni

-

Különös jelentősége van az egészséges életkezdetnek, a gyermek és az ifjúsági
egészségfejlesztésnek.

-

Az egészséges életre való hosszú távú beruházás záloga a mainál sokkal egészségesebb
Magyarországnak.

A források meghatározása
-

Személyi források:
Iskolavédőnő (gyakorlat, ismeret, idő, lelkesedés, energia)
Emberek, akik segíthetnek, civil szervezetek

-

A tanulók csoportjai

-

A tanulókra hatást gyakorló személy: intézményvezető – szakember

-

Fennálló lehetőségek és szolgáltatások

-

Tárgyi források:

-

Tanterem, audiovizuális eszközök, szórólapok, plakátok, rajzeszközök

Az értékelő módszerek kidolgozása
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Az egészségügyi tudatosság, ismeretek, attitűdök, magatartás, és a környezet pozitív irányú változására
vonatkozóan:
-

kérdőívek formájában a cselekvést követően, (után-követés), az eredmények összehasonlítása

-

kérdés-felelet formájú interjúk, elbeszélgetések

-

egészségügyi statisztika – iskola-egészségügyi éves jelentés

-

iskolavédőnői fogadóóra, tanácsadás forgalmának növekedése

9. osztály (10 órában)
-

Önismeret, önbizalom:

-

beilleszkedés, közösség kialakítása, a közösség értékei, normái

-

pozitív önértékelés, önmagam elfogadása, énkép erősítése

-

kommunikáció, kapcsolattartási készségek, érzelmek kifejezése

-

a serdülőkor testi, lelki, higiénés, pszicho-szexuális változásai

-

Egészséges táplálkozás, táplálkozási zavarok

-

Dohányzás

-

Alkohol

-

Drog

-

Internet és egyéb média használat veszélyei

-

Alapfokú elsősegélynyújtás

-

Pszicho-szexuális fejlődés, fogamzásgátlás

10. osztály (10 órában)
-

Önismeret fejlesztése:

-

személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés

-

konfliktuskezelés

-

agressziókezelés

-

szorongások, félelmek oldása, kezelése

-

NEM kimondása, dönteni tudás

-

Pszicho-szexuális fejlődés, fogamzásgátlás

-

Testépítés-diéták helyes alkalmazása

-

Dohányzás, alkohol

-

Drog

-

Nemi úton terjedő fertőző betegségek

-

Tetoválás-piercing (döntéshozás, helytelen elkészítés veszélyei)
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11. osztály (10 órában)
-

Daganatos betegségek megelőzése

-

Egészség-magatartás szintfelmérő teszt

-

Általános bevezető:

-

egészség mint érték

-

a betegség fogalma

-

egészségmegőrző magatartás: megfelelő táplálkozás, testmozgás, pihenés

-

A megbetegedések pszichés tényezői: túl sok distressz, idegesség

-

Urológiai- nőgyógyászati megbetegedések

-

Bőrgyógyászati megbetegedések

-

Fül-orr-gégészeti megbetegedések

-

Abortuszprevenció

12. osztály (10 órában)
-

Élethelyzetek és megoldások:

-

pályaválasztás

-

döntési technikák, döntéseket befolyásoló tényezők

-

belső erőforrások feltárása, rögzítése, nehéz helyzetekben alkalmazásuk

-

személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés

-

kommunikációs nehézségek legyőzése, az örömteli kommunikáció elősegítése

-

családtervezés, hogyan képzelem el családom

-

Döntések életmódomban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné

Az egész tanéven át tartó foglalkozásoknak – melyek készségeket fejlesztenek, információt
szolgáltatnak – kiegészítése a Deák Olimpia, mely alternatívát mutat, mihez nyúljunk a drogok helyett,
hogyan éljünk egészségesen.
Célcsoport: 9-12. évfolyam
-

csapatversenyek több sportágban

-

irodalmi, képzőművészeti, szaktantárgyi pályázatok kiírása

-

szaktantárgyi vetélkedők

-

évfolyamok közötti vetélkedő egészségnevelési és drog blokkal bővítve, a Deák Olimpia napján

-

kézműves foglalkozás a Deák Olimpia napján

-

irodalmi, képzőművészeti díjnyertes pályázatok bemutatása a Deák Olimpia napján.

3.13.4 Közreműködők és felelősök
-

a nevelési és nyelvi intézményvezető-helyettes,
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-

az iskolaorvos,

-

iskolapszichológus,

-

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője,

-

a diákönkormányzatot segítő pedagógus.

A résztvevők feladatai:
-

Az egészségneveléssel és drogprevencióval foglalkozó szervezetek és szakemberek
elérhetőségét tartalmazó adattár folyamatos karbantartása és nyilvánossá tétele.

-

Szakmai kiadványok, ismeretterjesztő anyagok gyűjtése, dokumentációs tár kialakítása.

-

A 9-12. osztályok részére kidolgozott egészségnevelési és drogmegelőzési program
megvalósítása osztályfőnöki órák keretében, a program megvalósításához szükséges anyagi
források előteremtése pályázatok útján.

-

Lehetőség esetén a kortárssegítő képzés további biztosítása. A kortárssegítők által vezetett klub
fenntartása.

-

Az együttműködés további ápolása minden, az egészségnevelési és drogmegelőzési program
megvalósulását segíteni tudó szervezettel, a szegedi KEF bizottságaival.

3.14.5 A diákok részére tartandó drogprevenciós és mentálhigiénés program tematikája
A 9. évfolyamon a szűkebben vett drogprevenciós alapprogramot tartjuk a tanulók részére.
Cél: a tanulók alap ismereteket szerezzenek a drogokról, a fogyasztással kapcsolatos veszélyekről, az
addiktív hatásról, kapjanak technikákat a NEMET MONDÁS készségének fejlesztéséhez
-

a tanulók hogyan látják a drog problémát (beszélgetés)

-

az önismeret, a pozitív énkép fontossága az egyén életútjában (mikrocsoportos foglalkozás)

-

a konfliktushelyzetek és hatásuk a viselkedésre, megoldási módok (kiscsoportos foglalkozás,
majd osztálycsoportos megbeszélés

-

a drogok és veszélyeik (osztálycsoportos és kiscsoportos feldolgozás)

-

jogi ismeretek (a T+T által készített "Jogodban áll ismerni" c. videó felhasználásával
osztálycsoportos beszélgetés)

-

társadalmi hatások, tömegkommunikáció, kortárs hatások, nemet mondási készség javítása
(helyzetjátékok és azok megbeszélése)

-

drogos életút bemutatása (videó bemutató és annak megbeszélése vagy volt drogos fiatallal
beszélgetés)

-

segítségnyújtó hálózat és elérhetősége Csongrád megyében (ismeretátadás)

A felsőbb osztályokban személyiség- és készségfejlesztő foglalkozásokat tervezünk.
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Cél: olyan ismeretközlő, önismereti, készségfejlesztő foglalkozások tartása, amelyben kapott ismeretek
és élmények személyiségfejlesztő hatásuk révén hatékony elemeivé válhatnak a drogprevenciónak
10. évfolyamosok részére tervezett program:
-

önismeret (páros és mikrocsoportos gyakorlatok, majd azok megbeszélése)

-

személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés (asszertív gyakorlatok)

-

konfliktuskezelés (ismeretközlés, szituációs gyakorlatok)

-

agresszió kezelés (ismeretközlés, szituációs gyakorlatok)

-

szorongások, félelmek oldása, kezelése (ismeretközlés, szituációs gyakorlatok)

-

nem mondása, dönteni tudás (ismeretközlés, szituációs gyakorlatok)

11. évfolyamosok részére tervezett program:
-

egészségmotiváció fejlesztése (közös beszélgetés)

-

egészségmegőrző magatartás (kiscsoportos feldolgozás, majd nagycsoportos beszélgetés)

-

érzelmi érettség (páros gyakorlatok, majd nagycsoportos megbeszélés)

-

pszichoszexuális fejlődés (ismeretközlés)

-

párkapcsolati érettség (páros gyakorlatok, majd nagycsoportos megbeszélés)

-

a párkapcsolatok etikai, morális kérdései (ismeretközlés)

-

a házasság, élettársi kapcsolat szakaszai (ismeretközlés)

-

párkapcsolatok konfliktushelyzetei, azok megelőzése, a probléma-feldolgozás lehetőségei
(szituációs gyakorlatok, majd nagycsoportos megbeszélés)

12. évfolyamosok részére tervezett program:
-

pályaérettség (ismeretközlés)

-

az életút szakaszai, krízishelyzetei (beszélgetés)

-

döntéseket befolyásoló tényezők, döntési technikák (helyzetjátékok és azok megbeszélése)

-

személyes hatékonyság növelése (helyzetjátékok és azok megbeszélése)

-

kommunikációs nehézségek legyőzése (helyzetjátékok és azok megbeszélése)

-

mégegyszer az önismeretről - az elmúlt négy év áttekintése (speciális feladatmegoldás, majd
annak megbeszélése)

3.14.6 A kortárssegítő képzés tematikája
Önismeret-személyiségfejlesztés
-

Önbizalom és énkép erősítése;

-

Elvárások megfogalmazása önmagunkkal és egymással szemben;

-

Szorongások, félelmek oldása, stresszkezelés;
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-

Hatékonyabb

asszertivitás

elsajátítása

a

viselkedésben;

erősségeink

feltérképezése,

érvényesítése;
-

(felhasznált módszerek: szituációs játékok, gyakorlatok, megbeszélés).

Drogismeret, szenvedélybetegségek
-

Szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás, játékszenvedély);

-

Szenvedélybetegségek következményei ( AIDS, fertőző nemi betegségek, Hepatitis) előadás és
beszélgetés az iskolaorvossal;

-

Kik az érintett csoport? - beszélgetés pszichológus vezetésével;

-

Drogambulancia mint segítő intézmény látogatása, beszélgetés az intézmény vezetőjével és
munkatársaival;

-

Beszélgetés egy jelenleg rehabilitációban lévő drogos fiatallal (helyszín: Szegedi
Drogambulancia.

A segítőkapcsolat elemei
-

A segítőkapcsolat elemei: kompetencia határok és kockázati tényezők; a segítés lehetséges
színterei: iskola, szabadidős tevékenység (elmélet és helyzetgyakorlatok);

-

Vélt és valós akadályok, legyőzési stratégiák; empátiás készség fejlesztése (szituációs
gyakorlatok).

Kommunikációs tréning
-

Saját álláspontom, magatartásom, viselkedésem – helyzetgyakorlatok;

-

Segítő kommunikáció - kommunikációs gyakorlatok;

-

Konfliktuskezelés: mit tegyünk, hogyan viselkedjünk, ha konfliktusba kerülünk másokkal, ha
„összeakadunk”, veszekszünk szüleinkkel, tanárainkkal, partnerünkkel, barátainkkal;

-

Mikor mondjunk NEM-et és HOGYAN?

3.14 Környezeti nevelési program
3.14.1 Jövőkép, alapelvek, hosszú távú célok
A személyi feltételeket tekintve iskolánkban a biológia-kémia-földrajz munkaközösség pedagógusai
jelentik a környezeti nevelés személyi alapjait. A környezettudatos szemléletformálás szempontjából
döntő fontosságú az is, hogy minden tantárgy és munkaközösség között megvalósuljon az
együttműködés.
Napjainkban az élet minden területén a figyelem a fenntartható fejlődésre irányul, a fenntarthatóság
gondolatának tartalmi megalapozását pedig az oktatásban kell elkezdeni. Iskolánknak olyan oktatást kell
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biztosítania, amelyben a szakmai képzésen túl hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a
környezettudatos életmód.
Hosszú távú célunk, hogy diákjaink környezettudatos állampolgárrá váljanak, ennek érdekében ki kell
alakítani gimnáziumunk dolgozóiban és diákjainkban:
-

a környezettudatos magatartást annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a
környezeti válság elmélyülésének megakadályozására;

-

a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt;

-

a természeti és az épített környezet értékei iránt felelős magatartást, ezek megőrzésének igényét
és akaratát;

-

a természeti és az épített környezet sokféleségének őrzését;

-

a rendszerszemléletet, a lokális ismereteken keresztül a globális összefüggések megértését és
tudományos megalapozását;

-

az életszemlélet azon elemeit, amelyek túlmutatnak a fogyasztáson, a fogyasztás helyett az
életminőség igényét;

-

egészséges életmód igényét, megmutatni az ehhez vezető módszereket.

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kell kiemelten kezelnünk; fogalmuk, tartalmuk
megnyilvánulásai módjaik ismerete elengedhetetlen:
-

fenntartható fejlődés,

-

biológiai és társadalmi sokféleség,

-

ökológiai lábnyom,

-

környezetünk természeti és társadalmi összetevőinek kölcsönös függősége, közöttük lévő okokozati összefüggés,

-

helyi és globális szintek kapcsolatrendszere,

-

környezeti problémák,

-

alapvető emberi szükségletek és emberi jogok.

