
 

 

Részlet a PUZZLE Kamaraerdei Kerekerdő Általános Iskola Pedagógiai Programjából 
 

Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai 
 

Iskolánk a hagyományos nevelési módszerekhez igazodva a tudás megszerzésére fekteti a 
hangsúlyt, de fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink az ismereteket tapasztalati úton, 
életkorukhoz igazodva, játékos formában szerezhessék meg úgy, hogy a tanulás ne csak 
hasznos, hanem élvezetes is legyen számukra.  
 
Pedagógiai elvünk az esélyegyenlőséget helyezi előtérbe. Pedagógiai munkájukban a 
tolerancia és a szolidaritás elvének érvényesülésére a jellemző.  
Nagy hangsúlyt fordítunk az integráltan nevelhető-oktatható, különleges bánásmódot igénylő 
tanulók nevelésére és oktatására. Ugyanakkor a tehetséges, valamely területen kiemelkedőt 
produkáló tanulókra is fokozottan figyelünk. Gondozzuk és kamatoztatjuk tehetségüket. 
A tanárok és a gyógypedagógusunk az első hónapokban fokozottan figyelnek arra, hogy 
kiszűrjék a tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket és segítsék az ő fejlődésüket úgy, hogy 
az a gyermeknek nem okozzon kellemetlenséget, ne érezze magát kevesebbnek másoknál. 
 
Bár a tanár jelenléte még mindig fontosabb a digitális eszközöknél az osztály életében, 
azonban ezek az eszközök segítik a pedagógusok munkáját. Digitális eszközök nélkül a 
diákok nem készülnek fel a munkaerőpiacra, melynek ma már szinte minden szegmense 
digitalizált. Így az okostábla, a laptop használata, az online feladatok megoldása napi szinten 
jelen vannak iskolai életünkben. 

 
Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy tanítványaink elsajátítsák a korszerű ismeretek 
megszerzésének módszereit, és képesek legyenek a megszerzett tudásukat az élet minden 
területén és mindenkor alkalmazni. 

 
Kisebb létszámú osztályokban tanítunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az 
osztály számára kijelölt pedagógus hosszú ideig kísérje el a diákokat. A pedagógus ez idő alatt 
megismeri a gyermekeket, és szorosabban tudja követni a fejlődést minden gyermek esetében. 
 
Célunk, ha valamely diák jól halad, őt ne tartsák vissza a pedagógusok, haladjon előrébb, de 
aki gyengébb képességű, kapjon esélyt a felzárkóztatásra. A kis csoportokban történő 
munkával nem versengeni, hanem együttműködni tanítjuk meg a gyermekeket.  
 
Stresszmentes iskola lévén a hosszabb ebédszünet mellett több nagyobb intervallumú szünet 
is van a nap folyamán, amit a gyermekek a szabad levegőn töltenek. 
Alsó tagozatban, aki délután is iskolában marad, az  nem visz haza leckét, a hétvége pedig a 
családé és az önfeledt játéké, pihenésé. 
 
Minden hónapban egy-egy témát járunk körül, melyek a különböző tantárgyak tanításába is 
beépülnek. Ezzel segítjük a diákok kritikus gondolkodásának, problémamegoldási 
készségének fejlődését. Kinyitjuk az ablakot a Világra számukra. 
 
A téma alapú oktatás előnyei: 

• Kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztése 
• Tudáselemek integrálása, összekötése 
• Pályaorientáció megalapozása 
• Diákok számára aktív, izgalmas tanulási mód 
• Problémákra és helyzetekre irányuló holisztikus megközelítés kialakítása 



 

 

• Csoportos együttműködés a diákok között 
• Különböző források kezelése és értékelése 
• Eredmények bemutatása/prezentálása szóban és írásban 
• Nézőpontok különbözőségének elfogadása és megértése 

 
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a pedagógusok és a diákok is jól érezzék magukat 
intézményünkben. Fontos számunkra, hogy otthon érezzék magukat abban a 8-10 órában, 
amit intézményünkben töltenek. Minden tanító az osztályára szabva rendezi be termét, hogy 
a diákok komfortosan érezzék magukat az iskolában töltött idejük alatt is. 

 
Törekszünk arra, hogy intézményünk a belső ellenőrzés segítségével folyamatosan fejlessze 
oktató–nevelő munkáját, melynek középpontjában a diákok állnak. 

 
Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben van. Tanítunk, hogy neveljünk és 
alakítsuk a gyermekeket. Hangsúlyt fektetünk tanulóink érzelmi intelligenciájának 
fejlesztésére. 

 
Biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és 
képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek élet-kori adottságaiknak megfelelnek, és 
szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a továbbtanulást.  
 
Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolában 
való helytálláshoz. 
 
Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, 
törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására. 

 
A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a diákokban kialakítsuk a fogékonyságot - 
életkornak megfelelő szinten, erre alkalmas tevékenységformákkal - az alábbi értékekkel 
kapcsolatban: 

• tolerancia 
• integráció 
• nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális értékek 
• az emberiség közös értékei 
• a demokrácia értékei. 

 
Konkrét célunk olyan személyiségek nevelése 

• akik a tapasztalás, az intelligens tanulás, a gyakorlás és a logikus, kreatív gondolkodás 
segítségével a mindennapi élet színterein tudnak jó döntéseket hozni, 

• képesek az önálló ismeretszerzésre, 
• képesek kapcsolatteremtésre, 
• az etikai értékek megismerésére, betartására, 
• figyelemmel kísérve egészségi állapotát, képesek legyenek egészségük megőrzésére, 
• rendelkezzenek életkornak megfelelő stressz kezelő és konfliktuskezelő képességgel, 
• rendelkezzenek az egészséges táplálkozási szokások kialakításának igényével, 
• rendelkezzenek egymás iránti toleranciával, 
• aktívan vegyenek részt környezetük kialakításában, megóvásában. 

 