A célok eléréséhez a következő készségek és képességek kialakítását tartjuk fontosnak:
-

problémaérzékenység, integrált megközelítés,

-

alternatív, problémamegoldó gondolkodás,

-

értékelés és mérlegelés készsége,

-

konfliktuskezelés, megfelelő kommunikáció,

-

vitakészség, kritikus véleményalkotás,

-

állampolgári részvétel és cselekvés,

-

együttműködő, toleráns, segítő életmód,

-

ökológiai szemléletmód.
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3.14.2 Tanulásszervezési formák, tartalmi keretek
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben
Gimnáziumunkban a környezeti nevelési feladatok zömét tanórákon valósítjuk meg. A tanórákon
hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege
határozza meg, melyik problémát hogyan dolgozzuk fel, döntően hagyományos módszereket
alkalmazunk. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekkel a
diákok is találkoznak mindennapjaik során. Fontosnak tartjuk a komoly elméleti alapokat, tanulóink
csak így tudnak átgondolt, felelős véleményt alkotni, döntéseket hozni.
Tanórán kívüli programok
-

diákjaink részt vehetnek olyan tanulmányi versenyeken, melyeken környezetvédelmi feladatok
is előtérben vannak (OKTV, Szolnoki Természettudományos Diákszimpózium);

-

rendszeresen részt veszünk a Szegedi Vízmű által kiírt pályázatokon, látogatjuk a Víz
Világnapja alkalmából szervezett programokat;

-

támogatjuk üzemlátogatások szervezését, kapcsolatfelvételt természetvédelemmel foglalkozó
civil kezdeményezésekkel, csoportokkal; ennek egyik fontos célja, hogy a diákok megismerjék
a gyártási folyamatok során felmerülő környezetvédelmi problémákat, azok megoldását
(szennyvíztisztítás, hulladékkezelés és -tárolás);

-

a DÖK minden évben megszervezi a Deák Olimpiát, ezen tantárgyi versenyeket szervezünk
környezetvédelmi témában is;

-

a DÖK által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokon különböző
természetes anyagokat, feldolgozási technikákat mutatunk be;

-

SzeReTeD és TermOSz labor látogatása.

3.14.3 Konkrét célok
-

Tanmenetek felülvizsgálata, a környezeti nevelési tartalmak tananyagba építése. A környezeti
nevelés az oktatás valamennyi területén jelenjen meg. A különböző műveltségterületeken a
tanmenetekben konkrétan meg kell jelölni a feladatokat.

-

Erősíteni kell a szemléletet, hogy a környezeti nevelés csak részben természettudomány;
emellett látás- és gondolkodásmód, ezek formálásában a társadalomtudományi, humán és
művészeti tárgyaknak is fontos feladat jut.

-

A társadalomismereti tárgyaknál a környezetvédelem az emberi viselkedés és kultúra irányából
közelíthető meg, melynek hangsúlyos területei: a környezeti gondok felismerése, közügyekben
való részvétel, döntéshozás, véleménynyilvánítás, környezetvédelemre rendelkezésre álló jogi
és gazdasági eszközök. Ezek bemutatása elsősorban az életvitel és gyakorlat tantárgy keretein
belül történik
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-

Az emberismereti és humán tárgyak feladata, hogy bemutassák a fogyasztói modell helyett
javasolt utakat, közvetítsék és erősítsék a környezeti válság megoldásához szükséges
világképet, erkölcsi értékrendet, felhívják a figyelmet az értékvesztéssel és uniformizálódással
szemben a kulturális örökség és sokféleség megőrzésének fontosságára.

-

A művészeti tárgyak lehetőséget adnak az érzelmi megközelítésre, a környezettel kapcsolatos
érzések művészi megfogalmazására, a mítoszokban, jelképekben megőrzött ökológiai tudás
átadására, valamint a legújabb médiumokban, a közösségi oldalakon leselkedő veszélyek elleni
védekezésre való felkészülésre.

-

A tanulók alaposabban ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat,
ápolják a hagyományokat. Az élményszerűség és a kreativitás érdekében nagyobb hangsúlyt
kell fektetni a tanórán kívüli tevékenységekre.

-

Annak érdekében, hogy egységes képet alakítsunk ki diákjainkban az őket körülvevő világról,
új módszerek alkalmazása kívánatos: élményalapú, tevékenységközpontú, érzékenyítő,
interaktív módszereket alkalmazó rendezvények, egy téma köré szerveződő kiállítások,
témanap, projektmódszer.

3.15 Esélyegyenlőségi terv
Az esélyegyenlőség érvényesítése - valamennyi hátrányos helyzetű csoport részére - a közoktatásban is
kiemelt feladat. Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek esélyegyenlősége
előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató
lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják
az iskolai sikerességüket.
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium esélyegyenlőségi intézkedési tervének alapvető célja, hogy
biztosítsa az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény
szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést,
támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak
kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény minden tevékenysége során:
-

a beiratkozásnál, felvételinél

-

tanításban, ismeretközvetítésben

-

a gyerekek egyéni fejlesztésében

-

az értékelés metodikájában

-

a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában

-

a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében

-

a továbbtanulásban, pályaorientációban
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-

a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében

-

a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi
környezettel.

Igyekszünk új módszerek megismerésével, bevezetésével hozzájárulni az esélyegyenlőtlenség
csökkentéséhez, a tehetség ápolásához, a diszkriminációs jelenségek megszüntetéséhez. Törekszünk
arra, hogy nevelőtestületünk minél több pedagógusa továbbképzés keretében elsajátítsa azokat a
kompetenciákat, amelyeket a befogadó környezetben történő nevelés, oktatás megkíván.
Gimnáziumunkban az oktató-nevelő munka megcélozza az általános iskolából hozott alapvető
képességek és készségek továbbfejlesztését, az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességek,
az alkalmazáscentrikus infokommunikációs készségek, képességek, a karrierépítési kompetenciák és a
szociális készségek fejlesztését. Célunk, hogy ezen munkánk során a hátránnyal küzdő diákok kiemelt
figyelmet kapjanak, így biztosítva számukra a készség- és képességfejlesztés lehetőségét az említett
területeken.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a következő kötelezettségeket vállalja iskolánk:
-

pedagógus továbbképzéseken való részvétel

-

az esélyegyenlőtlenségre utaló jelekkel rendelkező gyerekek kiszűrése

-

tanórákon kiemelt figyelem az érintett diákokra

-

a tehetséges diákok segítése

-

fejlesztések szaktanár, illetve a szakszolgálat munkatársa segítségével

-

tanulásmódszertani, pályaorientációs segítség

-

szabadidős, tanórán kívüli tevékenységek

-

támogatások: étkezési, tankönyv, pályázatok, alapítványi

-

partnerekkel történő együttműködés

A kötelezettségek teljesítéséért felelősek:
-

Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők
és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen az iskola esélyegyenlőségi intézkedési terve,
ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, hogy az
intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az
intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a
szükséges lépéseket.
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-

Az intézmény vezetője felelős az esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósításának
koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség
sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért.

-

A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és
esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást,
nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A
tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben foglaltakat
és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze
azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának.

-

Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy
ismerje az esélyegyenlőségi intézkedési tervet és magára nézve is kötelezőként kövesse azt.
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és

Intézményvezetőhelyettes,

Folyamatos

Partneri
elégedettség
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a

partnerekkel
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3.16 Magatartás és szorgalom minősítésének elvei
A magatartás és szorgalom jegyeket a félévi és az év végi osztályozó konferenciára az osztályfőnök
terjeszti elő a szaktanárokkal és a vezetőséggel való konzultáció után. Egyetértés hiányában az
osztályfőnök köteles az osztálytanács véleményét figyelembe venni. A konferencia többségi határozattal
dönt az alábbi szempontok figyelembe vételével:
3.16.1 Magatartás jegyek
Példás (5)
-

az intézmény szabályait betartja

-

az iskolai, az iskola által szervezett rendezvényeken való viselkedése példás

-

tanáraival és társaival tisztelettudó

-

közösségi feladatokat szívesen vállal

-

osztályfőnöki figyelmeztetése lehet, de mellette írásbeli dicséretnek is kell lennie

Jó (4)
-

az intézmény szabályait általában betartja

-

iskolai, az iskola által szervezett rendezvényeken való viselkedése jó (többszöri késéssel,
közbeszólással nem zavarja a tanítási órák menetét, nem foglalkozik mással az órán, stb.)

-

lehet osztályfőnöki figyelmeztetése

-

lehet osztályfőnöki intése, de mellette írásbeli dicséretnek is kell lennie
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Változó (3)
-

a házirend előírásait gyakran megszegi

-

iskolai, az iskola által szervezett rendezvényeken való viselkedése többször nem megfelelő
(gyakran megzavarja a tanítási órák menetét - késés, közbeszólás - gyakran mással foglalkozik)

-

tanáraival és társaival szemben gyakran tiszteletlen viselkedést tanúsít

-

intézményvezetői figyelmeztetése vagy intése van

Rossz (2)
-

a házirend előírásait gyakran semmibe veszi

-

iskolai, az iskola által szervezett rendezvényeken való viselkedése gyakran nem megfelelő
(tanítási órákon fegyelmezhetetlen, zavarja az óra menetét)

-

társait tudatosan negatívan befolyásolja és/vagy akadályozza a házirend megtartásában

-

fegyelmi büntetése van

Osztályfőnöki, intézményvezetői dicséret indokolt esetben javíthat az érdemjegyen.
3.16.2 Szorgalom jegyek
Példás (5)
-

rendszeresen, megbízhatóan készül

-

jegyeinek döntő többsége jeles

-

képességeihez mérten jól tanul

-

órai aktivitása, a tanuláshoz való hozzáállása példaértékű társai számára

-

önként többletfeladatot is vállal és azt megbízhatóan elvégzi

Jó (4)
-

rendszeresen, megbízhatóan készül, képességeihez mérten teljesít

-

jegyeinek döntő többsége jeles és jó

-

az előző félévhez képest jelentős javulást mutat

Változó (3)
-

tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől

-

munkája nem megbízható, feladatait gyakran nem végzi el

-

jegyeinek többsége nem rosszabb a közepesnél

-

az előző félévhez képest jelentősen romlott a tanulmányi eredménye

Hanyag (2)
-

munkája megbízhatatlan, feladatait sorozatosan nem végzi el

-

elégtelen osztályzata van

-

nincs elégtelen osztályzata, de jegyeinek többsége elégséges

A szaktárgyi dicséret javíthat a szorgalom érdemjegyen.
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3.17 A tanulók jutalmazása
Az osztályfőnök (szaktanár) a kiváló munkáért, elért eredményért, az osztályközösségért végzett
munkáért a tanulót osztályfőnöki (szaktanári) dicséretben részesíti az osztály előtt, s erről a szülőt az
ellenőrző könyv és az e-napló útján értesíti.
Félévkor és év végén az egyes tantárgyakban elért kimagasló eredményért szaktárgyi dicséretet adhat a
szaktanár (bejegyzés az ellenőrző könyvbe, e-naplóba) ill. a tantestület (bejegyzés a bizonyítványba és
a törzslapba).
Az átlagost jóval meghaladó, az iskola hírnevét növelő teljesítményért, a tanulóközösségért végzett
munkáért a tanuló intézményvezetői dicséretben részesíthető. Erről a szülőt az ellenőrző könyv útján
kell értesíteni.
A hosszú időn át példamutató munkát végző, kiváló tanulmányi eredményt elérő tanulót a tantestület
dicséretben részesítheti. Erről a szülőt az ellenőrző könyv útját kell értesíteni.
Annak a tanulónak, aki a tanév végén legalább három tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el és
példamutató magatartást tanúsított, általános tanulmányi (nevelőtestületi) dicséret adható. (Bejegyzés
félévkor az ellenőrző könyvbe, év végén a bizonyítványba és a törzslapba).
A dicséretben részesült tanulókat a tantestület a tanév végén oklevéllel, könyvutalvánnyal jutalmazhatja.

3.18 Választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás és az emelt szintre jelentkezés
szabályai
A tanuló döntése a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatban 2 tanévre szóló jognyilatkozat,
amely tanév közben egy alkalommal, félévkor az intézményvezető engedélyével módosítható. A
felkészülési szint engedély nélküli módosítására a 11. évfolyam követelményeinek teljesítése után van
lehetőség. Az erre vonatkozó szülői kérelmeket írásban május 20-ig kell benyújtani a gimnázium
intézményvezetőjéhez. A kérelem a felkészülési szint csökkentésére illetve emelésére irányulhat, ez
utóbbi különbözeti vizsga letételével lehetséges. Önálló felkészülési csoport (osztályon illetve
évfolyamon belül) legalább 10 fő jelentkezése esetén indul. Az induló csoportok vezetésével a
szaktanárokat az intézményvezető bízza meg, melyet a tantárgyfelosztás útján hirdet ki. A megbízásnál
fontos szempont, hogy minél kevesebb tanárváltás történjen. A pedagógusválasztás az intézményvezető
feladata és felelőssége.
A gimnázium helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése
bizonyos orientációkon belül csak úgy valósítható meg, ha a szakirány jellegét meghatározó
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tantárgyakat az orientáció minden tanulója emelt szinten tanulja a 11-12. évfolyamokon. Ezért az iskola
az alábbi orientációkon írja elő tantárgyak kötelező választását emelt szinten:
humán és idegen nyelvi orientáció

magyar, történelem, angol nyelv és II. idegen nyelv tantárgyak
közül legalább egy

matematika-angol orientáció

angol nyelv és/vagy matematika

Ezeken az orientációkon a tanuló a döntése szerint még egy, indokolt esetben 2 tantárgy tanulását
választhatja emelt szinten.
Az többi orientáción tanuló diák maximum 2 tantárgy emelt szinten történő tanulását választhatja.
A két tanítási nyelvű tagozatos diák az eddig célnyelven tanult tárgyakat is választhatja emelt szinten.
Amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a 10 főt, a magyar nyelvű csoporthoz csatlakozhatnak az
érintett diákok.

Valamennyi orientáció esetében az órarendi ütközés befolyásolhatja az emelt szintre
jelentkezés elbírálását.

3.19 A csoportbontások elvei
A két tanítási nyelvű osztályokban minden célnyelven tanított tantárgyat csoportbontásban oktatunk.
A gimnázium minden évfolyamán az első és második idegen nyelvi órát, 9-10. évfolyamon pedig a
matematikát, a magyar nyelvet lehetőség szerint és az informatikát csoportbontásban szervezzük.
A csoportokat az alábbi elvek alapján szervezzük:
-

idegen nyelvi tudásszint,

-

idegen nyelvi választás,

-

számítógépes terem befogadóképessége,

-

tantárgyfelosztási és órarend-készítési szempontok.

A 9. évfolyam humán-idegennyelv, haladó német, természettudományos, média és általános orientáción
a tanulók angol nyelvből tudásszint szerint kerülnek csoportbeosztásra. A szintfelmérőt az első
angolórán írják meg. Csoportváltást kizárólag a szaktanár kezdeményezhet.
A 11. évfolyam megkezdése előtt a tanulók angol nyelvből a humán-idegennyelv, haladó német,
természettudományos, média és általános orientáción a 10. évfolyam végén angol nyelvi szintfelmérő
dolgozatot írnak. Mind közép, mind pedig emelt szinten tudásszint szerint kerülnek csoportbeosztásra.
Csoportváltást kizárólag a szaktanár kezdeményezhet.
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Az összes osztályban a csoportokba sorolás az osztályfőnökök és szaktanárok döntése alapján történik
a 9. év elején. Csoportváltoztatás csak szaktanári kezdeményezésre lehetséges. A tanulók saját kérésre
nem kerülhetnek át egy osztályon belül másik tanulói csoportba, ha ezt az érintett szaktanárok nem
támogatják, és az intézményvezető nem engedélyezi.

3.20 A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Az egyes tantárgyi helyi tanterveknél megfogalmazottakon túl általános kiválasztási elv az, hogy a
mindenkori tankönyv legyen NAT és kerettanterv kompatibilis, szerepeljen a jóváhagyott
tankönyvlistán. Törekszünk arra, hogy a tankönyvpiacon megtalálható legmodernebb, legkorszerűbb
tankönyvek közül válasszanak a szakmai munkaközösségek. Az ismeretek tanórai feldolgozásához
digitális tananyagokat, interaktív oktatási anyagokat is használunk. Fontos kiválasztási alapelv továbbá,
hogy tantárgyanként és orientációnként egységes tankönyvet, taneszközt alkalmazzanak a tanárok,
elősegítve az osztályok, csoportok közötti átjárhatóságot, továbbá az emelt szintű felkészülési csoportok
szervezését. A taneszközök kiválasztása tekintetében az véleményezési joga van. Ügyelünk arra, hogy
a szülők számára lehetőleg alacsony anyagi terhelést jelentsen ezek beszerzése.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét, ezen belül a tankönyvek térítésmentes igénybevételének lehetőségét
az SZMSZ külön pontban szabályozza.

3.21 A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium vizsgarendszere
3.21.1 Felvételi vizsga
A Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumba való felvételhez, a követelmények teljesítésének felméréséhez
felvételi vizsgát kell tennie a tanulóknak. A vizsgákat a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell
szervezni. Valamennyi orientáción a felvételiző diáknak meg kell írnia az egységes felvételi írásbeli
vizsgát magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyból.
Az alábbi orientációkon a következő tárgyakból/témakörökből tartunk szóbeli meghallgatást:
két tanítási nyelvű

angol nyelv

speciális angol/speciális spanyol

angol nyelv

speciális kezdő német

angol nyelv

speciális német (DSD) és haladó német

német nyelv

mozgóképkultúra és médiaismeret

az iskola honlapján megadott szempontok alapján

A szóbeli meghallgatás témakörei az alábbiak:
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ANGOL NYELV – KÉTTANNYELVŰ TAGOZATRA
1.

Family (brothers and sisters, parents, their age and occupation)

2.

Daily routine

3.

Housing (Where do you live; living in a flat or a house with a garden, describing your room,

furniture and decoration)
4.

Hobbies and pastime (free time activities)

5.

Meals (What do you eat for breakfast, lunch and dinner? your favourite dish; eating out)

6.

Shopping (types of shops; daily shopping, shopping for clothes)

7.

Entertainment (television, cinema, theatre, music)

8.

Reading (books and magazines; favourite book)

9.

Holidays and celebrations (family celebrations: birthdays, namedays; Christmas, New Year’s

Eve, national holidays in Hungary)
10.

Housework (Jobs in and around the house)

11.

My best friend (What does he/she look like? What do you like doing together?)

12.

Sports (What sport do you do? What do you like watching on tv?)

13.

School and learning (favourite subjects, learning languages, interests)

14.

Weather

15.

Travelling, summer and winter holidays

16.

Computers and the Internet

Nyelvtan:
-

Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous

-

Present Perfect,

-

Past Perfect

-

Future forms (will, going to)

-

Asking questions

-

Conditionals I, II, III

-

Modal verbs: can, could

-

may, might

-

should, ought to

-

must, mustn’t, needn’t

-

have to, don’t have to

-

Passive Voice

-

Comparatives and Superlatives

-

Reported Speech – statements and questions

-

Prepositions of places and time
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-

Imperative

-

Possessive forms

-

Quantifiers (much, many, little, few, some any, etc.)

-

Basic word patterns (Gerund, Infinitive)

ANGOL NYELV – SPECIÁLIS ANGOL ORIENTÁCIÓRA
1.

Family (brothers and sisters, parents, their age and occupation)

2.

Daily routine

3.

Housing (Where do you live; living in a flat or a house with a garden, describing you room,

furniture and decoration)
4.

Hobbies and pastime (free time activities)

5.

Meals (What do you eat for breakfast, lunch and dinner? your favourite dish; eating out)

6.

Shopping (types of shops; daily shopping, shopping for clothes)

7.

Entertainment (television, cinema, theatre, music)

8.

Reading (books and magazines; favourite book)

9.

Holidays and celebrations (family celebrations: birthdays, namedays; Christmas, New Year’s

Eve, national holidays in Hungary)
10.

Housework (Jobs in and around the house)

11.

My best friend (What does he/she look like? What do you like doing together?)

12.

Sports (What sport do you do? What do you like watching on tv?)

13.

School and learning (favourite subjects, learning languages, interests)

14.

Weather

15.

Travelling, summer and winter holidays

16.

Computers and the Internet

Nyelvtan:
-

Present Simple and Continuous

-

Past Simple and Continuous

-

Present Perfect

-

Future forms (will, going to)

-

Asking questions

-

Conditionals I, II

-

Modal verbs: can, could

-

should, ought to

-

must, mustn’t, needn’t

-

have to, don’t have to

-

Passive Voice
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-

Comparatives and Superlatives

-

Prepositions of places and time

-

Imperative

-

Possessive forms

-

Quantifiers (much, many, little, few, some any, etc.)

-

Basic word patterns (Gerund, Infinitive)

NÉMET NYELV – SPECIÁLIS NÉMET (DSD) és HALADÓ NÉMET ORIENTÁCIÓRA
1.

Ich und meine Familie (Eltern, Groβeltern, Verwandte)

2.

Familienfeste (Geburtstag, Party, Weihnachten)

3.

Mein Haus/Meine Wohnung (Wie sieht mein Zimmer aus?)

4.

Einkaufen (Wo kann man einkaufen?)

5.

Mein Hobby (Freizeitaktivitäten, auβerschulische Tätigkeiten)

6.

Beim Arzt (Untersuchungen, Krankheiten)

7.

Mein Stundenplan und meine Schule (Unterrichtsfächer, Lieblingsfächer)

8.

Meine Freunde (Wohin gehen wir aus?)

9.

Mein Wohnort (Was zeigst du einem ausländischen Gast?)

10.

Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)

11.

Hausarbeit (Wobei helfe ich zu Hause?)

12.

Mein Tagesablauf (Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen)

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ORIENTÁCIÓRA
A szóbeli felvételi négy nagy egységből áll:
1. filmes ismeretek
2. médiával kapcsolatos ismeretek
3. fényképes feladat
4. beszámoló saját – ehhez a tagozathoz kapcsolódó – tevékenységről
1.

Filmes ismeretek

Az iskola honlapján aktuálisan frissülő két lista filmjeiből kell választani, legalább két filmet az első
listáról, és ezen felül legalább hármat a másodikról. A kötelező 5 filmen felül két kedvenc filmből is fel
kell készülni a honlapon szereplő szempontok alapján.
2.

Médiával kapcsolatos ismeretek

A felvételi vizsgán a médiaismerethez kapcsolódó tudást is ellenőrizzük. Például néhány alapvető
fogalmat kell megmagyarázni (közszolgálati, kereskedelmi, közösségi média), vagy műsortípusokra,
online mediális jelenségekre konkrét példát hozni.
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3.

Fényképes feladat

Egy fénykép alapján kell néhány megfigyelést, gondolatot elmondani, érvényes megállapításokat tenni.
4.

Beszámoló saját – ehhez a tagozathoz kapcsolódó – tevékenységről

A vizsgázó beszámolhat a tantárgyhoz kapcsolódó tevékenységeiről. (fotó, film, rádiózás, iskolaújság
szerkesztése, animációs film készítése, stb.).
A felkészüléshez tanácsokat, további aktuális információkat tanévenként az iskola honlapján teszünk
közzé.
A szóbeli felvételi vizsgákat (média kivételével) követi egy magyar nyelvű elbeszélgetés, amelyen képet
kaphatunk a

tanuló

általános

tájékozottságáról, érdeklődési

köréről, intelligenciájáról

és

élményvilágáról. Az írásbeli vizsgákat a jogszabályban meghatározott körülmények között, a szóbeliket
kéttagú bizottság előtt kell letenni.
3.21.2 Átvételi vizsga
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium lezárt tanévet követően vesz át diákokat más középfokú nevelésioktatási intézményből, a szülővel történő személyes megbeszélés után, a tanuló felkészültségének
mérlegelésével. Ez alól kivétel a 12. évfolyam, ahová nem lehetséges az átvétel.
A tanulóknak átvételi vizsgán kell tanúsítaniuk az átvétel jogosságát. Az átvételhez írásbeli szülői
kérelem, az addigi tanulmányi eredményeket tanúsító bizonyítványok másolatainak benyújtása
szükséges. Az intézményvezető a benyújtott iratok alapján kijelöli az átvételi vizsga tárgyait, formáját,
időpontját és a vizsgabizottság tagjait. A tárgyak köre függ az adott célosztály orientációjától, de
mindenképpen szerepel közöttük a magyar, történelem, matematika és az idegen nyelv. A vizsgák
anyagát a célosztály helyi tanterve alapján a kijelölt szaktanár határozza meg, aki figyelembe veszi az
osztály előhaladási ütemét. Az átvételi vizsga csak akkor eredményezi a tanuló felvételét, ha a
vizsgabizottsági tagok többsége ezt javasolja. Az átvételi vizsga után (türelmi idő biztosításával) az
intézményvezető különbözeti/osztályozó vizsgát írhat elő, ha a két intézmény pedagógiai programjának
eltérése ezt indokolttá teszi.

Ha a tanuló 10. évfolyamra kéri az átvételt, akkor a 9. évfolyam anyagából, ha 11. évfolyamra,
akkor a 10. évfolyam anyagából kell vizsgáznia. A tanuló az átvételi vizsgákra önállóan készül
fel.A vizsgatárgyak között mindenképpen szerepel a magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika és az idegen nyelv.Ha a tanuló az írásbeli vizsgán nem éri el a 40%-os eredményt,
szóbeli vizsgát sem tehet. Az adott tárgyból a vizsgája sikertelen. Ha a tanuló szóbeli vizsgát is
tehet, de a szóbeli vizsgán nem éri el a 40%-ot, a vizsgája szintén sikertelen.
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A tanuló a vizsgákon megfelelt/nem felelt meg értékelést kap. Megfelelt értékelés csak a
legalább 40%-ot elért vizsgákra adható. A tanuló mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgákon el
kell, hogy érje a 40%-ot, ahhoz hogy a vizsgatárgy a megfelelt értékelést kapja.
Az átvételi vizsga csak akkor eredményezi a tanuló felvételét, ha a vizsgabizottsági tagok
többsége ezt javasolja, valamint a tanuló a vizsgatárgyak többségén megfelelt eredményt ért el.

3.21.3 Tanulmányok alatti vizsgák
A tanulmányok alatti vizsgák típusai: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, valamint pótló és javítóvizsga. Valamennyi írásbeli vizsga időtartama 60 perc.
A sikeres vizsga feltétele az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen elért minimum 40%-os eredmény:
amennyiben a vizsgázó az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem éri a vizsgarészre adható pontszám 40%át, a vizsga egésze elégtelen.

Osztályozóvizsga
A tanulónak a félévi és év végi osztályzat megállapításához osztályozóvizsgát kell tennie, ha:
-

kérelme alapján az intézményvezető felmentette a tanóra/tanórák látogatása alól

-

kérelme alapján az intézményvezető engedélyezte, hogy a tantárgy követelményeinek az
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget

-

250 tanóránál többet mulasztott, és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem volt
érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület engedélye alapján osztályozóvizsgát tehet

-

az adott tantárgyból mulasztásának mértéke meghaladja az első félévre / tanévre számított
tanítási órák 30 százalékát és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető

-

választása alapján független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát

-

vendégtanulói jogviszony keretében tanult tantárgyból

Különbözeti vizsga
A tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie:
-

átvétel esetén, ha a két intézmény pedagógiai programjának eltérése indokolja

-

orientációváltás esetén
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-

felkészülési szint módosítása esetén

Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanulmányok alatti vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. A vizsgázónak fel nem róható ok minden
olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető
vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Ennek mérlegelése az intézményvezető
hatásköre.
Javítóvizsga
A tanuló javítóvizsgát tehet, ha:
-

a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott

-

az osztályozóvizsgáról, különbözeti vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik

A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyakra vonatkozó részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza. A
vizsgarendszer egyéb vonatkozásaiban a 20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet a mérvadó.
3.21.4 Érettségi vizsga
-

Az érettségi vizsgákat a hatályos jogszabályi előírások szerint végezzük az Oktatási Hivatal, a
Kormányhivatal és a Szegedi Tankerületi Központ irányításával.

-

A kötelező érettségi tantárgyakból mind közép - mind emelt szinten felkészítjük tanulóinkat. Az
iskolánkban oktatott valamennyi választható érettségi vizsgatárgyból közép vagy emelt szintű
felkészítést biztosítunk a jelentkezők számának függvényében.

-

Az érettségi vizsgára jelentkezés feltétele a pedagógia program mellékletét képező helyi
tantervben rögzített tantárgyi követelmények teljesítése és az előírt érdemjegyek megszerzése.

-

A középszintű szóbeli érettségi vizsga témaköreit a szaktanár állítja össze a Nat és az érettségi
vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján, a szakmai
munkaközösség-vezető jóváhagyásával. Ezen témaköröket a szaktanárok a jogszabály által
előírt időben kihirdetik.

-

Középszintű előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhet informatikából az a diák, aki ebből a
tantárgyból a középszintű követelményeket az iskola helyi tanterve szerint teljesítette,
függetlenül attól, hogy tanulmányait informatikából 11-12. évfolyamon emelt szintű
felkészülésű csoportban folytatja akkor is, ha 11-12. évfolyamon jelentkezett a fakultatív
felkészítő órákra.
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-

Írásbeli kérelem alapján engedélyt kaphatnak a diákok arra, hogy idegen nyelvből előrehozott
érettségi vizsgára jelentkezzenek. Ennek feltételei a két utolsó lezárt félévben jeles osztályzat
az adott nyelvből vagy felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga meglétének igazolása az érettségi
vizsga jelentkezési határidejéig, valamint eredményes osztályozó vizsga a szükséges félévek ill.
évfolyam tananyagából. Ha a tanuló a májusi vizsgaidőszakban szeretne előrehozott érettségi
vizsgát tenni, akkor az áprilisi vizsgaidőszakban teljesíti az osztályozó vizsgáit. Ha a tanuló az
őszi vizsgaidőszakban szeretne érettségi vizsgát tenni, akkor már az augusztusi osztályozó
vizsgaidőszakban teljesítenie kell az osztályozó vizsgákat, valamint addigra rendelkeznie kell a
sikeres nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

-

Nem lehetséges előrehozott érettségi vizsgát tenni az adott orientáción emelt óraszámban tanult
tantárgyból.
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4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Pedagógiai Program hatálybalépése
A Pedagógiai Program felülvizsgálatát és módosítását a nevelőtestület elfogadta, az
intézményvezető jóváhagyta. Az intézményvezető nyilatkozik, hogy jelen módosítás az intézmény
fenntartását és működtetését ellátó Szegedi Tankerületi Központra többletkötelezettséget nem hárít.
A Pedagógiai Program 2020. szeptember 1. napján lépett hatályba, visszavonásig érvényes.
Kelt: Szeged, 2020. szeptember 1.
……………………………………..
intézményvezető

Elfogadta a nevelőtestület
Kelt: Szeged, 2020. szeptember 1.

………………………………….

…………………………………..…

intézményvezető

intézményvezető-helyettes

.………………………………….…...
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit
igazgató
Szegedi Tankerületi Központ

……… év …………….. hó ……………….. nap.
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MELLÉKLETEK

1. Helyi tantervek orientációnként, tantárgyi
bontásban
2. Tanulmányok alatti vizsgák
3. Digitális fejlesztési terv
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1. Számú melléklet

Helyi tantervek orientációnként, tantárgyi bontásban

A melléklet adatállományának mennyiségére tekintettel elektronikus formában kerül tárolásra
Elérhetősége:


Az iskola honlapja: www.dfg-szeged.hu



A belső hálózat Munka meghajtója
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2. Számú melléklet

Tanulmányok alatti vizsgák
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Tanulmányok alatti vizsgák a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban
A tanulmányok alatti vizsgák típusai: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, valamint pótló és javítóvizsga. Valamennyi írásbeli vizsga időtartama 60 perc.
A sikeres vizsga feltétele az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen elért minimum 40%-os eredmény:
amennyiben a vizsgázó az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem éri a vizsgarészre adható pontszám 40%át, a vizsga egésze elégtelen.

Osztályozóvizsga
A tanulónak a félévi és év végi osztályzat megállapításához osztályozóvizsgát kell tennie, ha:
- kérelme alapján az intézményvezető felmentette a tanóra/tanórák látogatása alól
- kérelme alapján az intézményvezető engedélyezte, hogy a tantárgy követelményeinek az előírtnál
rövidebb idő alatt tegyen eleget
- 250 tanóránál többet mulasztott, és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, és a nevelőtestület engedélye alapján osztályozóvizsgát tehet
- az adott tantárgyból mulasztásának mértéke meghaladja az első félévre / tanévre számított tanítási órák
30 százalékát és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető
- választása alapján független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát
- vendégtanulói jogviszony keretében tanulta a tantárgyat.

Különbözeti vizsga
A tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie:
- átvétel esetén, ha a két intézmény pedagógiai programjának eltérése indokolja
- orientációváltás esetén
- felkészülési szint módosítása esetén

Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanulmányok alatti vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. A vizsgázónak fel nem róható ok minden
olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető
vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Ennek mérlegelése az intézményvezető
hatásköre.
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Javítóvizsga
A tanuló javítóvizsgát tehet, ha:
- a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott
- az osztályozóvizsgáról, különbözeti vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik

A tanulmányok alatti vizsgák egyéb, itt nem részletezett vonatkozásaiban a 20/2012. (VIII. 31.) számú,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
EMMI rendelet a mérvadó.

A javító-, pótló és osztályozó vizsgákra vonatkozó részletes szabályzat
A vizsgák írásbeli / gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből állnak. Az írásbeli és a gyakorlati
vizsgák időtartama 60 perc, a szóbeli feleletek legfeljebb 15 perc hosszúságúak lehetnek. A
szóbeli feleletek megkezdése előtt a vizsgázónak 30 perc felkészülési idő jár. Azon vizsgázók,
akik igazgatói határozat alapján többletidőre jogosultak, az írásbeli vagy gyakorlati vizsga során
30 perccel hosszabb munkaidőt kapnak, a szóbeli feletekre való felkészülési idő pedig
esetükben 40 perc. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgarészen teljes tájékozatlanságot árul el, azaz
feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, egy alkalommal póttételt húz. A póttételre
adott pontszámot felezni kell az érdemjegy megállapításához. A vizsga sikeres teljesítésének
feltétele az írásbeli / gyakorlati vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész legalább elégségesre
történő teljesítése.
Magyar, média, ének és rajz munkaközösség (magyar nyelv; magyar irodalom; dráma és
tánc; mozgóképkultúra és médiaismeret; vizuális kultúra; ének-zene tantárgyak):
A vizsga írásbeli és szóbeli.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A feladatlap az előre megadott témakörökből áll össze.
A vizsgán a tanár által biztosított segédeszköz (szöveggyűjtemény, nyomtatott vagy digitális
anyag) használható. A segédeszközről a vizsgáztató tanár gondoskodik, íróeszközről a
vizsgázó.
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A szóbeli vizsgán a vizsgázó tételt húz a vizsgát megelőzően kiadott témakörökből. A húzható
tételek száma meg kell haladja a vizsgázók számát. A tanulót 30 perc felkészülési idő illeti
meg. A vizsgán a tanár által biztosított segédeszköz (szöveggyűjtemény, nyomtatott vagy
digitális anyag) használható.
Teljes tájékozatlanság esetén egy alkalommal póttételt kell húzatni. Póttétel húzása esetén az
adható pontszám feleződik.
A vizsga értékelése a pedagógiai programban megfogalmazott általános irányelvek szerint
történik, a kapott osztályzat 85%-tól jeles, 70%-tól jó, 55%-tól közepes, 40%-tól elégséges. Az
írásbeli és a szóbeli vizsgán szerzett pontok összeadódnak, az érdemjegy megállapítása ez
alapján történik.
Történelem és etika munkaközösség (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek;
emberismeret és etika; életvitel és gyakorlat tantárgyak)
A vizsga írásbeli és szóbeli. A vizsgán összesen 60 pont szerezhető.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A feladatlap az előre megadott témakörökből áll össze.
Segédeszközként kronológia nélküli középiskolai történelmi atlasz használható. A
segédeszközről a vizsgáztató tanár gondoskodik, íróeszközről a vizsgázó. Az elérhető
maximális pontszám 30.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tételt húz a vizsgát megelőzően kiadott témakörökből. A húzható
tételek száma meg kell haladja a vizsgázók számát. A tanulót 30 perc felkészülési idő illeti meg.
Segédeszközként kronológia nélküli középiskolai történelmi atlasz használható. A
segédeszközről a vizsgáztató tanár gondoskodik. Az elérhető maximális pontszám 30. Teljes
tájékozatlanság esetén egy alkalommal póttételt kell húzatni. Póttétel húzása esetén az adható
pontszám feleződik.
A vizsga értékelése a pedagógiai programban megfogalmazott általános irányelvek szerint
történik. (85%-tól jeles, 70%-tól jó, 55%-tól közepes, 40%-tól elégséges.) Az írásbeli és a
szóbeli vizsgán szerzett pontok összeadódnak, az érdemjegy megállapítása ez alapján történik.
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Matematika munkaközösség (matematika tantárgy)
Általános szabályok
A javító, pótló, osztályozó, átvételi, különbözeti vizsgák írásbeli és szóbeli vizsgarészekből állnak.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A többletidőre jogosult tanuló 30 perccel hosszabb ideig
dolgozhat.
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a feladatsoron belül a
rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk
sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatsor tartalmi jellemzői: a feladatsor összeállításakor a számon kérendő tananyag
tartalmi arányai az irányadók.
Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is),
szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó,
szögmérő, melyekről a vizsgázó gondoskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás
között nem cserélhetik.
A szóbeli vizsga időtartama 15 perc. A szóbeli vizsga előtt minden tanulónak 30 perc felkészülési idő
jár, a többletidőre jogosult tanuló számára 10 perccel hosszabb időt kell biztosítani a felkészülés során.
A szóbeli tételek tartalmi jellemzői: a tétel egyes elemeit lehetőség szerint más-más témakörből kell
kiválasztani. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen
helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
A szóbeli tételek nem hozhatók nyilvánosságra. A szóbeli vizsga összeállítandó tételeinek száma
matematikából: évfolyamonként, az adott évfolyamon az adott vizsgatípusban matematikából vizsgázók
számánál 3-mal több, de legfeljebb 10.
A szóbeli vizsgán egyetlen segédeszköz használható: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép, melyről a vizsgázó gondoskodik.
Ha a szóbeli vizsgán a tanuló a szóbeli feleletére kapott pontszámmal nem éri el az elégségest, akkor a
bizottság elnöke egy alkalommal póttételt húzat a tanulóval, és a póttétel kifejtésére kapott szóbeli
pontszámát el kell felezni.
A végső értékelés megállapítása az írásbeli és a szóbeli vizsga együttes pontszáma alapján történik. Az
elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése
átvételi vizsga esetén:
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60-100% elérése esetén megfelelt,
0-59% elérése esetén nem felelt meg,
a javító, pótló, osztályozó, és különbözeti vizsgák esetén:
85-100% elérése esetén jeles (5),
70-84% elérése esetén jó (4),
55-69% elérése esetén közepes (3),
40-54% elérése esetén elégséges (2),
0-39% elérése esetén elégtelen (1).
A középszintű írásbeli feladatsor jellemzői:
A feladatsor két, jól elkülönülő részből áll. Az I. rész 3-5 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak,
definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. Az I. rész pontszáma az írásbeli
vizsgán megszerezhető pontszámnak (60 pont) kb. a 25 %-a. A II. rész 2-4 megoldandó feladatból áll.
A feladatok a középszintű követelmények keretein belül, a beszámolási időszak anyagára épülő összetett
feladatok, melyek több alkérdést is tartalmazhatnak. A II. rész pontszáma az írásbeli vizsgán
megszerezhető pontszámnak (60 pont) kb. a 75 %-a.
A középszintű szóbeli vizsgarész felépítése és értékelése:


A szóbeli tételek felépítése: minden szóbeli tétel számon kéri: 1 tanult tétel megfogalmazását
és értelmezését, valamint négy definíció megfogalmazását és egyszerű alkalmazását a
beszámolási időszak tananyagából.



A szóbeli tételek értékelése: a tétel megfogalmazása és értelmezése 4 pontot ér; a négy definíció
megfogalmazása és értelmezése összesen 12 pontot ér, továbbá értékeljük az önálló
teljesítményre való képességet, logikus előadást, illetve a matematikai kommunikációs
képességet 4 pont erejéig. A középszintű szóbeli vizsgán tehát összesen 20 pont szerezhető.

Az emelt szintű írásbeli feladatsor jellemzői:
Az I. részfeladatsor két-három feladatból áll. Ezek a feladatok az emelt szintű követelmények alapján
egyszerűnek tekinthetők, többnyire a középszintű követelmények ismeretében is megoldhatók. Az I.
rész pontszáma az írásbeli vizsgán megszerezhető pontszámnak (60 pont) kb. a 25 %-a. A II.
részfeladatsor három-négy feladatból áll. Ezek közül egy feladat a hétköznapi élethelyzetekhez
kapcsolódó, modellalkotást igénylő feladat. A feladatok több részkérdést tartalmaznak, az emelt szintű
követelmények keretein belül, a beszámolási időszak anyagára épülő összetett feladatok. A II. rész
pontszáma az írásbeli vizsgán megszerezhető pontszámnak (60 pont) kb. a 75 %-a.
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Az emelt szintű szóbeli vizsgarész felépítése és értékelése:
A szóbeli tételek felépítése: minden szóbeli tétel számon kéri: 1 tanult tétel megfogalmazását és
bizonyítását, valamint összesen négy definíció vagy tétel megfogalmazását, értelmezését és egyszerű
alkalmazását a beszámolási időszak tananyagából.
A szóbeli tételek értékelése: a kijelölt tétel megfogalmazása és bizonyítása 8+4 pontot ér; a négy
definíció, tétel megfogalmazása, értelmezése és egyszerű alkalmazása összesen 13 pontot ér, továbbá
értékeljük az önálló teljesítményre való képességet, logikus előadást, illetve a matematikai
kommunikációs képességet 5 pont erejéig. Az emelt szintű szóbeli vizsgán tehát összesen 30 pont
szerezhető.

Angol nyelvi munkaközösség
Angol nyelv tantárgy:
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. Az írásbeli vizsga során a tanuló nyelvi tesztet tölt ki (a
készségek az adott év tananyaga alapján vannak felmérve), mely során segédeszköz nem
használható. A dolgozatot az érintett szaktanár állítja össze. A dolgozat 6-8 feladatot tartalmaz,
összpontszáma 70 pont.
A szóbeli vizsga időtartama maximum 15 perc. A vizsgázó a vizsga elején társalgási vagy
szóbeli tételek közül húz egyet. A tételek száma 5-8, de legalább 3, ha egy vizsgázó van.
A vizsgabizottságban legalább két angol szakos tanárnak kell jelen lennie. (1 vizsgáztató, 1 tag)
Segédeszköz nem vehető igénybe.
A szóbeli vizsgán adható pontszám 30. Teljes tájékozatlanság esetén póttételt kell húzatni.
Ilyenkor az adható pontszám feleződik.
A vizsga érdemjegye a két pontszám (írásbeli+szóbeli) összegéből számítódik ki.
Az értékelés ponthatárai:
0-39 % - elégtelen
40% - 54 % - elégséges
55% - 69 % - közepes
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70% - 84% - jó
85% - 100% - jeles

Angol célnyelvi civilizáció tantárgy:
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll.
Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc. Segédeszköz nem használható. A dolgozatot az érintett szaktanár
állítja össze. A dolgozat egyaránt tartalmaz rövid válaszokat igénylő kérdéseket, valamint hosszabb,
kifejtést igénylő esszé kérdéseket, a megoldásra kapható összpontszám 70.
A szóbeli vizsga időtartama maximum 15 perc. A szóbeli tételek közül egyet húz a vizsgázó a vizsga
elején. A tételek száma annyi, amennyi témát az adott év során a tanmenet előír. A felkészülési idő 30
perc. A vizsgabizottságban legalább két angol szakos tanárnak kell jelen lennie (1 vizsgáztató, 1 tag).
Segédeszköz nem vehető igénybe. A szóbelin adható pontszám 30. Teljes tájékozatlanság esetén
póttételt kell húzatni. Ilyenkor az adható pontszám feleződik.
A vizsga érdemjegye a két pontszám (írásbeli+szóbeli) összegéből számítódik ki.
Az értékelés ponthatárai:
0 - 39 % - elégtelen
40 - 54 % - elégséges
55 - 69 % - közepes
70 - 84% - jó
85 - 100% - jeles
Idegen nyelvi munkaközösség (német nyelv; spanyol nyelv; olasz nyelv; francia nyelv tantárgyak)
A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A vizsgán összesen 120 pont szerezhető.
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A feladatlap az előre megadott témakörökből áll össze,
összhangban az adott tanulmányi időszak helyi tantervben megjelölt követelményeivel. Segédeszköz
nem használható. Az elérhető maximális pontszám 80.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tételt húz a vizsgát megelőzően kiadott, a helyi tantervvel összhangban
lévő témakörökből. A húzható tételek száma legalább a vizsgázók száma +1, minimum 3. Az elérhető
maximális pontszám 40. Teljes tájékozatlanság esetén egy alkalommal póttételt kell húzatni. Póttétel
húzása esetén az adható pontszám feleződik.
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A vizsga értékelése a pedagógiai programban megfogalmazott általános irányelvek szerint történik.
(85%-tól jeles, 70%-tól jó, 55%-tól közepes, 40%-tól elégséges.) Az írásbeli és a szóbeli vizsgán szerzett
pontok összeadódnak, az érdemjegy megállapítása ez alapján történik.
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Biológia-kémia-földrajz munkaközösség (biológia-egészségtan, kémia, földrajz tantárgyak)

Vizsga

Írásbeli 60 perc

Szóbeli 15 perc

fajtája

Értékelés
biológia-egészségtan,
kémia, földrajz

javító

100 vizsgapont

85-100% jeles

50 vizsgapont

osztályozó

70-84% jó

pótló

55-69% közepes
40-54% elégséges
0-39% elégtelen

Az írásbeli feladatsor jellemzői:
A biológia, kémia, földrajz írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy feladatsort kell megoldaniuk.
A feladatsor összeállításakor a számon kérendő tananyag tartalmi arányai az irányadók, az írásbeli
feladatsornak le kell fednie az éves követelményeket.
A vizsgázó a feladatsoron belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes
feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A kémia írásbeli vizsgán használható függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), valamint szöveges
adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép. Ezeket az eszközöket a vizsgázók
a vizsga során egymás között nem cserélhetik.
A biológia, kémia, földrajz írásbeli javítóvizsga vizsgapontjait az írásbeli dolgozat százalékban
kifejezett eredménye adja meg. A százalékérték számítását csak az egész százalék kiszámításáig kell
elvégezni, a kerekítés szokásos szabályai nem alkalmazandók.
A szóbeli vizsga jellemzői:
A szóbeli vizsga tételei lefedik az éves tananyagot.
A szóbeli vizsga tételeiből a diák két tételt húz, az éves tananyag első és második feléből egyet-egyet.
A szóbeli tételek kifejtésével a diák 25+25 pontot szerezhet. A szóbeli tételek nem hozhatók
nyilvánosságra.
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A szóbeli tételek kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre, a kémia szóbeli vizsgán használható
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), valamint szöveges adatok tárolására és megjelenítésére
nem alkalmas zsebszámológép. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem
cserélhetik.
Póttételt húzott tanuló szóbeli vizsgájának pontszáma a póttétel kifejtésére kapott pontszám fele.
A vizsgázó végső értékelése az írásbeli és a szóbeli vizsga együttes pontszáma alapján történik.
Fizika-informatika munkaközösség:
Informatika tantárgy: A vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll. A gyakorlati feladat 60 perces. A
gyakorlati és a szóbeli vizsga feladatait, kérdéseit a szaktanárok állítják össze az adott tanév tantervi
követelményeinek megfelelően. A gyakorlati rész maximális pontszáma 80 pont, a szóbeli vizsga
maximális pontszáma 20 pont. Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó nem éri el a 8 pontot, akkor póttételt
húzhat, és szóbeli pontszáma maximum 10 pont lehet. Az érdemjegyet a gyakorlati és a szóbeli részekre
kapott összpontszám alapján kapja az alábbiak szerint:
0-39% elégtelen
40-54% elégséges
55-69% közepes
70-84% jó
85-100% jeles.
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Fizika-informatika munkaközösség (fizika tantárgy)
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, a vizsga végső eredménye a két vizsgarész
pontszámának összegéből számítódik ki. Amennyiben a vizsgázó az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem
érte el a 40%-os eredményt, a teljes vizsga elégtelen.
Vizsga fajtája

Javító

Írásbeli vizsgarész

Szóbeli vizsgarész

Értékelés

60 perc

15 perc

(fizika)

100 pont

50 pont

85-100%

jeles

70-84%

jó

55-69%

közepes

40-54%

elégséges

0-39%

elégtelen

Osztályozó
Pótló

Az írásbeli feladatsor jellemzői:
A fizika írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy feladatsort kell megoldaniuk.
A feladatsor összeállításakor a számon kérendő tananyag tartalmi arányai az irányadók, az írásbeli
feladatsornak le kell fednie az éves követelményeket.
A vizsgázó a feladatsoron belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes
feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A fizika írásbeli vizsgán használható iskolai függvénytáblázat , valamint saját, szöveges adatok
tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga
során egymás között nem cserélhetik.
A fizika írásbeli vizsga vizsgapontjait az írásbeli dolgozat százalékban kifejezett eredménye adja meg.
A százalékérték számítását csak az egész százalék kiszámításáig kell elvégezni, a kerekítés szokásos
szabályai nem alkalmazandók.
A szóbeli vizsga jellemzői:
A szóbeli vizsga tételei lefedik az éves tananyagot.
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A szóbeli vizsga tételeiből a diák két tételt húz, az éves tananyag első és második feléből egyet-egyet.
A szóbeli tételek kifejtésével a diák 25+25 pontot szerezhet. A szóbeli tételek nem hozhatók
nyilvánosságra.
A szóbeli tételek kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre, a fizika szóbeli vizsgán használható iskolai
függvénytáblázat, valamint saját, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik.
Póttételt húzott tanuló szóbeli vizsgájának pontszáma a póttétel kifejtésére kapott pontszám fele.
A vizsgázó végső értékelése az írásbeli és a szóbeli vizsga együttes pontszáma alapján történik.
Testnevelés munkaközösség (testnevelés tantárgy)
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsgarész tekintetében a mindenkori középszintű érettségi követelményeit, szintjeit,
pontozási irányelvei a mérvadók.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó A és B tételt húz, ezeknek száma 15-15 db. A szóbeli vizsgán elérhető
maximális pontszám 50. Amennyiben a vizsgázó teljes tájékozatlanságot árul el, azaz felelete értékelése
nem éri el az elégséges szintet, egy alkalommal póttételt húz. A póttétel értékelésére kapott pontszám
feleződik.
A vizsga értékelése:
85-100% jeles
70-84% jó
55-69% közepes
40-54% elégséges
0-39% elégtelen
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3. Számú melléklet

Digitális Fejlesztési terv
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INTÉZMÉNYI DIGITÁLIS
FEJLESZTÉSI TERV
(DFT)
Digitális környezet a köznevelésben EFOP-3.2.3-17

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
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Bevezetés
A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium a város legnagyobb diáklétszámú középfokú oktatási intézménye.
Iskolánk 1988-as, első tanévkezdete óta fő irányvonalának az idegen nyelvű képzést tartja. Minden
évben indul két tannyelvű képzés is, melyen több tantárgyat is angol nyelven sajátítanak el diákjaink.
1. Helyzetelemzés, fejlesztési szükségletek bemutatása
1.1 A gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár bemutatása, fejlesztési szükségletek
1.1.1

Az intézmény módszertani felkészültsége a digitális kompetencia fejlesztés területén

A projekthez készítettünk egy felmérést a kollégák körében a digitális kompetenciaszintjük
feltérképezéséhez. Az összes kolléga részt vett a felmérésben, ennek eredménye alapján
elmondható, hogy a kollégák közel 40%-a vagy nem rendelkezik vagy csekély mértékben (IKER1)
rendelkezik digitális kompetenciákkal. Alapszintű felhasználói ismeretekkel rendelkezik a kollégák
közel fele (47%), míg a magabiztos felhasználói ismeretekkel (IKER3 és IKER4) a tantestület 15%a bír.
A tanórai IKT használat erősen megoszlik tantárgyanként és természetesen az oktatók IKT
kompetenciái alapján. Mindez valószínűleg a korábban ismertetett digitális kompetenciaszinteket
érintő felmérésből is ered (közel 40% IKER1 vagy elhanyagolható ismerettel rendelkezik).
Iskolánkban minden oktatói számítógépen telepítésre került a GeoGebra szoftver, melyet a
matematika órákon (illetve matematika kompetenciák fejlesztése során) használnak a kollégák.
Ennek használata is sokban függ az oktató megfelelő kompetenciáinak mértékétől és módszertani
képzettségétől.
Az említett hiányosságok mellett természetesen találni pozitív példákat és folyamatokat is.
Mindenképp pozitívumként említhető, hogy a kollégák több mint 10%-a magabiztosan és önállóan
képes informatikai eszközök használatára és a kisebb hibák elhárítására is. Így amennyiben kellő
módszertani képzést tudunk biztosítani számukra, sokkal eredményesebbek fogják tudni az
oktatásban kamatoztatni ezt az ismeretet.
1.1.2

Fejlesztési szükségletek

A projekt során több nagyobb célt szeretnénk megvalósítani. A célok összekapcsolódnak, ezeket
együttesen érdemes áttekinteni és megvalósítani.
A helyzetelemzésben olvasható hiányosságok felszámolása a 21. századi oktatáshoz
elengedhetetlen. Éppen ezért annak a 40%-nak a felzárkóztatása nélkülözhetetlen, aki a
kompetenciákról szóló felmérésünk legalacsonyabb szegmensében végeztek. Illetve a komolyabb
ismerettel bírókat el kell indítani abba az irányba, hogy bátran és hasznosan tudjanak az óráikon
IKT eszközöket használni.
Módszertani szempontból fontos, hogy a tanárok visszacsatolást kapjanak a diákoktól a tanórákról.
Ehhez kell egy olyan felület, ahol a diákoknak lehetőségük lesz anonim módon (ne lehessen a
kézírásból következtetni a tanulóra) értékelni a tanárokat és a tanórákat.
A projekt során elkészített tananyagok pedagógiai programba illesztése fontos lépés lesz. Ehhez
szükséges lesz a tananyagok tanítása során felmerülő problémák illetve nehézségek javítása, a
tananyagok finomhangolása, mely után a pedagógiai program szerves része lehet ez.
A kéttannyelvű képzésben az SNI és BTM tanulók száma jelenleg nem releváns. Azonban ha ez a
helyzet változik, akkor módszertani szempontból erre is rugalmasan kell reagálnunk.
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1.2 Az intézményi szervezeti és humán feltételek bemutatása, fejlesztési szükségletek
1.2.1

Az intézményi szervezeti struktúra és a rendelkezésre álló humán erőforrás bemutatása

Iskolánk 1988-as, első tanévkezdete óta fő irányvonalának az idegen nyelvű képzést tartja. Minden
évben indul két tannyelvű képzés is, melyen több tantárgyat is angol nyelven sajátítanak el
diákjaink.
Az iskola tanárai közül többen vesznek illetve vettek részt különböző tankönyvek készítésében,
melyek közül többet jelenleg is használunk a 4 évfolyam valamelyikében. Elmondható tehát, hogy
az iskola tanári kara felkészült pedagógusokból áll.
De természetesen a digitális kompetenciákhoz való viszonyt mindez nem befolyásolja. A tanév
során készítettünk egy felmérést a kollégák körében arról, hogy milyen a digitális kompetenciaszintjük. Az eredménye nem rossz, de tény, hogy van még rajta fejlesztendő. A felmérés
eredményéről az 1.1.1 pontban lehet bővebben olvasni.
Az iskolának jelenleg is működő kapcsolatai vannak azokkal a szegedi általános iskolákkal, ahol
kéttannyelvű képzés zajlik, hiszen az ott tanuló gyerekek sokszor folytatják nálunk tanulmányaikat.
Emellett vannak olyan szakmai kapcsolatok, melyek az elmúlt években vagy leépültek vagy
stagnálnak, de ezeken a jövőben mindenképp szeretnénk változtatni.
Nem lehet szó nélkül elmenni két olyan szegedi tényező mellett, mely az iskolánk oktatási
kapcsolatrendszerét meghatározza.
Szegeden található az ország egyik legjelentősebb egyeteme, a Szegedi Tudományegyetem. Az
egyetem jelenléte számos informatikai projekt megvalósulását segítette elő eddig is, illetve nagy
fontosságú a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a külföldi tudásközpontokkal való szoros
együttműködés. Az egyetemen működő Konfuciusz Intézettel rendszeres a kapcsolatunk, minden
évben indul kínai nyelvtanfolyam, a diákok önkéntes alapon kapcsolódhatnak be ebbe.
Hamarosan megkezdi működését Szegeden az ELI (Extreme Light Infrastructure), mely KözépEurópa legnagyobb lézeres kutatóközpontjaként fog működni, melynek Élménypedagógiai
Központjával szakmai együttműködést tervezünk, tanórán kívüli foglalkozások keretében.
1.2.2

Fejlesztési szükségletek

A projektben azokat a tantárgyakat szeretnénk megtámogatni tananyaggal, melyek esetében
jelenleg nincs megfelelő tankönyv, tananyag illetve motiváló lehet a többi oktató kolléga számára
is.
A következőkben bemutatásra kerül, hogy mely tananyagokat tervezzük elkészíteni és ott ki lesz a
tervek szerint a fejlesztő.
Az angol tannyelvű képzés négy tantárgyat érint jelenleg: matematika, földrajz, biológia és
történelem. Elmondható, hogy mindegyik tantárgy esetében a „szakmai” kompetenciák mellett az
idegen nyelvi szövegértési kompetenciák is fejlődni fognak.


Történelemből Gebula Judit kolléganő tervez tananyagot fejleszteni. Ő már hosszú évek
óta iskolánk oktatója és a kéttannyelvű történelem képzés nélkülözhetetlen tanára. Több
szakkönyv magyarra fordítását végezte az elmúlt évek során. A forrásközpontú
történelemoktatáshoz szükséges az egyes források célnyelvre történő átültetése, melyet célul
tűzött ki. Ez nem csak a diákok problémamegoldó, hanem az idegen nyelvi szövegértési
kompetenciáit is fejleszteni fogja.
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Matematika tantárgyhoz Balogh István személyében olyan oktató készít majd tananyagot,
aki közel húsz éve tanítja angol nyelven ezt a tantárgyat. Az ő szakmai rátermettsége nem
kérdés, folyamatosan képzi magát, hogy újra és újra felfrissítve az ismereteit fel tudja
készíteni diákjainkat a komolyabb szintű felsőoktatási intézményekben is a helytállásra.
A biológia tantárgy tananyagainak elkészítésére Tusz Jennifer és Tóth Roland tanárok
munkájára számítunk. Mindketten régóta tanítják célnyelven ezt a tantárgyat, Tusz Jennifer
emellett lektori nyelvórák során is csiszolja diákjaink nyelvtudását. Tóth Roland pedig mivel
a minősítési eljárást sikeresen teljesítette, módszertanilag és szakmailag is tudja segíteni a
kollégákat.
Földrajzból Dr. Paja László fog tananyagot készíteni. A projektben szerepvállalása azért is
külön hasznos, mert folyamatban vannak egyetemi tanulmányai ahhoz, hogy az angol nyelvű
képzésben részt vehessen. Ez reményeink szerint azt fogja eredményezni, hogy a legfrissebb
pedagógiai módszertan birtokában fogja tudni készíteni ezeket az anyagokat, és a szükséges
gyakorlati tapasztalat megszerzésére is módja lesz.

Magyar nyelven két tananyagcsoporthoz szeretnénk tananyagot készíteni. Fontosnak tartjuk, hogy
ne csak az angol nyelven oktató tanárok lássanak maguk előtt példát ebben a pilot szakaszban,
hanem a többi kolléga is.




Informatika tantárgyhoz két informatika tanárunkat tervezzük bevonni, Nagyné Bús
Gabriellát és Czibula Bélát. Mindketten nyitottak az új, innovatív módszerekre. Céljuk,
hogy a programozható robotok segítségével a diákok a gyakorlatban, egy teljesen új
dimenzióban láthatják viszont programozásuk eredményét, mindezt játékosan, „játszva
tanulva”. Előnye a klasszikus módszerekhez képest, hogy ez a rendszer felhasználóbarát,
grafikai elemekből álló programnyelven használható.
Magyar nyelv tantárgyból Novotny Katalin kolléganő bevonását tartjuk hasznosnak. Ő az
iskolában sokáig volt munkaközösség-vezető, több tankönyv elkészítésében vett tevékenyen
részt. Iskolánkban nem csak magyar nyelvet és irodalmat, hanem történelmet illetve
mozgóképkultúrát és médiaismeretet is tanít. Nem kétséges, hogy széles látókörű, az új
technikák és módszerek iránt nyitott oktató. A bevonása annál is inkább indokolt, mert
szakmai felkészültsége alapján képes lehet az Internetbiztonsággal és szerzői joggal
kapcsolatos órák és foglalkozások megtartására is.

A matematika, földrajz és magyar nyelv tantárgyak által érintett csoport az aktuális 9. évfolyam
kéttannyelvű illetve általános tagozatának osztályaiból áll majd elő. Biológia, történelem és az
informatika tananyagokat az aktuális 10 évfolyam érintett csoportjaiban tervezzük kipróbálni. A
csoportokban átlagosan 15 diák lesz érintve.
A projekthez kapcsolódóan fontos állomás lesz egyrészt a tananyagot kidolgozók, másrészt a többi
kolléga továbbképzése. A tananyagon dolgozó kollégák számára módszertani továbbképzéseken
való részvétel elengedhetetlen, a tantestület többi tagja számára pedig egy IKT használathoz
kapcsolódó tanfolyam szükséges. Jelenleg ilyen a GINOP projektek között található, de a
megvalósuláskor aktuálisan elérhető képzések közül fogunk választani pl. IKT pedagógusoknak
ECDL modul.
Szükséges továbbképzések név szerint (ami jelenleg elérhető):
•
Mobilrobotok az iskolában akkreditált, 30 órás tanfolyam (felnőttképzési nyilvántartási
szám: E000072/2013, alapítási engedély szám: 957/67/2013, az alapítási engedély
érvényességének dátuma: 2018. 04. 25.
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•
A tanítás és a tanulás sikerességének támogatása. A tanítás és a tanulás sikerességének
támogatása a tantárgyi szövegek feldolgozásán keresztül. (60 órás akkreditált képzés.
A/8081/2015, Ny.sz.: 23/218/2015)
•

multimédiás szoftverek használata

A projekt sikeres és hasznos megvalósításához fontos lesz a kollégák és a szülők megismertetése
ezzel a 21. századi oktatási formával. Jelenleg a lehetőségek nagyon kicsi részét ismerik és használják
a tanárok, sok szülő számára is pl. a Facebook egyenlő az Internettel. Ezen a gondolkodáson,
szemléleten változtatni kell, hogy mindenki tudja és lássa, hogy milyen előnyei és esetenként
veszélyei vannak a digitális térben való létnek.
Jelenleg nincs alkalmazásban digitális módszertani asszisztens az intézményünkben, de olyan
kollégák vannak, akik alkalmasak lesznek a feladat ellátására. Olyan személyben gondolkodunk,
akinek sem az angol nyelv (hiszen nagyrészt az angol tanítási nyelvre készülnek majd tananyagok),
sem az informatikai eszközök használata nem okoz gondot és pedagógiai gyakorlattal is bír. Az egyes
informatikai eszközök feletti rendszergazdai felügyelet megoldottnak tekinthető, mert intézményünk
rendelkezik a megfelelő szakemberrel, akitől az oktatás sem áll messze, lévén hosszú évek óta vesz
részt IKT ismereteket fejlesztő képzéseken oktatóként. Ezért elmondható, hogy a jelen digitális
fejlesztési terv megvalósításának és annak koordinálásának humánerőforrás szempontjából nem
lehet akadálya.
1.3 A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, fejlesztési szükségletek
1.3.1

Az intézmény eszközellátottsága

A jelenleg üzemeltetett géppark (a 2016-os statisztika alapján): 300 számítógép, 26 nyomtató
Pedagógusaink nagyrészt nem rendelkeznek saját használatban lévő hordozható számítógéppel;
kivéve azokat a kollégákat, akiknek jelenlegi munkavégzése miatt ez indokolt. A nagyrész már 5-6
év körüli és alacsony számú hordozható számítógéppark a rendszergazdától kölcsönözhető
formában vihető be tanórákra, összesen 26 db készülék szolgálja az interaktívabb óratartást. Ezek
cseréje 2018-ban már indokolt lesz.
Az asztali gépek közül:
 63 db olyan üzemel, melynek processzora legalább 2500 MHz, a szokásos irodai
alkalmazások számára jelenleg elegendő erőforrással rendelkezik,
 102 olyan készülék van, melynek processzora legalább 2500 MHz, a jelenleg kapható
alkatrészekkel már általában nem működik együtt, a bővíthetősége nagyon kétséges,
 87 nagyon elavult készüléket használunk, cseréjüket 2018-ban meg kell oldani!
A dolgozók egészségének megóvása érdekében a nagyon elavult monitorokat már kicseréltük
nagyobb felbontásra képes, kevésbé villogó, többnyire 17”-os készülékre. A következő 5 évre
kitűzött cél: 18 db LCD monitor cseréje nagyobb képátmérőjű és felbontású LCD monitorra, illetve
a meglévő CRT monitorok leselejtezése.
Iskolánkban 4 informatikai teremben összesen 79 számítógép található. Ezek az órai munkára
alkalmasak, a pedagógiai munkát még 18 interaktív tantermi csomag (laptop+tábla+projektor)
segíti.
Az intézmény weboldalát és a tűzfalat szolgálja ki 1-1 kisebb szerver, melyben memória bővítés
lesz szükséges a hosszútávú működés eléréséhez. Az intézmény tartományvezérlője és a fájl
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nyomtató szerver funkciót pedig szintén 2 közepes teljesítményű torony szerver szolgálja ki,
melyben az adatállományok biztonságát csak sűrű háttértár cserével, illetve egy NAS vagy egyéb
storage beiktatásával lehet elérni.
Az iskola Internetbiztonsága (vírusvédelem) jelenleg egy évig megoldott, a szoftveren kívül a
hálózatot egy linuxos tűzfal védi.
1.3.2

Fejlesztési szükségletek

Az eszközök beszerzése a kapcsolódó egyéb releváns szolgáltatásokkal együtt kerül megvalósításra
(pl. kiszállítás, beüzemelés, betanítás, stb).
A beszerzett eszközökhöz (ahol ez releváns) a feltöltésüket biztosító tároló rendszerek tervezése,
beszerzése is valósuljon meg. (pl.: tabletek)
Beszerzendő eszköz megnevezése

mennyisége

interaktív megjelenítő (projektor + tábla)

1

projektor

3

laptop

3

programozható robot (Lego Mindstorms)

12

szerver

1

LCD monitor

15

tablet

40

tabletek tárolására előírt tároló (zárható, töltővel
ellátott)
nagyteljesítményű irodai nyomtató (színes ill.
fekete-fehér)

2
1-1

Az aktuálisan felmerülő források bevonásával, ütemezetten a mindenkori lehetőségekhez igazodva
szeretnénk elérni, hogy az intézmény összes pedagógusa rendelkezzen saját eszközzel, így
megkönnyíthetjük vele a tanári adminisztráció folyamatát, és a környezettudatos szemléletet is még
jobban tudnánk erősíteni a papírfelhasználás mérséklésével.
Minden teremben legyen laptop/számítógép és projektor (vetítővászonnal), vagy interaktív
tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor, hangszórók). A modern oktatáshoz ezek az
eszközök ma már elengedhetetlenek.
Megfelelő mennyiségű tablet, laptop a tanulók számára tanórai és tanórán kívüli (pl. szakkör)
használatra.
Továbbá az informatikai infrastruktúránkhoz elengedhetetlen a megbízható és biztonságos hálózat.
A tervek szerint első körben 1 Gbit/s, majd 10 Gbit/s-os gerinchálózat kiépítését tervezzük. A
tabletek és egyéb vezeték nélküli eszközök napi szintű oktatási használata a vezeték nélküli
infrastruktúra fejlesztését is megkívánják, legalább olyan szinten, hogy az intézmény eddig nem
lefedett területeit is besugározzuk. Tervezzük egy új szerver beszerzését is. Ez nélkülözhetetlen a
digitális oktatási tartalmak megosztására, csoportmunkára, együttműködésre, (pl. moodle rendszer
használatára).
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A fent említett rendszer biztonságos működéséhez szükséges lesz kém program és vírusvédelemre
is. Az aktív eszközeinken kivétel nélkül Windows operációs rendszer fut. A legjobb hatásfokkal a
már használt Kaspersky szoftver rendelkezik ezen a téren. Az új eszközpark beszerzése során
természetesen a meglévő licence bővítésről is gondoskodni kell.
1.4 Vízió
A projekt során több nagyobb célt szeretnénk megvalósítani. A célok összekapcsolódnak, ezeket
együttesen érdemes áttekinteni és megvalósítani.
Fontosnak gondoljuk, hogy a projekt során megvalósított tananyagfejlesztések olyan keretben
készüljenek el, mely nem csak egy-egy tantárgy ismeretanyagához segíti hozzájutni a tanulókat,
hanem magabiztossá váljon a digitális térben való „mozgásuk” is.
Gimnáziumi tanulóink döntő többsége továbbtanul a sikeres érettségi vizsgák után. A robotikai
eszközökkel megtámogatott informatikai oktatás növelheti az esélyét annak, hogy a diákok műszaki,
informatikai pályát válasszanak maguknak. Azzal, hogy a gyakorlatban is használják ezeket az
eszközöket, bátrabban használnak más elektronikai eszközöket, esetleg programozható gépeket.
A gyerekek a programkészítés egészének folyamatában részt vehetnek, látják az eredményt is,
nemcsak az egyes részfolyamatokat.
A sikerélménnyel járó gyakorlati foglalkozások a gimnáziumba járó lányokat is könnyebben
bevezetheti az informatika, műszaki informatika, mérnökinformatika világába, leküzdhetőek vele
az esetleges félelmek, rossz berögződések.
Ezt a célt szolgálja az is, hogy a tanár-diák illetve a diákok egymás közti kommunikációja nem a
legnagyobb közösségi portálon zajlik, hanem egy, kimondottan az iskola közössége számára
elérhető felületen. Ez az információk jobb visszakereshetőségét, archiválhatóságát is eredményi.
A tanár-diák kommunikációs csatorna kialakítása mellett elkészülnek egyrészt az angol nyelven
oktatott tantárgyak oktatási segédanyagai, illetve egy magyar nyelvű nyelvtani és egy olyan
tananyagcsomag is, mely a matematikai-logikai képességeket fejleszti modern oktatási eszközök
bevonásával (tablet, programozható robot).
2. Intézményi fejlesztési célok meghatározása
2.1 A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén
A projekt megtervezésekor és a célok kijelölésekor figyelembe vettük az iskola fő profilját és az
információtechnológia fejlődésének sebességét, irányát. Célunk, hogy olyan módon tudjuk
támogatni és erősíteni az iskola képzési programját, hogy közben az iskola oktatói képesek
legyenek a tanulmányi programokban megjelölt kompetenciák mellett a digitális kompetenciák
fejlesztésére is.
Iskolánk tanulói az érintett tantárgyak során fejlesztett kompetenciák mellett szintén részesülnek
digitális kompetenciafejlesztésben. A tanórákon megszerezhető tudás mellett nagy hangsúlyt kell
fektetni a mindennapi életben való eligazodásra is. Ezért a digitális környezet pozitív hatásai és
negatív oldalára is fel kell hívni a figyelmet, melyet internetbiztonsági, szerzői- és személyiségi jogi
foglalkozásokkal tervezünk megvalósítani.
2.2 Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása
Közvetlen célcsoport:
 a tananyagfejlesztésben részt vevő oktatók;
 a tananyagfejlesztő oktatók által tanított tanulói csoportok;
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a megvalósítandó virtuális közösségi teret használók csoportja.

Közvetett célcsoport:
 a tananyagfejlesztésben nem, de az egyéb továbbképzésekben érintett tanárok;
 gyakorlatilag szinte a teljes iskolai diákság, hiszen ők részt vesznek majd az
Internetbiztonságról és szerzői jogokról szóló programokon
 a nyílt napjainkon részt vevő szülők és leendő diákjaink, akik az iskolával ismerkedve
találkozhatnak pl. a programozható robottokkal is;
 a projektben résztvevő partneriskolák tanárai, akik a workshoppokon, nyílt órákon részt
vehetnek és megismerhetik a programban elért eredményeket.
A projektben érintettek köre:
 Szeged MJV önkormányzata (mint tulajdonos);
 Deák Gimnáziumért Alapítvány;
 Szegedi Tankerületi Központ;
 Szegedi Deák Ferenc Gimnázium további dolgozói;
 szegedi középiskolák és szakképző intézmények;
 egyesületek (sport és kulturális);
 civil és szakmai szervezetek.
2.3 Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó célok
A projekt megvalósítása során több nagy egységet tervezünk megvalósítani. Ezek a következők:
 virtuális közösségi tér az intézményen belüli kommunikáció megkönnyítésére;
 a kollégák megfelelő továbbképzéseinek megszervezése, koordinálása;
 az elkészült tananyagok tapasztalatainak megosztása egymás között illetve a
partnerintézmények érintett tagjaival
 a diákok számára nem csak a tananyagok és az eszközök használatát kell megtanítani,
hanem képessé kell tenni őket arra, hogy biztonsággal és felelősséggel tudják mindezt
alkalmazni a virtuális térben (Internetbiztonság, szerzői jogok…stb)
 a szülőkkel is ismertetni kell ezeket a hagyományostól eltérő módszereket, akár nyílt napok
illetve szakmai napok megtartásával.
2.4 Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok
Fontosnak gondoljuk, hogy a projekt során megvalósított tananyagfejlesztések olyan keretben
készüljenek el, mely nem csak egy-egy tantárgy ismeretanyagához segíti hozzájutni a tanulókat,
hanem magabiztossá váljon a digitális térben való „mozgásuk” is.
Gimnáziumi tanulóink döntő többsége továbbtanul a sikeres érettségi vizsgák után. A robotikai
eszközökkel megtámogatott informatikai oktatás növelheti az esélyét annak, hogy a diákok műszaki,
informatikai pályát válasszanak maguknak. Azzal, hogy a gyakorlatban is használják ezeket az
eszközöket, bátrabban használnak más elektronikai eszközöket, esetleg programozható gépeket.
A gyerekek a programkészítés egészének folyamatában részt vehetnek, látják az eredményt is,
nemcsak az egyes részfolyamatokat.
A sikerélménnyel járó gyakorlati foglalkozások a gimnáziumba járó lányokat is könnyebben
bevezetheti az informatika, műszaki informatika, mérnökinformatika világába, leküzdhetőek vele
az esetleges félelmek, rossz berögződések.
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Ezt a célt szolgálhatja az is, ha a tanár-diák illetve a diákok egymás közti kommunikációja nem a
legnagyobb közösségi portálon zajlik, hanem egy, kimondottan az iskola közössége számára
elérhető felületen. Ez az információk jobb visszakereshetőségét, archiválhatóságát is eredményezné.
A tanár-diák kommunikációs csatorna kialakítása mellett megvalósítandó célunk egyrészt az angol
nyelven oktatott tantárgyak oktatási segédanyagainak kifejlesztése, elkészítése, illetve egy magyar
nyelvű nyelvtani és egy olyan tananyagcsomag összeállítása, mely a matematikai-logikai
képességeket fejleszti modern oktatási eszközök bevonásával (tablet, programozható robot).
A tananyagok szoftveres, digitális fejlesztéséhez viszont szükséges az iskolai informatikai
eszközpark frissítése és szükség esetén az eszközök lecserélése nagyobb teljesítményű eszközökre.
A mobilitás érdekében fontos mobileszközök (laptop, tablet) beszerzése is. Ezt is célul jelöltük meg
a projekt tervezésekor.
Beszerzendő eszköz megnevezése

mennyisége

interaktív megjelenítő (projektor + tábla)

1

projektor

3

laptop

3

programozható robot (Lego Mindstorms) +
töltőegység (a dokumentáció szerint az oktatási
csomag nem tartalmazza a töltőt)

12

szerver

1

LCD monitor

15

tablet (állapotvédelmi szempontból tokkal és
kijelzővédő üveggel)
tabletek tárolására előírt tároló (zárható, töltővel
ellátott)
nagyteljesítményű irodai nyomtató (színes ill.
fekete-fehér)

40
2
1-1

2.5 Lehatárolás, szinergia
A projekt során beszerzendő eszközök beleillenek a korábbi pályázataink során történt
fejlesztésekbe.
A korábbi években pályázati forrásból került sor interaktív tantermi csomagok beszerzésére (TIOP1.1.1-07/1-2008-0954) illetve egyéb informatikai fejlesztésekre (TIOP-1.1.1 A-15/1 „Köznevelési
intézmények tantermi informatikai eszközeinek modernizációja”) is.
2.6 A fenntarthatóságra vonatkozó cél
A projekt során elkészülő és bevezetésre kerülő elemeket az iskolán belül is pilotnak tervezzük.
Célunk az ezzel, hogy a projekthez nem csatlakozó kollégák is megismerjék ennek a digitális
szemléletnek a hasznos illetve módszertani szempontból akár káros részeit is. Így a későbbiekben
már úgy tudnak saját anyagokat készíteni, vagy a már elérhetőket használni, hogy lesz előttük egy
példa és remélhetőleg sok hasznos tapasztalat. Így – többek között a virtuális osztályterem
alkalmazásban is – elérhető tananyagok száma a projekt lezárulta és a fenntartási ideje után is
gyarapodni fog.
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A virtuális osztályterem reményeink szerint meg fog felelni a korábban megfogalmazott céloknak
és megfelelő kommunikációs csatornát és keretet fog biztosítani a hagyományosabb tanítási
módszerektől való eltéréshez.
3. Fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása
3.1 A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása
 Problémamegoldás LEGO robottal
Gimnáziumi tanulóink döntő többsége továbbtanul a sikeres érettségi vizsgák után. A robotikai
eszközökkel megtámogatott informatikai oktatás növelheti az esélyét annak, hogy a diákok műszaki,
informatikai pályát válasszanak maguknak. Azzal, hogy a gyakorlatban is használják ezeket az
eszközöket, bátrabban használnak más elektronikai eszközöket, esetleg programozható gépeket.
A gyerekek a programkészítés egészének folyamatában részt vehetnek, látják az eredményt is,
nemcsak az egyes részfolyamatokat.
A sikerélménnyel járó gyakorlati foglalkozások a gimnáziumba járó lányokat is könnyebben
bevezetheti az informatika, műszaki informatika, mérnökinformatika világába, leküzdhetőek vele
az esetleges félelmek, rossz berögződések.
A fenti célok miatt tervezzük bevezetni a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ weboldalán
elérhető „Problémamegoldás LEGO robottal” digitális pedagógiai-módszertani csomagot.
 Közös virtuális tér kialakítása
Ezt a célt szolgálhatja az is, ha a tanár-diák illetve a diákok egymás közti kommunikációja nem a
legnagyobb közösségi portálon zajlik, hanem egy, kimondottan az iskola közössége számára
elérhető felületen. Ez az információk jobb visszakereshetőségét, archiválhatóságát is eredményezné.
 Tananyagok fejlesztése angol és magyar tanítási nyelven
Fontosnak gondoljuk, hogy a projekt során megvalósított tananyagfejlesztések olyan keretben
készüljenek el, mely nem csak egy-egy tantárgy ismeretanyagához segíti hozzájutni a tanulókat,
hanem magabiztossá váljon a digitális térben való „mozgásuk” is.
A tanár-diák kommunikációs csatorna kialakítása mellett megvalósítandó célunk egyrészt az angol
nyelven oktatott tantárgyak oktatási segédanyagainak kifejlesztése, elkészítése, illetve egy magyar
nyelvű nyelvtani modern oktatási eszközök bevonásával.

3.2 Adaptáció és felkészítés
A kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomag adaptálásához, implementálásához
szükséges felkészítő tevékenységek, valamint az érintett pedagógusok felkészítéséhez kapcsolódó
tevékenységek bemutatása:
 Fontos szempont volt a 21. század kihívásai felé nyitni és intézményünket alkalmassá tenni
a megváltozott követelményeknek megfelelni.
 Több tanulmány készült a virtuális osztálytermek működéséről, használatáról és a digitális
kompetenciafejlesztésről a közoktatásban itthon és külföldön is (a téma hazai ismerői:
Prievara Tibor és Nádori Gergely). Az általuk végzett felmérések fényében kiválasztott
szoftvert saját környezetben való kipróbálása a projektben részt vevő kollégákkal, a
tapasztalatok dokumentálása.
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Az iskola oktatási munkát végző dolgozóinak IKT kompetenciáit fejlesztő (legalább IKER
2 szintű) képzés szervezése és megtartása.
Az egyes tanévekben fejleszteni tervezett tananyagok előkészítése, elkészítése. Egyes
tanórákat a projektben résztvevő társiskolák számára nyílt óraként valósítanánk meg, a
megvalósításkor felmerülő tapasztalatok kicserélése céljából.
Az elkészült és gyakorlatban is kipróbált (letanított) tananyagokról, módszerekről és azok
tapasztalatairól dokumentáció készítése, workshop(ok) formájában bemutatásra is kerülne,
amelyre a projekt valamennyi résztvevőjét meghívjuk, igény szerint a diákok szülei is részt
vehetnek ezen, tájékoztatásként. A projekt disszeminációjának teret ad majd az intézmény
honlapja illetve az iskolai Facebook oldal is.
A disszemináció egyik formájának tervezzük, hogy a középiskolai beiskolázási
programjába illeszkedő nyílt napon a projektben beszerzésre kerülő programozható
robotokkal végzett munkáról a diákok (tanári irányítás mellett) bemutatót tartanak a leendő
középiskolásoknak.
Az internetbiztonságról szóló előadássorozat kapcsán meghívott előadó(k) tartanának
előadást a diákoknak, az iskola dolgozóinak az osztályfőnöki órák és/vagy egyéb később
kijelölésre kerülő időpontokban.
A tananyagok elkészítése során figyelni kell arra, hogy a felhasználni kívánt képek, ábrák,
szövegek szerzői jogi oltalom alatt állnak-e, vagy esetleg elérhető olyan belőlük, mely
szabadon felhasználható.
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3.3 Bevezetés és alkalmazás
A projekt megvalósítása során több nagy egységet tervezünk megvalósítani.
 Közös virtuális tér
Első lépésben fontos lenne egy olyan virtuális tér megteremtése, mely megfelelően tudja támogatni
a diákok digitális térben való „mozgását”. Virtuális osztályterem/iskolai tér formában kell
megszervezni a tanár-diák illetve a diákok egymás közti kommunikációját, a közösen végzett munka
kereteit. A szoftver kiválasztásakor figyelembe kell venni azokat a tanulmányokat és szakmai
ajánlásokat, melyeket szerencsére itthon is szép számmal lehet elérni.
 Tananyagok fejlesztése angol és magyar tanítási nyelven
Ezzel párhuzamosan elkezdődik majd az iskola oktatóinak illetve oktatást segítő munkatársak
beiskolázása módszertani és IKT kompetencia fejlesztésére.
A tananyagok fejlesztése meghatározott időrendben fog haladni, melynek előkészítési fázisát
mindenképp meg kell, hogy előzze a fentebb írt továbbképzés.
Fontos visszacsatolás lehet az, ha a projektben szintén részt vevő intézmények oktatóinak
lehetőséget biztosítunk a tanórák látogatására, hospitálásra. Azt gondoljuk, hogy ez mind a belsős
oktatóinknak, mind azoknak, akik a tanórákat látogatják, sok hasznos tapasztalattal szolgálhat.
A tananyagfejlesztésben érinteni kívánt tantárgyak: biológia, matematika, földrajz, történelem,
informatika és nyelvtan. A tantárgyak pedagógiai programjában meghatározott kompetenciák
fejlesztése mellett a diákok számára is történik digitális kompetenciafejlesztés, hiszen akár az órai
munka, akár az otthon elkészítendő munkák során magabiztosabbá válik az ebben az új „légtérben
való mozgásuk”. Minden csoportban vannak olyan diákok, akik esetleg kevésbé aktívan szerepelnek
a hagyományos tanórákon. Azzal, hogy valamely informatikai eszközön, a korábbitól eltérő módon
kell számot adni a tudásáról, a magabiztossága is fejlődhet, hiszen nem érheti kudarc az esetleges
rossz megoldás esetén.
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 Internetbiztonság és szülői nyilvánosság
Nagyon fontos az is, hogy a diákok ne csak azt tanulják meg, hogy miként működnek egyes
eszközök, applikációk, hanem azt is, hogy mi jelenthet veszélyt rájuk nézve az Interneten. Ezért
fontos, hogy a jelenleg is működő egészségügyi felvilágosító programok mellé elindítsunk egy
olyat, mely az Internet biztonságos használatára illetve a szerzői jog problémáira hívja fel a
figyelmet. Ennek megvalósítására alkalmas lehet, ha szakember(ek) – akár külső személy, akár
jelenlegi oktatónk is – osztályfőnöki óra keretében tart erről tájékoztatót.
A hagyományostól eltérő módszereket érdemes a szülőkkel is megismertetni. Ezt több módon is
megtehetjük. Az egyik mód az lehet, ha egyes tanórákat nyílt óraként megtekintheti a szülő is, ez
által is tájékozódhat az iskolában folyó szakmai munkáról. Másik lehetőség az, ha olyan szakmai
napokat szervezünk, melyen a tananyag kidolgozásában részt vevő oktatók bemutatják az általuk
végzett munkát és tapasztalataikat. Ezt a rendezvényt a szülők által is látogathatóvá téve.
A bevont pedagógusok folyamatos szakmai támogatásához, mentorálásához az Országos szakértői
névjegyzéken illetve az Országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplő szakemberek bevonását
tervezzük. A szakmai támogatás megvalósulásakor fontos szempont, hogy ne csak időszakosan
legyen ez elérhető, hanem folyamatosan.
3.4 Az infrastrukturális feltételek biztosítása
A projektben szándékunk van bevezetni egy olyan közösségi felületet, mely a tanárok illetve a
diákok egymás közti és a tanár-diák viszonyban képes virtuális kommunikációs- és tanulótér
formájában funkcionálni.
A projekt során az is a célunk, hogy az angol nyelven oktatott tantárgyakhoz kialakítsunk megfelelő
tananyagokat, ezeket modern technikával megtámogassuk és lefektessük annak alapjait, hogy a
jövőben ezen tananyagok mintájára készült anyagokkal segítsük az iskolába járó diákok
mindennapos készülését.
Jelenleg a gimnáziumi tanterv része a programozás, az algoritmizálás és adatmodellezés. Régóta
ismert a programozásnak az oktatásban betöltött fontos szerepe, hiszen nagyon jól fejleszti az
algoritmikus gondolkodást.
A középfokú oktatásban ugyanolyan fontos lenne, hogy a diákok játékosan tudják fejleszteni
programozási készségeiket, mint az általános iskolákban. Vannak új, játékos alkalmazások, mint
pl. a Scratch, ami feloldja a „hagyományos” programozási nyelvek kötöttségeit, ezt alkalmazzuk
is, de egy-egy projekt gyakorlati megvalósítása még nagyon hiányzik a tanórákon.
A programozható robotok segítségével a diákok a gyakorlatban, egy teljesen új dimenzióban
láthatják viszont programozásuk eredményét, mindezt játékosan, „játszva tanulva”.
Előnye a klasszikus módszerekhez képest, hogy ez a rendszer felhasználóbarát, grafikai elemekből
álló programnyelven használható.
Ezek eléréséhez szükséges infrastruktúra fejlesztéseket nem lehet kikerülni. A pályázatban
beszerzésre kerülő eszközök (tabletek, laptopok – lásd. a 2.4 pont) hálózati eléréséhez szükséges
lesz az iskola jelenlegi informatikai rendszerének korszerűsítése, javítása vezeték nélküli AP-k
beszerzése.
3.5 A humánerőforrás biztosításának tervezése
Biztosítjuk a bevont pedagógusok részvételét az eszközök használatához, módszertan
alkalmazáshoz szükséges pedagógus továbbképzéseken. A program keretében felkészített
pedagógusok feladata, hogy építse be a tanítási gyakorlatába a képzésen elsajátított módszert.
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A beiskolázásnál figyelemmel leszünk a projekt kiírásában szereplő határidők és mérföldkövek
betartására.
A digitális pedagógiai fejlesztések intézményi szintű koordinálására és a kiválasztott rendszer
működésének helyi feltételei megteremtésére rendszergazdai illetve digitális módszertani
asszisztensi ügyeletet fogunk biztosítani.
4. Disszemináció









A projekt során elkészülő tananyagokat a Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP) megjelentetjük,
bárki számára elérhetővé tesszük.
Az egyes tanévekben fejleszteni tervezett tananyagok előkészítése, elkészítése. Egyes tanórákat
a projektben résztvevő társiskolák számára nyílt óraként valósítanánk meg, a megvalósításkor
felmerülő tapasztalatok kicserélése céljából.
Az elkészült és gyakorlatban is kipróbált (letanított) tananyagokról, módszerekről és azok
tapasztalatairól dokumentáció készítése, workshop(ok) formájában bemutatásra is kerülne,
amelyre a projekt valamennyi résztvevőjét meghívjuk, igény szerint a diákok szülei is részt
vehetnek ezen, tájékoztatásként. A projekt disszeminációjának teret ad majd az intézmény
honlapja illetve az iskolai Facebook oldal is.
A disszemináció egyik formájának tervezzük, hogy a középiskolai beiskolázási programjába
illeszkedő nyílt napon a projektben beszerzésre kerülő programozható robotokkal végzett
munkáról a diákok (tanári irányítás mellett) bemutatót tartanak a leendő középiskolásoknak.
Nagyon fontos az is, hogy a diákok ne csak azt tanulják meg, hogy miként működnek egyes
eszközök, applikációk, hanem azt is, hogy mi jelenthet veszélyt rájuk nézve az Interneten. Ezért
fontos, hogy a jelenleg is működő egészségügyi felvilágosító programok mellé elindítsunk egy
olyat, mely az Internet biztonságos használatára illetve a szerzői jog problémáira hívja fel a
figyelmet. Ennek megvalósítására alkalmas lehet, ha szakember(ek) – akár külső személy, akár
jelenlegi oktatónk is – osztályfőnöki óra keretében tart erről tájékoztatót.

5. Fenntarthatóság
A projekt során elkészülő és bevezetésre kerülő elemeket az iskolán belül is pilotnak tervezzük.
Célunk az ezzel, hogy a projekthez nem csatlakozó kollégák is megismerjék ennek a digitális
szemléletnek a hasznos illetve módszertani szempontból akár káros részeit is. Így a későbbiekben
már úgy tudnak saját anyagokat készíteni, vagy a már elérhetőket használni, hogy lesz előttük egy
példa és remélhetőleg sok hasznos tapasztalat. Így – többek között a virtuális osztályterem
alkalmazásban is – elérhető tananyagok száma a projekt lezárulta és a fenntartási ideje után is
gyarapodni fog.
A virtuális osztályterem reményeink szerint meg fog felelni a korábban megfogalmazott céloknak
és megfelelő kommunikációs csatornát és keretet fog biztosítani a hagyományosabb tanítási
módszerektől való eltéréshez.
A pilotként elkészült tananyagok tanítása és tesztelése még nem jelenti a digitális környezet
fejlesztésének végét. Fontos kérdés, hogy miként tudjuk implementálni az iskola pedagógiai
programjába.
A projekt során elkészült és tesztelt tananyagok és digitális módszertan hatásának áttekintése (és a
szükséges korrigálás megtétele) után egyre több osztályban fogjuk ezeket alkalmazni, felmenő
rendszerben.
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A tananyagfejlesztés sikere után remélhetőleg több kolléga is csatlakozni fog ehhez a fejlesztéshez és
így minél szélesebb körben fogjuk tudni alkalmazni a mindennapi oktatási munkában.
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